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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete studerar på vilka sätt ”En läsande klass” stödjer elevers 

läsförståelse. Arbetets syfte har varit att undersöka och analysera materialet utifrån 

litteratur och forskning för att utläsa hur elevernas läsförståelse stöds. Materialet består 

av studiehandledningen ”En läsande klass” som skickades ut gratis till skolorna under 

våren 2014. Handledningen hänvisar också till texter, läsloggar och arbetsblad som 

finns på studiehandledningens hemsida. Metoden i studien har varit analyserande och 

tolkande närläsning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv för att få en förståelse för 

materialet och dess upplägg. Av resultatet i studien framgår att kritik kommit från 

forskarhåll att materialet fokuserar för mycket på lässtrategier och dess betydelse istället 

för att eleverna får fokusera på texten och fördjupa sin kunskap. Av några forskare har 

materialet setts som en tipskatalog där eleverna mekaniskt läser text efter text utan 

någon större förståelse vilket förenklar undervisningen och innebörden med 

läsförståelse. Mycket av det som framkommer i analysen befäster dessa forskares 

synpunkter då studiehandledningen är mycket detaljerat och styrd. Men används 

materialet på rätt sätt det vill säga att lärarna gör materialet till sitt eget och plockar ut 

de bästa bitarna som passar för sina elever kan materialet istället bli det där lilla extra 

som lärarna behöver för att stödja eleverna i deras läsförståelse. Materialet har många 

bra texter som lärarna kan använda sig av i sin undervisning. Lärarna och eleverna har 

också mycket att vinna på att utgå från det viktiga textsamtalet som 

studiehandledningen förespråkar och som fokuserar på det kooperativa och ömsesidiga 

lärandet. ”En läsande klass” är ett steg i rätt riktning mot Dysthes (1996) flerstämmiga 

klassrum och ett utmärkt verktyg och stöd till lärarna för att kunna förbättra och hjälpa 

elever till bättre läsförståelse men följs studiehandledningen från pärm till pärm kan det 

motsatta inträffa och materialet kan istället leda till en isolerad färdighetsträning vilket 

är forskarnas farhågor. 

 

Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, läsförståelseundervisning, läsning, 

textsamtal. 
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1 Inledning 

 
Ingen har kunnat undgå att läsa i massmedia att Skolverket anser att svenska elevers 

läsförståelse har försämrats. Skolverket (2012, s. 80) beskriver i en utvärdering av den 

internationella undersökningen PIRLS 2011 att elevers läsförståelse har försämrats det 

senaste decenniet. Resultaten försämrades mellan mätningarna 2001 och 2006 och 

trenden bestod också vid mätningen 2011. Det är främst elever som läser på den höga 

och avancerade nivån som har blivit färre enligt tester som gjorts. 

 

I PIRLS beskriver Skolverket (2012, s. 7, 17) att det är två förståelseprocesser som 

mäts. Textbaserade förståelseprocesser, där det för det mesta går att finna svaret i 

texten, och tolkande och värderande förståelseprocesser, där eleverna behöver ha 

förmågan att kunna läsa mellan raderna och väga in egna erfarenheter. Läsproven görs 

på två olika slags texter: skönlitteratur och sakprosa. För svenska elever var nedgången 

mellan 2001 och 2006 ungefär lika stor för båda typerna av texter medan förändringen 

mellan 2006 och 2011 främst avsåg en försämring i läsresultaten för sakprosatexter. 

Vad gäller nedgången finns det ingen påtaglig skillnad vad gäller textbaserade texterna 

eller tolkande och värderande texterna. Eleverna har blivit sämre både på att finna svar i 

texten och att kunna läsa mellan raderna och tolka och väga in egna erfarenheter. 

Skolverket (2012, s. 60-61) beskriver också att vid PIRLS mätningarna ställs det frågor 

till lärarna om hur de arbetar med läsförståelse och olika lässtrategier. Det framgår 

liksom i tidigare PIRLS undersökningar att användningen av olika lässtrategier för att 

förbättra elevernas läsförståelse inte är lika utbrett i Sverige som i övriga Norden och i 

EU och OECD länderna. Färre elever i Sverige arbetar med läsundervisning och 

lässtrategier i skolan. Det ska dock påpekas att lärares användning av lässtrategier har 

ökat mellan samtliga undersökningstillfällen. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, framgår det att läsandet är mycket centralt. 

Skolan ska se till att varje elev ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett varierat sätt (Skolverket 2011, s. 222). 

 

Westlund (2012, s. 60) skriver dock att en stor del av den svenska läsundervisningen 

fortfarande ofta baseras på tystläsning, där läraren och eleverna inte samtalar om 

texterna som eleverna läser. Eleverna utmanas inte i sin läsning då de ofta själva väljer 

enkla texter utifrån samma genrer.  Reichenberg (2014, s. 13) beskriver också liksom 

Westlund (2012) ovan att det har skett en ökande individualisering i skolan under de 

senaste decennierna. Eleverna har fått bedriva eget arbete utan samtal och diskussioner. 

Om eleverna inte får ha viktiga textsamtal mellan lärare och elever kan det bidra till att 

eleverna fastnar och inte kommer vidare i sin läsutveckling. 

 

I sin avhandling har Westlund (2013) gjort en jämförelse mellan Sverige och Kanada, 

där hon intervjuat svenska och kanadensiska lärare om hur de ser på läsförståelse och 

bedömning. Hon valde Kanada då de har ett förhållandevis likartat skolsystem som det 

svenska men har gjort mycket bättre resultat i PIRLS 2006. Utifrån avhandlingen 

framgår det att svenska lärare ofta utgår från att läsförståelse uppkommer automatiskt 

när eleverna kan läsa flytande och svara på frågor eller återberätta text. Svenska elever 

arbetar också ofta i individuella projekt, vilket även Reichenberg (2014, s. 13) beskrivit 

ovan, medan kanadensiska lärare har en löpande dialog och diskussion med eleverna 

och ger dem stöd och uppmuntran. Lärarna talar mycket om ett kooperativt och ett 
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ömsesidigt lärande där eleverna lär av varandra och blir medvetna om sitt eget lärande. 

Svenska lärarna talar mer om att eleverna ska svara på frågor och återberätta och 

sammanfatta en text utifrån ett mer traditionellt frågemönster. 

 

Westlund (2013, s. 286) berättar också att svenska lärare inte finner något stöd hur de 

ska bedöma elevernas läsförståelse i kursplanen i svenska. Den tidigare kursplanen, 

Lpo94, hade oklara mål. Westlund (2013, s. 291) skriver vidare att skillnaderna mellan 

kanadensiska och svenska elevernas resultat i PIRLS kan ha sin förklaring i att de 

kanadensiska lärarna har fått mycket mer stöd i hur de kan stödja elevernas utveckling 

av en bra läsförståelse.  

 

I nuvarande läroplan, Lgr 11, framgår det att läroplanen fokuserar mer på läsförståelse 

jämfört mot tidigare läroplaner.  

 

I kursplanen i ämnet svenska står det att: 

 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I 

mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011, s. 222). 

 

I det centrala innehållet för svenska står det i årskurs 1-3 att eleverna ska få 

undervisning i:”[l]ässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 2011, s. 223). 

 

I det centrala innehållet för svenska står det i årskurs 4-6 att eleverna ska få 

undervisning i:”[l]ässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för 

att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(Skolverket 2011, s. 224). 

 

Westlund (2013, s. 295-296) förklarar att i Lgr 11 står det att lärarna ska undervisa i 

läsförståelse och förståelsestrategier enligt ovan men det står fortfarande inte hur det ska 

göras. Lärarna måste på egen hand tolka hur de ska undervisa i lässtrategier för att 

förbättra elevernas läsförståelse. Westlund (2013) anser att läroplanen behöver 

kompletteras med vad lärarna ska göra och framförallt hur lärarna ska undervisa i 

läsförståelse och lässtrategier. Skolan har en stor utmaning framför sig. Westlund 

(2013) skriver också att ett av Skolverkets prioriterade utvecklingskrav för lärare är att 

öka deras kunskaper om och i lässtrategier. Westlunds (2013) beskrivning får mig att 

fundera på om studiehandledningen ”En läsande klass” med texter och arbetsblad i 

läsförståelse, som delades ut till alla skolor under vårterminen 2014, är en lösning för att 

öka lärarnas kunskaper om lässtrategier? Kan boken ge lärarna den hjälp de behöver för 

att förbättra elevernas läsförståelse genom att ge stöd till lärarna vad de ska undervisa i 

och visa dem hur de kan lägga upp undervisningen för att få eleverna att förstå vad de 

läser? 

 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning till varför studiehandledningen ”En läsande 

klass” valdes till mitt examensarbete. 
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1.2 Bakgrund 
Under min verksamhetsförlagda utbildning hösten 2014 kom jag för första gången i 

kontakt med ”En läsande klass”. Då elevers läsförståelse och litteratur intresserar mig 

ville jag fördjupa mig mer i materialet och fick hålla ett antal lektioner för elever på 

skolan. 

 

Vi gick igenom introduktionslektionerna tillsammans och följde studiehandledningen 

och började läsa kapitelboken som avsåg lektion 1-5. Vi läste ett kapitel under varje 

lektion. Eleverna tyckte att boken var spännande och vi hade givande diskussioner, men 

30 minuter för varje lektion var mycket snålt tilltaget. Läsning och diskussion av 

texterna tog minst 45 minuter. Vi hade inte lektioner varje dag utan en till två gånger i 

veckan. Efter fem lektioner var det, enligt studiehandledningen, meningen att eleverna 

skulle arbeta med ett nytt tema om djur, men eleverna hade blivit så intresserade av 

boken att jag valde att läsa ut den med fortsatta intressanta diskussioner efter varje 

kapitel. 

 

Materialet är spännande och intressant men det blir avhugget att sluta läsa en bok efter 

fem kapitel som dessutom eleverna tycker är bra. Det gjorde mig intresserad av att ta 

reda på mer information om ”En läsande klass”. Utifrån studiehandledningen och filmer 

och föreläsningar kopplat till materialet fick jag mycket intressant läsning. Det framgår 

att materialet har som syfte att lyfta fram och bidra till bättre läsförståelse hos elever 

och ge lärarna verktyg för att underlätta att arbeta med läsförståelse. De presenterar 

”läsfixarna” vilka tidigare introducerats av Westlund (2012, s. 79) för att förklara hur 

lässtrategier kan användas för eleverna och de har även introducerat en ny strategi ”att 

skapa bilder” med konstnären. Läsfixarna som ”En läsande klass” utgår ifrån är: 

spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. 

 

I studiehandledningen, på hemsidan under fliken Stöd oss under projektbeskrivningen 

beskriver Martin Widmark att den försämrade läsförståelsen är ett brett 

samhällsproblem, och han vill hjälpa till att stoppa den utvecklingen. Han vill stötta 

lärarkåren, som har mycket administrativt arbete och knappa resurser, genom att ge dem 

verktyg att arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier. Detta för att hjälpa 

eleverna till bättre läsförståelse i låg och mellanstadiet och vända den negativa trenden i 

vårt samhälle. I SVT Agenda (2013, februari), Succéförfattaren satsar allt på att lära 

barn läsa, är Widmark mycket optimistisk till projektet. Han säger att: vi ska vara på 

topp i PISA igen år 2018. Han anser att en av orsakerna till elevernas försämrade 

läsförståelse är den ökande individualiseringen i den svenska skolan där eleverna får 

arbeta mycket självständigt och söka egen fakta. Eleverna tappar då det viktiga samtalet. 

Widmark anser däremot att lösningen är enkel. Elever och lärare behöver prata mer om 

texter och göra texter levande för eleverna och ”En läsande klass” ska hjälpa lärarna och 

eleverna att nå dit. Han anser att det inte behöver ta så mycket tid för att förbättra 

elevernas läsförståelse utan att det räcker att de använder materialet i 30 minuter om 

dagen. Lärarna får färdiga texter och kursplaner som de direkt kan använda. Han skriver 

vidare att materialet är jättekonkret och jättedetaljerat och att det kan användas direkt.  

 

Många lärare är mycket entusiastiska över materialet medan andra är lite mer skeptiska. 

I SVT Östnytt (2014, augusti), Martin Widmark får medalj, framgår det att Widmark 

tilldelades medaljen Illis quorum meruere hösten 2014 av den förra regeringen för hans 
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engagemang för att förbättra elevers läsförmåga och läslust. Samtidigt framkommer 

också kritiska forskarröster från bland annat Ulla Damber och Jan Nilsson, i 

Pedagogiska Magasinet (2014), En läsande klass är ett hemmabygge utan vetenskaplig 

grund, som anser att ”En läsande klass” kan liknas vid en receptbok där undervisningen 

i läsförståelse mycket väl kan bli en isolerad färdighetsträning. Detta gjorde ”En läsande 

klass” ännu mer intressant och jag bestämde mig för att skriva mitt examensarbete om 

studiehandledningen och ta reda på mer bakomliggande fakta. Stämmer de kritiska 

rösterna saknar materialet vetenskaplig grund? Leder materialet till isolerad 

färdighetsträning? Eller är det ett utmärkt studiematerial som hjälper eleverna till en 

fördjupad läsförståelse och ökad läslust och kan vända PIRLS resultaten? Eller kan ”En 

läsande klass” både hjälpa och stjälpa elevernas fördjupade läsförståelse beroende på 

hur det används?  

 
Nedan presenteras examensarbetets syfte och frågeställning samt dispositionen. 

 
1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera studiehandledningen ”En 

läsande klass” utifrån litteratur och forskning för att utläsa på vilka sätt materialet kan 

stödja elevernas läsförståelse. Mitt syfte leder fram till följande frågeställning: 

 

 På vilka sätt stödjer studiehandledningen ”En läsande klass” elevernas 

läsförståelse? 

 

1.4 Disposition 
Examensarbetet inleds med Inledningen som visar varför mitt kunskapsområde är 

viktigt och varför mitt kunskapsområde valdes. Arbetets syfte och frågeställning 

beskrivs och avslutas med den här dispositionen. I Litteraturgenomgången redogörs för 

tidigare forskning både inom Sverige och internationellt. I Metodavsnittet beskrivs 

studiens val av forskningsansats och avgränsning för att därefter beskriva studiens 

utförande. I Resultatavsnittet analyseras ”En läsande klass” utifrån tidigare forskning 

och under Diskussionsavsnittet knyts resultatet ihop utifrån studiens frågeställning och 

tidigare forskning. Kapitlet innehåller också ett avsnitt om vad min studie bidragit med 

samt förslag till vidare forskning och reflektioner över mitt examensarbete. 

  

Nästa kapitel beskriver den forskning som ligger till grund för mitt examensarbete.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Det här kapitlet består av fyra avsnitt: Läsförståelse, Textsamtal, Modeller för att 

utveckla läsförståelse samt Röster om ”En läsande klass” som beskriver 

forskningsfältet inom varje område. Först beskrivs Läsförståelse som är ett 

övergripande område. Avsnittet innehåller fyra underrubriker som mer specifikt knyter 

ihop frågeställningen som utreds inom detta arbete: Vetenskaplighet och beprövad 

erfarenhet, Lgr 11, Inlärningsteorier och Det flerstämmiga klassrummet. Textsamtal är i 

fokus i studien om ”En läsande klass”. Även här delas avsnittet in i underrubriker som 

beskriver textsamtal inom skönlitterära texter och sakprosa och hur forskare anser att 

textsamtal kan ske på ovanstående texttyper. Avsnittet avslutas med olika forskares syn 

på hur texter ska väljas till klassrummet. Därefter beskrivs avsnittet Modeller för att 

utveckla läsförståelse. Avsnittet delas in i underrubriker för att beskriva olika typer av 

modeller som kan hjälpa eleverna i deras läsförståelse: Forskningsbaserade 

lässtrategimodeller, Grafiska modeller samt Läsloggen som hjälp vid tänkandet. 

Avslutningsvis beskrivs avsnittet Röster om ”En läsande klass”. Även här indelas 

avsnittet i underrubriker så att läsaren får en inblick i vad forskare och några lärare 

tycker om studiehandledningen samt några ord från Martin Widmark som är 

initiativtagare till projektet ”En läsande klass” och Marie Trapp som varit med och 

utarbetat lektionsplaneringarna för årskurs 1-3. 

 

2.1 Läsförståelse 
Westlund (2012, s. 8-10) skriver att läsförståelse är en dynamisk och målinriktad 

process där både tidigare kunskap, motivation och olika slag av strategier ingår. 

Eleverna ska förstå textinnehållet samtidigt som de ska kunna tillföra texten mening. 

Läsförståelsen får eleven att tänka på en annan nivå och använda sin tidigare kunskap. 

Bråten (2008, s. 13-14) håller med Westlund (2012) och definierar läsförståelse som att 

texten skapar mening när eleven samspelar med texten. Utifrån ovanstående framgår att 

Bråten (2008) och Westlund (2012) ser läsförståelse likt ett samspel mellan läsare och 

text. För att eleverna ska få ett fungerande samspel med texten är det viktigt att eleverna 

har textsamtal där lärare och elever diskuterar och reflekterar i dialog med varandra i ett 

interaktivt lärande.  

 

Undervisningen i läsförståelse måste också bygga på vetenskaplighet och beprövad 

erfarenhet vilket beskrivs nedan. 

2.1.1 Vetenskaplighet och beprövad erfarenhet 

Enligt Minten (2013, s. 10-11) ska skolans undervisning vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Det ska finnas stöd i forskningen för metoder, arbetssätt och 

kunskaper som skolan lär ut till sina elever. Lärarna ska kritiskt granska och pröva olika 

kunskaper och källor och kontrollera om det finns vetenskaplig förankring i materialet 

de arbetar med. Ett vetenskapligt förhållningssätt ställer krav på både undervisning och 

dess innehåll och metoder. Arbetar lärarna utifrån beprövad erfarenhet ska lärarna stödja 

sig på erfarenheter och metoder som har prövats under lång tid och testats och 

dokumenterats. Det räcker inte att lärarna tycker att det är en bra metod som fungerar i 

klassen.  

 

Nedan beskrivs hur Skolverket (2011) ser på läsförståelse. 
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2.1.2  Lgr 11 

I inledningen beskrevs att det numer framgår tydligare att läroplanen fokuserar på 

läsförståelse i Lgr 11. Överallt lyfts språkets betydelse för lärande fram dels 

övergripande och dels mer specifikt inom varje kursplan. I kursplanen i svenska, Lgr 

11, framgår att eleverna ska läsa om skönlitteratur och sakprosa från olika tider och 

olika delar av världen och eleverna ska få förutsättningar att utveckla sitt språk. I det 

centrala innehållet för svenska framgår det i årskurs 1-3 att eleverna ska få undervisning 

i lässtrategier för att lära sig att förstå och tolka texter. Lärare och elever behöver också 

utgå från de forskningsbaserade teorierna som bäst hjälper eleverna till en bättre 

läsförståelse vilket beskrivs nedan (Skolverket 2011). 

2.1.3 Inlärningsteorier 

Arfwedson (1992, s. 24-25) beskriver inlärningsteorier som ligger till grund för 

läsförståelse i ett interaktivt lärande. Grunden är den konstruktivistiska teorin där 

Vygotskij ses som en av grundarna. Utgångspunkten är att eleven själv konstruerar sin 

egen kunskap.  Läraren ska hjälpa eleverna att reflektera över sitt eget lärande genom 

dialoger med lärare och andra elever. Westlund (2012, s. 20) håller med Arfwedson 

(1992) och skriver att Vygotskij är en förgrundsgestalt inom det sociokulturella 

perspektivet som ursprungligen benämndes social konstruktivistisk teori. Westlund 

(2012, s. 21) skriver också att Vygotskij anser att elever utvecklas genom att samarbeta 

med andra som har kommit lite längre än en själv. Genom detta utvecklas elevens 

kognitiva funktioner och eleven når sin proximala utvecklingszon. Vygotskij (i enlighet 

med Westlund, 2012, s. 21-23) anser också att eleverna lär sig av att imitera. Genom att 

eleverna ser hur vuxna och andra elever gör tar de efter och utvecklar sitt lärande. 

Westlund (2012) beskriver också att läraren ska ge eleverna mycket stöd i början när de 

lär sig något nytt och att stödet sedan avtar då eleven klarar mer på egen hand. Stödet 

påminner om ovanstående tankar om imitation. Westlund (2012) förklarar att när 

eleverna samarbetar kan de också med fördel stötta varandra då de är bra på olika saker. 

På det sättet blir också undervisningen och inlärningen ömsesidig och elevernas 

läsförståelse blir bättre. Varje elev för med sig sina kunskaper till samtalet. De delar 

med sig och lär av varandra och ny kunskap skapas. Läsningen sker i ett sammanhang i 

skolan med kamraterna och ingår i en social kontext vilket beskrivs nedan. 

2.1.4 Det flerstämmiga klassrummet  

Dysthe (1996, s. 220) beskriver att de viktigaste som framkommit i hennes forskning är 

att elever lär sig skriva och samtala bättre i ett dialogiskt och flerstämmigt klassrum där 

elevernas röster och tankar kommer till tals i klassrummet och i skolarbetet. Brink 

(2009, s. 119) skriver att i Skolverkets kvalitetsgranskning (2000, s. 6-7), Läs- och 

skrivprocessen som ett led i undervisningen, framgår att det är tveksamt om svenska 

skolan har lyckats arbeta utifrån Dysthes (1996) tankar om ett flerstämmigt klassrum. I 

stället arbetar skolorna med individualiserade arbeten där eleverna arbetar enskilt med 

olika uppgifter. Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010, s. 20-21) håller också med om 

att det inte är vanligt med flerstämmiga undervisningsmiljöer i den svenska skolan. 

 

I granskning indelades skolmiljön i tre olika miljöer: A, B och C miljöer. Brink (2009, 

s. 119) och Liberg et al. (2010, s. 20-21) skriver att A-miljön kännetecknas av ett 

ämnesintegrerat arbete med ett öppet klassrumsklimat. Eleverna diskuterar och 

argumenterar och har en öppen dialog och eleverna reflekterar över sitt eget lärande. C-
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miljön är motsatsen här arbetar eleverna ofta ensamma med uppgifter där det finns 

korrekta svar. Den öppna dialogen och samarbetet där eleverna pratar och diskuterar 

med varandra saknas helt. B-miljön är ett mellanting mellan A- och C-miljön. Det 

förekommer diskussioner och grupparbeten men inte alls i den omfattningen som i A-

miljön. Slavin (2014, s. 22-26) beskriver att arbete i grupper är ett bra sätt för att uppnå 

ett flerstämmigt klassrum. Eleverna hjälper och uppmuntrar varandra med texter och 

arbetsuppgifter och tar del av varandras åsikter. Det är också som Taube (2007, s. 110-

113) beskriver viktigt att klassen har en bra klassrumsatmosfär där eleverna vågar säga 

vad de tycker och tänker.  

 

I nästa avsnitt beskrivs vad som är viktigt för att kunna genomföra givande textsamtal. 

 

2.2 Textsamtal 
Körling (2015, s. 1) skriver att textsamtalet får texten att bli begriplig för läsaren. 

Samtalet mellan lärare och elever ger eleverna en djupare mening av texten genom att 

de lär sig att lyssna, samtala och diskutera. Eleverna utvecklar sitt språk och sin förmåga 

att tänka och analysera. Reichenberg (2014, s. 7) berättar att texter spelar en stor roll i 

elevernas vardag och används i alla ämnen i skolan. Westlund (2015, s. 9) och Gibbons 

(2013) anser att det är viktigt att eleverna får läsa texten flera gånger för att få en 

djupare förståelse av vad texten handlar om. Genom att utgå från metoden närläsning 

kan eleven lättare förstå texten då de läser texten flera gånger på olika sätt. Westlund 

(2015, s. 9) gör en liknelse med ett recept: Första gången läser man vilka ingredienser 

som ingår. Andra gången läser man vilka ingredienser som ska användas tillsammans. 

Vid tredje läsningen följs receptet och ibland kan receptet behöva läsas ytterligare några 

gånger för att förstå tillvägagångssättet. Ett likartat arbetssätt gäller för eleverna när de 

läser texter där de behöver se texten ur olika perspektiv. Hickman (1981, s. 343-344) 

håller med Westlund (2015) och Gibbons (2013) och förklarar också att barn i högre 

grad behöver läsa en text flera gånger då det tar längre tid för barnen att förstå texten. 

Ibland kan barnen också ge respons på texten i andra sammanhang som i bild och lek.  

 

Ett alternativ för givande textsamtal är att arbeta utifrån expertgrupper och hemgrupper 

som Gibbons (2013) förordar i sin bok. I varje expertgrupp specialiserar sig eleverna 

inom ett område. När eleverna är kunniga inom området går de tillbaka till sina olika 

hemgrupper med en elev från varje expertgrupp. Eleverna känner sig då duktiga inom 

sitt område vilket är viktigt för deras motivation. Beck och McKeown (2001, s. 10-17) 

tar upp begreppet ”Text Talk” i sin artikel. De menar då att yngre barn ibland utgår för 

mycket från bilder i böcker och på vad de redan vet. Bilder kan misstolkas och betyda 

något annat än vad texten säger. Därför menar författarna att det är viktigt att läraren 

väljer texter som får eleverna att utveckla ett djupare tänkande som gör att eleverna inte 

bara kan utgå från bilder och tidigare erfarenheter. Beck och McKeown (2001) skriver 

också att det kan vara bra att vänta med att visa bilder efter att delar av texten har lästs 

så att inte eleverna kommer bort från textens djupare innebörd. Det är viktigt att lärarna 

försöker ta hänsyn till ovanstående arbetssätt för att uppnå givande textsamtal med 

eleverna. 

 

Nedan beskrivs textsamtal på skönlitterära texter och sakprosa. 
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2.2.1 Textsamtal på skönlitterära texter 

Rosenblatt (2002, s. 5-10) beskriver att förståelsen av en skönlitterär text sker genom ett 

samspel mellan läsaren och texten vilket hon benämner transaktion. För att förstå en 

text behöver både eleven och texten samverka med varandra.  Även Langer (2005, s. 

31-35) anser att samspelet är viktigt för förståelsen av en text. Hon har försökt att förstå 

hur läsaren, i mitt fall elever, förhåller sig texter och har utifrån det tagit fram fyra 

förhållningssätt, utifrån elevens föreställningsvärldar. En föreställningsvärld är den 

förståelsen eleven har vid en given tidpunkt. Föreställningsvärldarna skiljer sig åt 

mellan olika elever och kan också förändras för varje elev. De fyra 

föreställningsvärldarna är inte linjära utan eleverna rör sig mellan faserna fram och 

tillbaka under läsningens gång: 

 

 Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

 Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 

 Att stiga ut och tänka över det man vet. 

 Att stiga ut ur och objektivera upplevelsen. 

 

När eleverna börjar läsa kliver de in i en föreställningsvärld. Eleverna använder då sina 

tidigare erfarenheter och funderar över vad texten kommer att handla om. I värld två är 

eleverna inne i berättelsen och använder informationen för att gå bortom det de redan 

vet. I värld tre stiger eleverna ut och låter världen påverka deras eget liv och i 

föreställningsvärld fyra analyseras kunskapen eleverna fått på ett mer objektivt sätt. 

Eleverna tittar på textens struktur och funderar på författaren bakom texten och ser 

texten med en analytisk och kritisk blick. Eleverna samtalar med varandra och med 

läraren och deras kunskap om texten fördjupas. Westlund (2012, s. 189-191) skriver att 

det är viktigt att läraren visar sitt eget tänkande när läraren har textsamtal med eleverna 

för att synliggöra olika världar så att eleverna får en modell att utgå ifrån.  

 

Westlund (2012, s. 189-191) och Keene & Zimmermann (2003, s. 77-91) beskriver 

också hur lärarna visar hur de tänker genom att göra olika textkopplingar till texten: När 

jag läste det här stycket tänkte jag på något jag läste i boken (text-till-text-koppling) och 

när jag läste det här tänkte jag på något jag har varit med om (text-till-själv-koppling) 

och jag vill nu använda det jag läst (text-till-världen-koppling). Genom olika 

textkopplingarna tar sig eleverna in i de olika föreställningsvärldarna. Gibbons (2013) 

beskriver också att det är viktigt att läraren samtalar om texten före, under och efter 

läsningen. Samtalet om texten före läsningen gör eleverna intresserade och motiverade 

av att läsa texten och aktiverar deras förkunskaper. Samtalet under läsningen hjälper 

eleverna att utveckla lässtrategier och läsförståelse om texten och samtalet efter 

läsningen fördjupar förståelsen av vad de läst och eleverna kan reflektera på ett djupare 

plan.  

2.2.2 Textsamtal på sakprosa 

Lundberg (2006) och Westlund (2012) beskriver att det ställs andra krav på eleverna att 

läsa sakprosa än skönlitterära texter. Westlund (2012, s. 244-246) beskriver att eleverna 

ofta letar ledtrådar genom bilder och rubriker och utgår från sin tidigare 

bakgrundskunskap när de läser sakprosa och Lundberg (2006, s. 26-27) förklarar vidare 

att eleverna ofta försöka överblicka texten. Därför är det bra om eleverna börjar med att 

få en överblick om vad texten handlar om genom översiktsläsning. När eleverna läser 
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sakprosa behöver de få en förståelse för hur nya ord och begrepp hänger ihop. Orden 

blir verkliga först när de står i sitt sammanhang. Här behöver eleverna titta på ledtrådar 

och på det viset försöka lista ut vad ord och begrepp betyder i texten. Det är också bra 

om eleverna ställer egna frågor som de vill ta reda på i texten. Eleverna lär sig också att 

använda sig av sökläsning för att se om deras förutsägelser stämde. De kan också 

försöka hitta svar på frågor de ställt om texten. Vid läsning av sakprosa lär de sig också 

att se olika mönster. Ofta innehåller sakprosatexter jämförelser och kedjor av orsak och 

verkan där olika händelser påverkar varandra. 

 

I följande avsnitt beskrivs hur viktigt textvalet är för givande textsamtal. 

2.2.3 Val av texter i klassrummet 

Jönsson (2015, s. 8-10) skriver att det är viktigt att läraren är medveten om syftet med 

läsningen när han/hon väljer texter. Hon anser också att elevernas motivation och 

intresse är viktigt vid val av texter. Det är också betydelsefullt att eleverna till viss mån 

känner igen sig och blir berörda av texten för att vilja ta reda på mer. Texterna kan visa 

eleverna olika möten och olika miljöer under olika tidsepoker så att de får läsa om hur 

det är i världen i dag och hur det var förut. Det är också bra om texterna handlar om 

frågeställningar som eleverna arbetar med i skolan. Pihlgren (2015a, s. 2-3) anser också 

att det är viktigt att texterna väcker intresse hos eleverna och att texten skapar utrymme 

för dialog och samtal. Är texten för lätt och har ett för tydligt budskap blir inte samtalet 

bra och eleverna ser ingen utmaning i texten. I Skolverkets (2014, november) 

undervisningsfilm som ingår i läslyftet, Samtal och skrivande vägar in i läsningen 

undervisningsfilm – årskurs 1, berättar läraren i filmen om hur viktigt det är att välja bra 

texter till eleverna. Hon håller med Pihlgren (2015a) och Jönsson (2015, s. 10) om att 

det är viktigt att välja texter med viktiga budskap som vill förmedla något till eleverna. 

Kåreland (2009, s. 78-83) berättar också att det finns många bra böcker som tar upp och 

diskuterar kulturella motsättningar.   

 

Pihlgren (2015b, s. 1) beskriver att lärobokstexter och tidningsartiklar ofta inte är 

tillräckligt komplexa för att användas för samtal och diskussioner med eleverna. De kan 

dock användas vid jämförelser vilket Jönsson (2015, s. 10-11) beskriver för att visa 

eleverna att texter kan skrivas på olika sätt inom olika genrer som sakprosa, 

skönlitteratur, och poesi, och lyrik. De får då en förståelse av att texter kan se ut på 

många olika sätt.  Chambers (1998, s. 83-91) betonar också att det är viktigt att lärarna 

är insatta i vad eleverna läser och att det är viktigt att lärarna först läser böckerna för att 

få en överblick om texten fungerar för samtal och diskussioner.  Meyer (2010, s. 501) 

menar att det är bra att utgå från korta komplexa texter vilka gärna får vara provokativa 

för att få en givande diskussion och dialog. Han menar till skillnad mot Pihlgren 

(2015b) ovan att bland annat tidningsartiklar är bra att gå på djupet på liksom lyrik och 

sånger.  Att ha korta texter gör att eleverna kan tänka djupare och få en annan förståelse 

för texten. Pihlgren (2015c, s.1) anser däremot att läraren också kan använda sig av 

kapitelböcker men att de då väljer ut ett avsnitt som de analyserar och diskuterar. 

 

Reichenberg (2014, s. 29-47) skriver också att det är viktigt att texterna har ”murbruk” 

bindeord som binder samman ”tegelstenarna”. Vissa lärare anser att elever har svårt att 

läsa texter med mycket bindeord och ger eleverna lättlästa texter. Reichenberg (2014) 

anser istället att de texterna blir svårare för då upptäcker inte läsaren orsakssamband och 

får svårt att förstå texten. Murbruket gör att informationstätheten minskar och eleverna 
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ser logiska samband. Westlund (2015, s. 5) skriver att det står mycket i 

forskningslitteraturen om att det är bra att eleverna själva får välja texter men det kan 

också bli förvirrande för eleverna. Gurthie et al. (i enlighet med Westlund 2015, s. 5) 

beskriver att det är bra att läraren begränsar valen för att inte eleverna ska få för stora 

valmöjligheter. Till sist vill Westlund (2015, s. 4) poängtera att det är innehållet i texten 

som är det viktiga vid textsamtalen. Lärarna ska inte välja texter för att eleverna ska 

träna på speciella lässtrategier. Om lärarna fokuserar för mycket på lässtrategierna tar de 

över och eleverna får svårt att koncentrera sig på texten vilket är det viktigaste. Sker 

undervisningen och textsamtalen utifrån de premisserna riskerar undervisningen att bli 

en isolerad färdighetsträning istället för att eleverna får en bättre läsförståelse. 

2.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill det här avsnittet visa att det är viktigt att textsamtalen används 

på rätt sätt för att fördjupa elevernas läsförståelse. Det är viktigt att eleverna får läsa 

texterna flera gånger och att de får läsa texter inom olika genrer för att upptäcka likheter 

och skillnader. Valet av texter är också viktigt för att få eleverna motiverade och 

intresserade och för att utveckla deras progression.  

 

I följande avsnitt beskrivs olika forskningsbaserade modeller som hjälper eleverna att 

utveckla läsförståelsen 

 

2.3 Modeller för att utveckla läsförståelse 
I följande avsnitt beskrivs lässtrategimodeller som innehåller viktiga moment för att 

hjälpa eleverna till en aktiv läsundervisning. 

2.3.1 Forskningsbaserade lässtrategimodeller 

Reciprok undervisning (RU) 

Palinscar och Brown (1984, s. 117-118) ville hitta en bra modell för att hjälpa svaga 

läsare att använda strategier som goda läsare använder. Muntliga diskussioner och 

feedback är viktiga faktorer. De kom fram till fyra huvudstrategier som goda läsare 

använder för att förstå vad de läser: 

 

 Förutspår handlingen och ställer egna hypoteser. 

 Ställer egna frågor om texten. 

 Klargör otydligheter. 

 Sammanfattar texten. 

 

Westlund (2012, s. 75-78) beskriver också att läraren har huvudansvaret för strategierna 

och har ett ansvar att se till att samarbetet fungerar mellan eleverna. Tanken är att 

eleverna med tiden ska bli mer och mer självständiga. Reichenberg (2014, s. 87-88) 

beskriver också att lärare och elever turas om att vara samtalsledare i textsamtalen och 

att texten hela tiden delas upp i kortare stycken, segmenteras, för att eleverna lättare ska 

komma ihåg vad de läst. En nackdel är att eleverna inte får skumma igenom texten först 

vilket kan leda till att det känns som om texten styckas sönder. Det är alltid läraren som 

börjar vara samtalsledare. Läraren tänker högt och förklarar sedan hur han/hon tänker. 

Sedan får en elev vara samtalsledare. Läraren blir en i gruppen men har samtidigt ansvar 

att stödja eleven. 
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Läsfixarna 

Oczkus (2010) har gjort ovanstående fyrstrategimodell mer användarvänlig för yngre 

elever och Westlund (2012, s. 79) har försvenskat ursprungsmodellen enligt nedan för 

att eleverna lättare ska förstå strategins innebörd: 

 

 Spågumman Julia förutspår handlingen och ställer hypoteser. 

 Nicke Nyfiken ställer egna frågor om texten. 

 Fröken detektiv reder ut oklarheter. 

 Cowboy-Jim har lasso och fångar in det viktigaste och sammanfattar texten. 

 

Oczkus (2010) introducerade lässtrategierna genom att klä ut sig till rollfigurerna 

spågumma, apa, detektiv och cowboy. Eleverna fick även figurerna upptryckta på 

bokmärken. Hon beskriver att ett sätt att arbeta med strategierna är att ge elever i en 

grupp olika roller. Det är då viktigt att eleverna får prova på att vara både spågumma, 

apa, detektiv och cowboy för att förstå skillnaden mellan strategierna.  

 

Transaktionell strategiunderundervisning (TSU) 

Westlund (2012, s. 80-82) beskriver att modellen utgår från Pressley och McDonalds 

(1997) forskning och bygger på samma fyra grundstrategier som RU nämligen: 

förutspå, ställa frågor, klargöra och summera. Men modellen betonar mer utbytet mellan 

lärare och elever. Westlund (2012) beskriver att lärarens roll är att lyssna in eleverna. 

Förståelsen av texten skapas gemensamt av läraren och eleven genom utbyte av 

strategier och meningsskapande. Bråten (2008, s. 242-244) betonar också metodens 

transaktionella betydelse i den meningen att läraren hela tiden anpassar lektionerna 

utifrån eleverna. Westlund (2012) skriver vidare att lärarna ska använda modellen under 

hela läsåret och helst under hela skoltiden. Brown (2008, s. 546) förklarar också att det 

kooperativa lärandet och att elever tänker högt är viktigt för undervisningen.  

 

Fråga författaren (QtA) 

Reichenberg (2014, s. 93-97) förklarar att modellen går ut på att ifrågasätta författaren 

till texten. Modellen har utarbetats av McKeown, Beck och Worthy (1993). Avsikten är 

att göra eleverna medvetna om att det finns en författare bakom varje text. Reichenberg 

(2014) beskriver att många elever anklagar sig själva när de inte förstår en text. 

Modellen vill visa eleverna att författaren kan glömma till vilken målgrupp de skriver 

för och hoppa över tankeled som är viktiga för elevens förståelse. McKeown et al. 

(1993, s. 560-565) har utarbetat två olika slags frågor som ska användas under 

gemensam textläsning nämligen ingångsfrågor och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågorna 

ska hjälpa eleverna att förstå författarens budskap med texten och göra eleverna 

medvetna om att det faktiskt finns en författare bakom varje text. Uppföljningsfrågorna 

används när eleven har läst texten och fokuserar på textens viktigaste delar och hjälper 

eleverna att förstå vad texten betyder och hur eleverna själva förstår texten.  

 

Begreppsorienterad läsundervisning (BLU) 

Westlund (2012, s. 83-85) beskriver att BLU utgår från elevernas intresse och 

motivation. Motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion 

tillsammans med den öppna dialogen framhävs inom modellen. Bråten (2008, s. 245) 

beskriver att motivationen är en mycket viktig drivkraft som länge har varit försummad 

inom läsforskningen. Men som ofta är avgörande för valet av text samt för 
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engagemanget i läsningen. Westlund (2012) förklarar att modellen utmärks av att 

läraren först aktiverar elevernas förkunskaper genom att rikta elevernas uppmärksamhet 

på centrala begrepp inom det aktuella ämnet. Detta kan ge eleverna en inre motivation 

av att ställa egna frågor på centrala begrepp inom ämnet.  

 

Att läsa mellan raderna (LF) 

Modellen har utarbetats av Franzen (1997, s. 19) efter att hon läst en artikel av Raphael 

(i enlighet med Franzen, 1997) där Raphael beskriver att svaga läsare behöver 

undervisning i hur de ska tolka och förstå en ställd fråga till en text. Raphael anser att 

det finns ett samband mellan frågan, texten och elevernas förkunskaper. Franzen (1997, 

s. 19-22) utarbetade träningsprogram där eleverna får öva sig på att finna svaret i texten 

samt att lära sig att läsa mellan raderna genom att använda sin bakgrundsinformation. 

 

Jämförelse mellan modellerna 

Westlund (2012, s. 88-89) skriver att modellerna RU och TSU påminner om varandra. 

Båda modellerna innehåller fyra grundstrategier och i båda modellerna är det viktigt att 

läraren och eleverna tänker högt. Däremot är inte TSU lika strikt som RU. 

Forskningsmodellen TSU ses mer som ett förhållningssätt till undervisningen som sker 

kontinuerligt under hela skoltiden jämfört mot RU som är ett färdigt program. 

Forskningsmodellen QtA som Reichenberg (2014) beskriver skiljer sig gentemot andra 

modeller såtillvida att eleverna lär sig att ställa egna frågor till texten och BLU skiljer 

sig gentemot de andra modellerna genom att betona elevernas motivation till lärandet. I 

Franzens (1997) modell LF finns stora likheter med en av strategierna i RU och TSU 

nämligen att ställa frågor om texten.  Men skillnaden är att i LF får eleverna i stället 

svara på redan ställda frågor. Bråten (2008, s. 250-251) betonar också att han ser många 

likheter mellan modellerna. De bygger mycket på varandra vilket bra forskning gör och 

de kan användas både på skönlitteratur och på sakprosa. Alla modellerna har både 

fördelar och nackdelar och att det är viktigt att läraren utgår från varje elev och ser 

vilken modell som passar den enskilda eleven bäst då varje elev är olika och lär på olika 

sätt. Westlund (2015, s. 12) skriver också att de forskningsbaserade lässtrategi-

modellerna också gärna kan kompletteras med grafiska modeller vilket beskrivs nedan. 

2.3.2 Grafiska modeller 

Tankekarta 

Westlund (2012, s. 264-265) beskriver att tankekartan kan användas både på 

skönlitteratur och på sakprosa eftersom elevernas tankar blir synliga och ger en snabb 

överblick av elevens sorterade kunskap. Tankekartan kan användas både innan, under, 

och efter läsningen av en text. Läraren och eleverna går tillsammans igenom hur en 

tankekarta görs. Därefter kan eleverna med fördel göra egna tankekartor för att lära sig 

att sortera ut vad som är viktigt i texten. Arnbak (2010, s. 88-91) beskriver också att 

tankekartor är ett bra för att eleverna får en förståelse vad de vet om ämnet i texten. Det 

är dock viktigt att eleverna kopplar ihop sin egen kunskap med den nya kunskapen.  

 

Berättelseansiktet 

Westlund (2015, s. 13-14) beskriver också berättelseansiktet som är en modell som 

återges genom ett ansikte. Modellen kommer ursprungligen från Staal (2000, s. 27-30) 

The story face och används för att ge eleverna en bra struktur för att sammanfatta och 

återberätta en text. Ansiktet ger också ett stöd för eleverna för att få fram det viktigaste i 

texten och de lär sig hur en skönlitterär text är uppbyggd. I ett öga skrivs tid och plats 
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för berättelsen. I andra ögat skrivs huvudpersoner i berättelsen. I näsan identifieras 

problemet i berättelsen och i munnen tas de viktigaste händelserna upp med början 

mitten och slut. En glad eller en ledsen mun definierar genren. I Skolverkets (2014, 

november) film som ingår i läslyftet, Berättelseansiktet modell för att samtala om en 

text, finns en film vilken beskriver hur en klass i årskurs 2 arbetar med 

berättelseansiktet. Läraren i filmen berättar att modellen är ett bra hjälpmedel för att ta 

fram det viktigaste i den skönlitterära texten. Eleverna får en bra struktur att organisera 

sina tankar och sammanfatta berättelsen. Berättelseansiktet visar också hur en berättelse 

är uppbyggd med början, mitten och slut samt en problematik som utspelas under en 

tidsperiod med en eller flera huvudpersoner. Läraren anser i likhet med Westlund 

(2015) att berättelseansiktet är ett utmärkt redskap att använda vid samtal om texter. 

Eleverna får en röd tråd i berättelsen samtidigt som de tycker det är roligt att arbeta med 

modellen. 

 

VÖL 

Westlund (2012, s. 271-272) beskriver att modellen hjälper eleverna ta reda på vad de 

kan om texten innan de läst den. Modellen användas främst vid läsning av sakprosa och 

hjälper eleverna att integrera ny kunskap till tidigare kunskap. Modellen bygger på Ogle 

(2009, s. 57-60) och hennes studie där hon utgår från K-W-L(Know – Want to learn – 

Learnt). Arnbak (2010, s. 91-101) skriver att modellen utvecklar elevernas läsning och 

tydliggör vad de har för förkunskaper (V=Vad vet jag redan?). Modellen visar syftet 

med läsningen (Ö=Vad önskar jag veta?) och vikten av att läsa texten (L=Vad har jag 

lärt mig?). Arnbak (2010) beskriver också att det är viktigt att eleverna lär sig att ställa 

rätt sorts frågor. De ska lära sig att ställa öppna frågor som: varför? på vilket sätt? hur? 

Westlund (2012) håller med och beskriver att eleverna också ska bli medvetna om att 

det finns frågor på olika nivåer och frågorna ger läraren en inblick i elevernas kunskaper 

om ämnet. 

 

VENN-diagram 

Westlund (2012, s. 278-279) berättar att VENN-diagrammet är ett stöd för tänkandet. 

Huvudidén kommer från Zwiers (i enlighet med Westlund, 2012, s. 278-279) och 

modellen används både på skönlitterära texter och på sakprosa. Diagrammet är lämpligt 

att använda när eleverna ska jämföra olika texter och består av två cirklar som delvis 

överlappar varandra. I fältet där cirklarna överlappar varandra skrivs vad texterna har 

gemensamt. I de yttre cirklarna skrivs det som skiljer texterna åt. Modellen är ett stöd 

för att upptäcka likheter och skillnader i olika texter och eleverna kan lättare se 

skillnader och likheter mellan olika texter. Läsloggen är också ett bra hjälpmedel vilket 

beskrivs nedan. 

2.3.3 Läsloggen som hjälp för tänkandet 

Molloy (2015, s. 1-2) beskriver att läsloggen kan användas på många olika sätt. Dels 

som ett underlag för att få ta del av elevens tankar och funderingar i muntliga textsamtal 

och dels för att kunna följa elevernas progression och ha loggarna som grund för fortsatt 

undervisning. Läsloggen blir på det viset också ett arbetsredskap för läraren med vilken 

hjälp han/hon kan se elevens utveckling. Molloy (2015) beskriver också att det är 

viktigt att läraren visar eleverna att de bidrar med viktig kunskap genom sina läsloggar 

och att läraren verkligen använder sig av läsloggarna och bygger vidare sin 

undervisning på uppkomna frågor och funderingar.  I Skolverkets (2014, november) 

film som ingår i läslyftet, Läsloggen ett tankeredskap samtalsfilm med Gunilla Molloy, 
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berättar Molloy att det är viktigt att eleverna inte blir bedömda när de skriver i 

läsloggen. Läsloggen ska vara en frizon där eleverna känner att de kan uttrycka sig fritt 

om sina tankar och funderingar. Molloy (2015) beskriver också att läsloggen är ett 

utmärkt verktyg för att få eleverna att beskriva sina personliga tankar och funderingar. 

Om eleverna skriver i läsloggen före ett textsamtal får de också en möjlighet att fundera 

över texten och sina tankar före textsamtalet och eleverna kan lättare berätta vad de 

tycker och tänker. Dysthe (1996, s. 136) ger ett exempel på det. Hon beskriver en flicka 

som är mycket blyg och där loggboken blir hennes röst. Flickan skriver ner sina tankar 

istället för att prata högt i klassen då det är tryggare för henne att uttrycka sina tankar i 

loggboken. Utifrån loggboken får hon en trygghet vilket till slut gör att hon även vågar 

prata inför klassen och känna sig trygg. I Skolverkets (2014, november) 

undervisningsfilm som ingår i läslyftet, Samtal och skrivande – vägar in i läsningen 

undervisningsfilm – årskurs 1, beskriver läraren i filmen hur hon arbetar med texter och 

textsamtal. Hon beskriver att läsloggen är ett bra verktyg i arbetsprocessen då loggen 

fångar elevernas egna tankar. När eleven skriver ner sina egna tankar och funderingar 

håller de lättare fast vid tankarna. Vid enbart muntliga textsamtal är det lätt att eleverna 

tycker likadant som sin kamrat. Läraren tycker också liksom Molloy (2015) att det är ett 

stöd för eleverna och att de lättare vågar prata när de har skrivit ner sina tankar. 

 

Dysthe (1996, s. 210) anser att alla elever både starka, svaga och blyga elever utvecklas 

genom sitt loggskrivande. Blyga elever får en egen röst genom loggboken. Svaga elever 

ser texten som ett eget arbete de har klarat av. Starka elever använder loggboken för att 

reflektera. Resultatet blir att de pratar mindre men uttrycker sig i stället bättre och 

djupare. Stensson (2006) tycker också att läsloggen är ett bra hjälpmedel för lärandet 

men hon anser till skillnad mot Molloy (2015) och Dysthe (1996) att det är viktigare att 

börja med textsamtalet i början av terminen och låta skrivandet komma först lite senare. 

Stensson (2006) anser att eleverna kan börja med mer utvecklande skrivande i läsloggar 

först när samtalen blivit mer komplexa. 

 

2.4 Röster om ”En läsande klass” 
Nu har teorierna som ligger bakom utvecklandet av elevers läsförståelse beskrivits. 

Nedan finns blandade åsikter om hur materialet ”En läsande klass” tas emot efter att de 

skickats ut till skolor och publicerats på hemsidan. 

2.4.1 Forskares röster 

I Sveriges Radio (2014, november) intervjuas Jan Nilsson och Barbro Westlund under 

rubriken Prisat läsprojekt får tuff kritik. Nilsson uttalar sig och menar att det finns en 

brist på vetenskaplighet med metoden som gör att materialet ”En läsande klass” kan 

ifrågasättas. Han kallar till och med materialet för ”ett mångordigt ovetenskapligt 

hemmabygge”. Även Barbro Westlund vilken har blivit omnämnd i materialet och som 

”En läsande klass” har hämtat mycket inspiration ifrån tycker att hennes forskning har 

blivit förenklad i materialet och att det inte är den forskning hon vill stå för. Westlund 

tycker att materialet fokuserar för mycket på vad lässtrategierna betyder istället för att 

fokusera på texten och att det finns en risk att materialet kan leda till en isolerad 

färdighetsträning i stället för att eleverna får en förbättrad läsförståelse. Westlund tycker 

att man ska prata om läsförståelse på en högre nivå än vad man gör i materialet ”En 

läsande klass”. Nilsson tror också att det finns en risk att materialet kan komma att 

användas som isolerad färdighetsträning. Han berättar att isolerad färdighetsträning inte 
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är något man pratar om i forskarvärlden. Nilsson tycker också att materialet försöker 

framstå som att de bygger på vetenskaplighet men de har inte lyckats visa det. 

 

Sveriges Radio Skolministeriet (2014) intervjuar också bland annat Monica 

Reichenberg och Barbro Westlund under rubriken Forskare kritiserar en läsande klass. 

Reichenberg har läst igenom materialet. Hon har mött lärare som beskrivit att eleverna 

har blivit mer motiverade att läsa och fått en ökad läslust. Reichenberg anser att 

motivation och ökad läslust är mycket viktigt men att det inte nödvändigtvis förbättrar 

elevernas läsförståelse. Reichenberg tycker att man betonar en lässtrategimodell väl 

mycket nämligen RU. Hon påpekar att man även nämner andra modeller men de nämns 

inte så starkt så de flesta förknippar materialet med RU. Hon berättar att det finns 

många olika lässtrategimodeller och olika modeller passar för olika elever och det är 

viktigt att lärarna lär sig att använda fler olika forskningsbaserade modeller då alla 

elever är olika. Reichenberg tycker också att det känns förvånande att man tackar henne 

och Westlund i förordet. Det kan ge sken av att de har varit med och utarbetat materialet 

vilket de inte alls har gjort. Även Westlund tycker att det är lite allvarligt eftersom det 

verkar som man har sett dem likt samarbetspartners. Det var Westlund som 

introducerade de fyra läsfixarna vilka ”En läsande klass” utgår från i sitt material. Hon 

berättar i radioprogrammet att de kan vara bra att använda läsfixarna som inledning för 

att eleverna ska få en förståelse för vad strategierna innebär. Men hon anser inte att de 

ska användas lektion efter lektion. Då tappar eleverna fokus från texterna och det blir i 

stället till ett ”jippo”. Efter ett tag tröttnar eleverna på läsfixarna och då är det lång väg 

att gå för att komma tillbaka till den genuina forskningen för en ökad läsförståelse. 

Westlund avslutar dock det hela med att säga att hon verkligen tror att intentionerna 

med materialet ”En läsande klass” är goda. 

 

Även i Pedagogiska Magasinet (2014, 25 september), En läsande klass är ett hemma-

bygge utan vetenskaplig grund, har forskarna Ulla Damber och Jan Nilsson kritiserat 

”En läsande klass”. De skriver att materialet har uppenbara brister både vad gäller 

formalia och den vetenskapliga förankringen. Det saknas referenser till böckerna i 

referenslistan. I förordet tackas Reichenberg och Westlund (vilket även nämnts ovan) 

trots att de inte medverkat till framtagandet av materialet. Damber och Nilsson ser 

studiehandledningen likt en tipskatalog och gör liknelsen med en receptsamling. När 

eleverna har läst en text och tränat på att förstå den går man vidare till nästa text som 

ofta handlar om någonting helt annat. De anser att textvalet är slumpmässigt utvalt och 

att det är viktigt att lärarna väljer texter utifrån deras elevers behov. De tycker också att 

materialet förenklar undervisning om läsförståelse och vad det innebär genom att utgå 

från de så kallade ”läsfixarna” vilket även Westlund påpekat ovan. De anser liksom 

Westlund att lässtrategierna ska användas när eleverna behöver det för att förstå texten. 

Strategierna ska inte ta över så att texterna hamnar i bakgrunden. Det hjälper inte 

eleverna till en förbättrad läsförståelse snarare tvärtom anser författarna. De tycker 

också att materialet undervärderar lärarna genom att materialet förklarar olika sätt att 

läsa som fingerläsning. Där de skriver att läsaren ska följa med vid fingret under 

högläsningen. De anser att dessa anvisningar känns banala och höjer inte läraryrkets 

status. 

2.4.2 Lärares röster 

Några lärare blev också intervjuade i Sveriges Radio Skolministeriet (2014), Forskare 

kritiserar en läsande klass, om deras åsikter om studiehandledningen. En lärare tycker 
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att de ska vara mycket tacksamma för att de fått studiehandledningen utan kostnad och 

att lärarna dessutom kan hämta hem alla texter digitalt på internet på 

studiehandledningens hemsida. Hon gillar materialet och tycker att det är ett fantastiskt 

sätt att hjälpa eleverna att förstå vad de läser. Hon har en stor respekt för forskningen 

men anser också att forskarnas oro är överdriven. Hon förstår forskarnas rädsla för att 

lärarna ska tro att ”läsfixarna” löser allt men hon menar att bara för att lärarna utgår från 

materialet så löser sig inte allt. Lärarna måste arbeta med materialet på olika sätt för att 

eleverna ska få ta del av olika förmågor. Det krävs ett stort arbete av lärarna att sätta sig 

in i materialet och få barnen med på banan. En annan lärare beskriver också att hon 

gillar materialet. Hon tror att många lärare känner en frustration att elevernas 

läsförståelse sjunkit och med lärarnas arbetssituation med mycket administrativt arbete 

tror hon att många lärare använder materialet då det är ett komplett och färdigt material 

som går att användas direkt. Hon tycker forskningen är viktig men att lärare också 

måste få lita lite till sig själva. Det finns också en lärare som inte är riktigt lika positiv. 

Hon tycker att lektionerna är tydliga och strukturerade men att det är lätt att tappa 

eleverna om man inte gör materialet till sitt eget och väljer texter och sätter in texten i 

ett sammanhang och inte isolerar läsningen och läsförståelsen utan hela tiden sätter in 

det i ett sammanhang. Hon tycker också att det är viktigt att lyssna på forskningen.  

2.4.3 Röst av Martin Widmark och Marie Trapp 

Widmark som är initiativtagare till projektet tar kritiken med ro. I Sveriges Radio 

Skolministeriet (2014), Forskare kritiserar en läsande klass, beskriver han att ”En 

läsande klass” inte är någon avhandling utan en studiehandledning och han tycker att 

materialet vilar bra och tryggt på en vetenskaplighet och beprövad erfarenhet då lärarna 

är pålästa och arbetat mycket med läsförståelse. Han medger att studiehandledningen 

inte refererat till litteraturen. Widmark tror att tanken var att lärarna ville visa alla bra 

böcker som de läst för att ge lärarna uppslag att kunna fördjupa sig. I Sveriges Radio 

(2014), Prisat läsprojekt får tuff kritik, berättar Widmark att han tycker att forskarnas 

kritik är ett underkännande av lärarnas möjlighet att själva kunna använda 

studiematerialet på rätt sätt. Tror inte forskarna att lärarna kan ta materialet i 

studiehandledningen de tycker om och göra det till sitt eget har de inte någon större 

tilltro till lärarkåren anser han. 

 

Marie Trapp, som har varit med och utarbetat lektionsplaneringarna, skriver bland annat 

på sin blogg www.marietrapp.blogspot.se (2014, 18 maj) att studiehandledningen vilar 

på tre ben vilka innefattar högläsning, strategier och dialog. I inledningen i studie-

handledningen står det också att texter och lektionsplaneringar ses som förslag på hur 

lärarna kan arbeta. Det är meningen att lärarna ska bli inspirerade och göra materialet 

till sitt eget och lektionsförslagen kan ses som ett tillfälligt stöd för lärarna för att på sikt 

kunna få in läsförståelsestrategier i den dagliga undervisningen. Trapp skriver också att 

hon inte ser ”En läsande klass” som en metod utan som ett förhållningssätt till de olika 

texterna. Strategierna ska användas för att skapa struktur i textsamtalen. Vad gäller 

texterna skriver Trapp att de vid varje lektionsplanering skrivit varför de valt de aktuella 

texterna och att de kan ses som ett smörgåsbord där lärarna väljer texter som passar 

eleverna. Hon hoppas att materialet ska ge eleverna de verktyg de behöver för att förstå 

texter på djupet och därmed öka läslusten och läsengagemanget hos eleverna.  

 

Tillvägagångssättet i mitt uppsatsarbete handlar nästa kapitel 3 Metod om. 

http://www.marietrapp.blogspot.se/
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3 Metod för att analysera ”En läsande klass” 

 

I det här kapitlet beskrivs: Val av forskningsansats, Urval av litteratur, Avgränsningar, 

Genomförande av observationer, Analys av ”En läsande klass” samt Arbetsmetodiken i 

”En läsande klass”. 

 

3.1 Val av forskningsansats 
Då min studie går ut på att förstå, tolka och analysera studiehandledningen ”En läsande 

klass” utgår min studie från en kvalitativ forskningsansats. 

3.1.1 Hermeneutisk ansats 

Efter att ha läst om olika kvalitativa forskningsansatser kändes den hermeneutiska 

ansatsen rätt och riktig. Enligt Bryman (2011, s. 507-508) ses hermeneutiken som ett 

redskap vid analys av texter för att få fram textens mening utifrån upphovsmännens 

perspektiv. Även Ödman (2004, s. 74-79) beskriver att hermeneutik syftar på att öka vår 

förståelse genom att utgå från fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. Det vill säga vi ska tolka texten utifrån våra föreställningar om hur det ska 

vara. Utifrån tolkningen kommer vi till insikt om textens betydelse och mening och för 

att vi ska få en fördjupad förståelse om texten måste vi utgå från vår förförståelse där vi 

måste förklara för att förstå och det omvända. Ödman (2004) beskriver att den 

hermeneutiska processen handlar om ett samspel och ett inbördes förhållande mellan de 

fyra momenten och tolkningen bildar en syntes mellan begreppen förklaring, förståelse 

och vår förförståelse. 

 

Ödman (2004) beskriver vidare att tolknings- och förståelseprocessen också måste ta 

hänsyn till dynamiken och fundera på vad den del vi tolkat har för betydelse i relation 

till helheten. Det sker hela tiden svängningar mellan delen och helheten vilket kan 

beskrivas genom hermeneutiska spiralen, där delen och helheten stödjer varandra i den 

pågående tolkningsprocessen. Ödman (2004) beskriver också hur arbete med att 

analysera texter beskrivs utifrån hermeneutiken. Efter att ha hittat relevanta texter 

bearbetas texterna och jämförs mot litteratur och bakomliggande forskning. Texten 

tolkas och de olika delarna av texten relateras till varandra. Texten tolkas också 

kontextuellt då den relateras till andra texter och varje text måste förstås i sitt eget 

sammanhang. 

 

Gustavsson (1999, s. 43) beskriver att inom hermeneutiken uppstår texten i mötet med 

läsaren. Texten, författaren och läsaren smälter samman i ett sammanhang. Grunden för 

förståelse inom hermeneutiken är att förstå och tolka världen i en pågående process som 

Gadamer (1997, s. 154) kallar för horisontalsammansmältning. Tolkningen av världen 

och texten utifrån hermeneutiken kan ske genom att en text analyseras genom 

närläsning. Närläsning sker genom tolkningar och analyser och utläsning av nya 

erfarenheter och perspektiv utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Läsningen av 

texten sker utifrån flera olika perspektiv, långsamt och flera gånger utifrån reflektion 

och en ökad förståelse om textens sammanhang och betydelse. Texten tolkas och förstås 

utifrån olika sammanhang allt eftersom den ges en ökad förståelse. Gadamer (1997, s. 

48) beskriver att det är viktigt att läsa texterna flera gånger med nya perspektiv där 

tolkningarna leder till en ökad förståelse enligt den hermeneutiska spiralen. Den egna 

förförståelsen och öppenheten till texterna har också en stor betydelse för att se och 
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första texterna utifrån olika sammanhang. Där delarna i textmaterialet tillsammans 

bildar en helhet utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

3.1.2 Observation 

Enligt Bryman (2011, s. 266) inbegriper en deltagande observation utifrån ett 

etnografiskt perspektiv ett längre engagemang för att kunna iaktta och lyssna på 

diskussioner mellan elever. En deltagande observatör gör med andra ord mycket mer än 

bara iakttagande vilket stämmer in på mina lektioner som jag hade. Jag var hela tiden 

närvarande under lektionerna och iakttog eleverna samtidigt som jag också ledde 

lektionerna i fråga där jag intagit en öppen observations roll utifrån en etnografisk 

ansats. Bryman (2011) beskriver att vid ostrukturerade observationer är syftet att så 

noggrant som möjligt iaktta hur deltagarna i gruppen beter sig inom en given miljö. Ett 

arbetssätt som känns passande utifrån mina lektioner.  

 

Nedan beskrivs examensarbetets urval av litteratur. 

 

3.2 Urval av litteratur 
Sökning av litteratur inför mitt examensarbete har skett på Högskolans bibliotek genom 

sökmotorn Libris där sökorden varit läsförståelse, läsförståelsestrategier, 

läsförståelseundervisning, läsning och textsamtal samt på Stadsbiblioteket. Sökningar 

till uppsatsen har också utförts via databasen Discovery som är kopplad till Högskolan 

utifrån sökorden: reading comprehension, reading strategies, reading instruction, 

reading, text conversations. De mest relevanta artiklarna har dock kunnat härledas 

utifrån referenslistorna ur ovanstående litteratur.  

 
I nästa avsnitt redogörs för de avgränsningar som gjorts. 

 

3.3 Avgränsningar 
Studiehandledningen ”En läsande klass” består av två delar en för årskurs 1-3 och en för 

årskurs 4-6. Då jag går grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och 

årskurs 1-3 har jag valt att avgränsa mig till studiehandledningen och 

lektionsplaneringarna för årskurs 1-3 för att ha möjlighet att fördjupa mig i materialet 

inom tidsramen för min studie.  

 

Följande avsnitt beskriver hur observationerna skett. 

 

3.4 Genomförande av observationer 
Mina lektioner med studiehandledningen ”En läsande klass” under min 

verksamhetsförlagda utbildning kan ses som ostrukturerade deltagande observationer. 

Då jag enligt Bryman (2011, s. 266) engagerat mig och iakttagit gruppen och lyssnat på 

vad som sagts. Tanken med mina observationer har inte varit att studera elever utan 

observationerna har gjorts för att få en inblick i hur studiematerialet ”En läsande klass” 

fungerar och hur materialet kan användas i en elevgrupp. Jag anser att observationerna 

har gett mig en bra grund samtidigt som nya frågeställningar dök upp som intresserade 

mig och som jag vill undersöka och analysera. Min roll under observationerna har varit 

lärare och tillika observatör. 

 

Följande avsnitt beskriver hur analysen har skett. 
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3.5 Analys av ”En läsande klass” 
Analysen av studiehandledningens arbetsmetodik och lektionsplaneringar i ”En läsande 

klass” genomfördes utifrån den hermeneutiska analysmodellen där materialet tolkas och 

läses flera gånger med en ökad förståelse och en ökad medvetenhet utifrån den 

hermeneutiska spiralen. Analysen avser att tolka och undersöka hur 

studiehandledningen beskriver sitt material och sin metod och hur arbetsmetodiken 

kopplas till lektionsplaneringarna och hur kunskaperna förmedlas samt hur 

studiehandledningen kan kopplas till tidigare forskning. Jag har också läst igenom 

textmaterialet som finns på hemsidan och som kopplas till varje lektion men där har 

fokus legat på den röda tråden i texterna och dess progression. Någon djupare analys av 

textmaterialet har inte skett. 

 

Strukturen på min analys utgår från Skoglunds (2012, s. 1-3) guide i en hermeneutisk 

arbetsprocess där han utgår från olika steg och etapper under forskningsprocessen. Först 

utgår jag från min förförståelse om ämnet läsförståelse och läser på om tidigare 

forskning inom ämnet. Därefter sker en första genomläsning av studiehandledningen för 

att undersöka om den stämmer överens med min förförståelse och mina iakttagelser. 

Överraskningar och viktig information som saknas utifrån mina förväntningar om 

materialet noteras. I nästa steg sker en första tolkning av huvuddragen i undersökningen 

där likheter och skillnader gentemot bakomliggande forskning och författarnas åsikter 

tolkas. Specifika frågeställningar noteras och materialets budskap sammanfattas. 

Tolkningen kräver en ”läsning mellan raderna” för att synliggöra vad författarna menar.  

Mina tolkningar och slutsatser beskrivs noga genom väl underbyggd argumentation och 

kopplas till aktuell forskning inom området. 

 

Därefter tar jag mig upp en nivå i den hermeneutiska spiralen genom att sätta in 

materialet i sitt sammanhang och kontextualisera och återgå och knyta an till 

bakomliggande forskning. Jag försöker att sätta mig in i författarnas tankar och 

funderingar om hur de tänkte när de skrev studiehandledningen och vad de hade för 

kunskaper vid det tillfället. Jag försöker också att se världen med författarnas ögon och 

komma åt vad de vill förmedla även fast det inte står uttryckligen i materialet genom att 

försöka förstå författarnas föreställningsvärld genom det som Gadamer (1997, s.154) 

kallar horisontalsammansmältning. Mina tolkningar stöds med argument och kopplas 

till mina observationer. Utifrån mina tolkningar studeras studiehandledningen en gång 

till och tar ytterligare ett varv i den hermeneutiska spiralen genom närläsning där texten 

återigen tolkas och analyseras. Jag utläser mönster och ser texten utifrån nya perspektiv 

och funderar om mina tolkningar har gett mig nya synvinklar. Forskningen studeras 

igen och eventuellt görs ytterligare en närläsning av materialet och ytterligare ett varv 

genom den hermeneutiska spiralen tills jag känner mig nöjd och kan göra en slutanalys 

av min förförståelse min förståelse och mina tolkningar och förklaringar. 

 

Nedan beskrivs studiehandledningens arbetsmetodik. 

 

3.6 Arbetsmetodiken i ”En läsande klass” 
Boken ”En läsande klass” av Gonzales, Wedsberg och Wendeús (2014, s. 6-23) består 

av två delar en för årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6. I lågstadiedelen kallas 

veckoplaneringen för lektioner eftersom innehållet är anpassat till en lektion på ungefär 
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30 minuter. För årskurs 4-6 kallas varje del istället för planering eftersom arbetet ibland 

avser fler lektioner. Det är barnboksförfattaren och mellanstadieläraren Martin Widmark 

som är initiativtagare till projektet och han har tillsammans med fem grundskolelärare 

utformat boken. Studiehandledningen hänvisar till texter på ”En läsande klass” hemsida.  

Där kan lärarna och andra som är intresserade fritt ladda ner och kopiera alla texter som 

lektionsplaneringarna bygger på och även bekanta sig med filmer och föreläsningar som 

beskriver studiematerialet och dess arbetssätt. Materialet beskriver forskningsbaserade 

modeller, arbetssätt, olika sätt att läsa samt grafiska modeller. Knutet till materialet 

finns också loggbok samt ett bedömningsunderlag för litteratursamtal att använda sig av 

på lektionerna. Lärarna kan också ladda ner mallar för läsloggar, diplom, läsläxor och 

bokmärken och bilder på läsfixarna som ”En läsande klass bygger på”. Det finns också 

tips för biblioteksbesök, tips till föräldrar och ett cirkelstöd som lärarna kan använda för 

att få stöd i hur de ska arbeta med materialet. Det är ett heltäckande studiematerial.  

 

Först beskrivs vad projektbeskrivningen säger: 

3.6.1 Projektbeskrivningen 

På ”En läsande klass” hemsida på internet under fliken Stöd oss finns en 

projektbeskrivning. Där framgår det att det är viktigt att eleverna uppnår en bra 

läsförståelse men att det inte bara räcker att eleverna läser. De måste också få enkla 

verktyg. ”En läsande klass” vill tillhandahålla de enkla verktygen utifrån den forskning 

som finns för att förbättra elevernas läsförståelse. Det framgår också att boken ska göra 

aktuell forskning på området lättillgänglig för lärarna. Syftet med projektet är att föra 

fram läsningens betydelse för att eleverna ska lyckas i skolan och förbättra elevernas 

läsförståelse och målet är att elevernas läsförståelse ska öka markant till år 2018.  

 

Nedan beskrivs vilka forskningsbaserade modeller som studiehandledningen utgår ifrån. 

3.6.2 Forskningsbaserade modeller  

I studiehandledningen står det att lektionsplaneringarna utgår ifrån tre 

forskningsbaserade modeller RU (Reciprok undervisning), TSU (Transaktionell 

strategiundervisning), och QtA (Fråga författaren) vilka redogjorts för i 

litteraturgenomgången. Studiehandledningen bygger på de fyra grundstrategierna som 

RU och TSU utgår från samt att de har lagt till ytterligare en strategi att skapa inre 

bilder. Lektionsplaneringarna utgår från de fem läsförståelsestrategierna: att förutspå, 

ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta och att skapa inre bilder. 

Studiehandledningen har personifierat läsförståelsestrategierna med olika figurer som de 

kallar ”läsfixarna”. De har då utgått från Westlunds (2012) ”läsfixare” men lagt till 

konstnären för strategin att skapa inre bilder. 

 

Spågumman 

Används både innan, under och efter läsningen av en text för att fundera ut vad nästa 

avsnitt kommer att handla om. När eleverna är spågummor förutspår de vad de tror 

kommer att hända i texten genom att de titta på rubriker och bilder i texten. När det 

gäller faktatexter kan de utifrån sin förkunskap fundera på vad som kommer att hända i 

texten. 
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Detektiven 

Används under läsningen av en text för att reda ut oklarheter och förklara svåra ord. 

Detektiv eleverna ska först försöka klura ut vad oklarheten betyder genom att läsa om 

ordet och meningen, titta på likheter, fundera, klura och använda sina förkunskaper om 

ämnet. Om det inte fungerar får eleverna till sist slå upp ordet eller fråga en kamrat eller 

läraren. 

 

Reportern 

Används både under och efter läsningen av en text. Här ställer eleverna, som agerar som 

reporter, frågor på tre olika nivåer: på raderna, mellan raderna och bortom raderna. På 

raderna hittar eleverna svaret på frågan i texten. För att finna svaret mellan raderna 

måste eleverna hitta ledtrådar och dra slutsatser vilket med ett annat ord kallas för att 

göra ”inferenser”. När eleverna läser bortom raderna måste de använda sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att svara på frågorna. 

 

Cowboyen 

Används både under och efter läsningen. Cowboy eleverna sammanfattar det viktigaste 

som hänt i texten. Författarna skriver att det även är bra att använda grafiska modeller 

som beskrivs nedan. I skönlitterära texter kan texten sammanfattas med hjälp av 

begreppen först, sedan och sist. I faktatexter behöver eleverna lära sig plocka ut 

nyckelord för att sammanfatta texten. 

 

Konstnären 

Används under läsningen av eleverna för att skapa egna inre bilder och leva sig in i 

texten med hjälp av sina sinnen. 

 

Författarna skriver att eleverna bör öva på en strategi i taget för att förstå innebörden av 

strategin. Läraren har en viktig roll i början att förklara och beskriva strategin vid 

textläsningen. När eleverna har lärt sig att använda alla lässtrategierna ska de öva på att 

använda alla strategierna vid rätt tillfälle. Eleverna har då blivit stjärnläsare.  

 

I följande avsnitt beskrivs de olika arbetssätt som studiehandledningen förespråkar. 

3.6.3 Arbetssätt 

Det framgår också hur lärarna och eleverna kan arbeta med lektionsmaterialet i 

studiehandledningen. Författarna beskriver några viktiga arbetssätt de bör tänka på. 

 

Segmentering 

Läraren delar i förväg upp texten eleverna ska läsa i flera stycken vilket ger upphov till 

intressanta diskussioner. Efter varje textstycke stannar lärare och elever upp och 

diskuterar texten utifrån vald lässtrategi. 

 
Tänka högt 

Det är viktigt att läraren är en god förebild och inledningsvis förklarar hur varje strategi 

kan användas vid läsning av en text. Läraren tänker högt och berättar hur han/hon går 

tillväga vid varje strategi. Därefter bör eleverna få öva i att tänka högt när de använder 

olika lässtrategier. Författarna nämner att ett bra sätt är om eleverna till att börja med 



 

22 

 

kan läsa i par och stanna på ett i förhand bestämd ställe som läraren talar om och berätta 

för varandra vad de tänker och tycker om texten utifrån en eller flera lässtrategier.  

 

Textkopplingar 

När eleverna läser en text är det viktigt att eleverna stannar upp och funderar vad texten 

väcker för tankar och funderingar hos dem. När eleverna ska träna på det är det bra att ta 

hjälp av textkopplingar. Text till textkoppling: Eleverna jämför olika texter med 

varandra. Text till mig själv koppling: Eleverna jämför texten med egna erfarenheter. 

Text till världen koppling: Eleverna jämför texten med världen utanför texten. 

 

Citat 

Eleverna väljer ett citat i texten och beskriver vad citatet väcker för tankar och 

funderingar. 

 

Hem- och expertgrupper 

Klassen delas upp i mindre grupper och varje grupp blir expert på en text eller ett ämne 

som sedan delges sin hemgrupp. 

 

Förslag på olika sätt att läsa 

Författarna ger förslag på olika sätt att läsa texterna i lektionsplaneringarna. Vid 

ekoläsning läser eleverna efter läraren och vid fingerläsning följer eleverna med i texten 

med fingret. Vid högläsning läser lärare eller elever texten högt och vid körläsning läser 

eleverna högt tillsammans i klassen. Vid närläsning läser eleverna texten flera gånger 

utifrån ”läsfixaren” detektiven. När eleverna läser i par kallas det för parläsning och när 

eleverna följer med i texten med pennan och gör eventuella markeringar kallas det för 

pennläsning. Läsning av en text flera gånger benämns repeterad läsning. Svansläsning 

eller stafettläsning kallas det när elever som har lust att läsa fortsätter läsa där tidigare 

läsare slutar. När eleverna letar efter specifika detaljer vid läsning av texter kallas det 

för sökläsning men när eleverna bara läser för att det är roligt benämns läsningen 

upplevelseläsning. Då eleverna vill få en överblick om vad en text kommer att handla 

om benämns läsningen för översiktsläsning.  

 

Nedan beskrivs de grafiska modeller som finns med i studiehandledningen. 

3.6.4 Grafiska modeller 

I studiehandledningen går författarna också igenom olika grafiska modeller som: 

VENN-diagram, VÖL, tankekarta, berättelseschema och ett flödesschema. VENN-

diagram, VÖL och tankekarta har redogjorts för i litteraturgenomgången. 

Berättelseschemat är en variant av berättelseansiktet. Där ska eleverna skriva kortfattat 

vad hände först, sedan och sist. De ska också stå vilka händelser som sker, var 

händelserna sker och vilka personer som var med. Eleverna skriver ner punkterna och 

ska sedan kunna återberätta en text. Ett flödesschema består av orsaker och 

konsekvenser och är ett sätt att visa ett händelseförlopp.  

 

I följande avsnitt beskrivs hur lektionsplaneringarna är uppbyggda. 
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3.6.5 Lektionsplaneringar 

Författarna skriver att lektionsförslagen som presenteras i studiehandledningen ska ses 

som en tillfällig stödstruktur för att lärarna ska få en förståelse av att arbeta med 

läsförståelsestrategier. Målet är att införa arbete med läsförståelsestrategier i sin vanliga 

undervisning i skolans alla ämnen. Lektionerna för årskurs 1-3 är uppbyggda på samma 

sätt. De följer samma tema och textgenrer för att lärarna ska kunna arbeta 

åldersintegrerat på skolan och för att eleverna ska ha utbyte av varandra. Men texterna 

blir svårare och längre och lärarens stöd minskar med elevernas erfarenhet och 

kunnande. Lektionsplaneringarna är omfattande i studiehandledningen har planeringar 

gjorts för 15 veckor per termin med 5 lektioner varje vecka. Varje lektion omfattar 

ungefär 30 minuter om dagen men beror givetvis på elevgruppen och vilka diskussioner 

som förs. 

 

Läraren förklarar och använder sig av strategierna och har givande textsamtal. Alla 

elever kan delta i lektionerna även en läs- och skrivsvag elev ska känna att han/hon 

utvecklas. Inledningsvis högläser läraren texten och diskussionerna sker muntligt. För 

elever som behöver extra utmaningar kan parläsning införas från årskurs två med ett 

eller två pass i veckan. Undervisningen i läsförståelsestrategier ska få eleverna att tycka 

att det är roligt och spännande att läsa texter. Det är viktigt att ha roliga och intressanta 

texter som ger givande diskussioner. Arbetsgången vid varje lektionstillfälle är 

regelbunden och återkommande och texterna har valts ut för att passa till den 

läsförståelsestrategi eleverna ska arbeta med. På höstterminen arbetar eleverna grundligt 

med varje strategi för att under vårterminen kunna använda sig av alla strategierna vid 

arbete med olika typer av texter. Under vårterminen får eleverna också använda sig av 

grafiska modeller och jämföra texter med varandra.  

 

Lärarna har också möjlighet att skriva ut läsfixarkort på hemsidan och ge till varje elev. 

När eleverna sedan vill förutspå, utreda, ställa frågor, sammanfatta och skapa inre bilder 

räcker eleverna upp sitt kort under lektionen. Lärarna kan också skriva ut exempel på 

läsloggar från hemsidan där elever och lärare först gemensamt dokumenterar vad som 

framkommit. Från årskurs 2 kan elever själv prova att dokumentera i läsloggar och 

grafiska modeller. Det är dock viktigt att dokumentationen inte tar för mycket tid och 

plats eftersom det är samtalet som är viktigast. För årskurs 2 och 3 finns också en 

självvärderingsmatris/bedömningsmatris som eleverna kan använda sig av för att 

bedöma sitt eget arbete då de arbetar i grupp. I studiehandledningen finns det också 

introduktionslektioner där läraren kan få hjälp med tillvägagångssättet vid användandet 

av en ny strategi. I texterna på hemsidan finns också förslag på lässtopp för diskussion 

av texterna. Författarna rekommenderar också att eleverna får en kopia på lektionstexten 

för att kunna följa med i texten vid högläsningen, alternativt ha texten på storbild. 

Texterna författarna valt ut till studiehandledningen är av olika genrer och avser både 

sakprosa och skönlitteratur. 
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4 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet presenteras resultat och analys utifrån arbetets frågeställning: På vilka 

sätt ”En läsande klass” stödjer elevers läsförståelse. Resultatkapitlet har delats in i fem 

avsnitt: Vetenskaplighet eller beprövad erfarenhet, Textsamtal, Metod, Röd tråd samt 

Progression där varje avsnitt speglar delar ur studiehandledningen. Flera avsnitt 

innehåller underrubriker som tillsammans knyter ihop avsnittet och kopplas till aktuellt 

forskningsfält. Varje avsnitt avslutas sedan med en sammanfattning. 

 

4.1 ”En läsande klass ” vetenskaplighet eller beprövad erfarenhet 
I projektbeskrivningen på studiehandledningens hemsida under fliken Stöd oss framgår 

det att ”En läsande klass” tillhandahåller enkla verktyg som direkt kan användas i 

undervisningen utifrån den forskning som finns.  Utifrån dessa klargöranden synes ”En 

läsande klass” bygga på en vetenskaplig grund. När man som läsare vill få förankring i 

den vetenskapliga forskningen beskriver ”En läsande klass” kortfattat studier som 

Monica Reichenberg och framlidne professor Ingvar Lundberg gjort samt en studie 

Monica Reichenberg gjort tillsammans med Kent Löfgren. Där framgår att elever har 

använt RU med betydande framsteg. Författarna nämner också att Barbro Westlund 

skrivit böcker om flera forskningsbaserade modeller och deras effekt på elevers 

läsförståelse. De beskriver också att hon har försökt förklara de amerikanska modellerna 

så att svenska lärare förstår dem och introducerade begreppet ”läsfixarna” för att 

förklara att lässtrategier för elever kan beskrivas som mentala verktyg. ”Läsfixarna” är 

en grundsten i ”En läsande klass” då större delen av undervisningen bygger på dem. 

Studiehandledningen beskriver också kortfattat de forskningsbaserade modellerna RU, 

TSU och QtA och upphovsmännen bakom dem. Det finns med andra ord vetenskapliga 

belägg bakom studiehandledningen.  

 

Däremot beskriver inte författarna varifrån de hämtat sin information Det framgår inte 

utifrån vilken forskning som information hämtats om grafiska modeller som använts 

sporadiskt i studiehandledningen och olika arbetssätt som beskrivs samt olika sätt att 

läsa. I Gibbons (2013) finns mycket samstämmighet utifrån arbetssätt, lästekniker och 

lektionsplaneringarnas upplägg som innan, under och efter läsning. I en vetenskaplig 

studie bör det framgå från vilka källor vetenskaplig information hämtats och vad som är 

lärarens egen beprövade erfarenhet. I studiehandledningen finns en litteraturreferenslista 

med både svenska och internationella källor samt internetresurser men ”En läsande 

klass” har inte någonstans refererat till de vetenskapliga böckerna och tidskrifterna som 

finns med i studiehandledningens referenslista. Läsaren har ingen möjlighet att få 

kunskap utifrån vilken litteratur och vilka forskare som studiehandledningen hämtat och 

bygger sin forskning på. Utifrån dessa premisser framstår det som om ”En läsande 

klass” bygger på författarnas egna idéer. 

 

Minten (2013, s. 10-11) skriver också att för att en metod ska ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt ska lärare kritiskt kunna granska och pröva kunskaper och teorier och 

även kunna se om det finns stöd i de teorier som materialet utgår ifrån. Som 

studiehandledningen ser ut idag kan inte detta utläsas. Det framgår inte vad som är 

vetenskapligt förankrat genom forskning och vad som är författarnas egna åsikter och 

idéer vilket också försvårar bedömningen av materialets vetenskaplighet. Det saknas 
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också jämförelser mellan olika teorier och modeller samt diskussioner varför författarna 

gör som de gör.  

4.1.1 Sammanfattning 

Materialet utgår från en vetenskaplig grund däremot har materialet sedan utformats 

utifrån författarnas egna teorier och slutsatser. Materialet vill ge sken av att bygga på 

vetenskaplighet men de har inte alltid lyckats visa det. Här ställs istället frågan om 

materialet till viss del utgår från lärarnas beprövade erfarenhet vilket är svårt att säga då 

jag inte har någon kunskap om deras erfarenheter på området. 

 

I följande avsnitt beskrivs hur textsamtalen sker i ”En läsande klass”. 

 

4.2 Textsamtalet stommen i ”En läsande klass” 
Studiehandledningen ” En läsande klass” bygger på att alla elever ska ha möjlighet att 

delta i lektionerna. Undervisningen sker muntligt och dialogen är i centrum. I materialet 

framgår att även den läs- eller skrivsvage eleven ska kunna vara med i undervisningen 

och kunna utvecklas utifrån sin egen kapacitet. De elever som är mogna får från och 

med årskurs 2 läsa ett eller ett par lektionspass i veckan i par och arbeta mer 

självständigt under lektionsplaneringarna.   

4.2.1 Inlärningsteorier 

En läsande klass utgår från att eleverna ska träna läsförståelse i muntliga textsamtal i 

klassen genom diskussioner och samarbete utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Eleverna lär av varandra och utvecklas genom att samarbeta med andra elever vilka har 

kommit lite längre än eleven själv. Eleverna kan senare på egen hand tillämpa 

kunskaper de lärt sig. Materialet utgår också mycket från imitation. Läraren läser texten 

och stannar där han/hon tycker att texten har någon viktigt att förmedla och talar om hur 

han/hon tänker. Det leder så småningom till att eleverna också stannar på olika ställen i 

texten och diskuterar med varandra vad de tycker och tänker om texten utifrån de 

forskningsbaserade strategimodellerna. Eleverna tar med sig sina kunskaper och 

värderingar till samtalet som de delar med sina kamrater och därmed lär eleverna av 

varandra och ny kunskap skapas utifrån det sociokulturella perspektivet där Vygotskij 

ses som en förgrundsgestalt. Kunskapen bygger på ett ömsesidigt lärande.  Detta för oss 

vidare till Dysthes (1996) tankar om det flerstämmiga klassrummet. 

4.2.2 Det flerstämmiga klassrummet 

Studiehandledningen försöker vända skolans negativa trend där diskussioner och samtal 

saknas i klassrummen. I ”En läsande klass” diskuterar och argumenterar eleverna med 

varandra i en öppen miljö. Tanken är som Slavin (2014, s. 22-26) beskriver att eleverna 

ska hjälpa varandra och ta del av varandras tankar och åsikter. Elever och lärare ska 

tänka högt för varandra och beskriva hur de kommer fram till sina åsikter och 

resonemang. Miljön som beskrivs i ”En läsande klass” kan också beskrivas utifrån 

Dysthes (1996) tankar om det flerstämmiga klassrummet i en A-miljö då tanken är att 

eleverna och lärarna har en öppen dialog tillsammans och samtalar i ett öppet 

samtalsklimat. Planeringarna innehåller inget eget arbete utan dialogen och samtalet 

kring texterna är det viktiga. Även svagare eleverna stöttas genom att största delen av 

undervisningen sker muntligt där läraren läser texten högt för eleverna som samtalar och 

diskuterar med varandra.  
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Jag hade några lektioner under min verksamhetsförlagda utbildning. Vi diskuterade 

texterna muntligt. Samtalen gick lätt och att alla elever kom till tals men vi var inte så 

många elever. Det blir mer komplicerat att ha givande textsamtal med många elever. Att 

ha textsamtal i helklass med kanske 20 elever kan vara svårt. Dels hinner inte alla elever 

komma till tals och dels kommer det att bli några elever som pratar hela tiden medan 

andra elever är tysta och inte vågar säga vad de tycker och tänker.  

 

Nästa avsnitt tar upp frågan om elever bör arbeta i helklass eller i mindre grupper. 

4.2.3 Arbeta i helklass eller i mindre grupper 

Mycket av tankarna i ”En läsande klass” för oss till Dysthes (1996) A-miljö men det 

framgår inte att det är bra med mindre grupper för givande textsamtal då alla elever då 

har lättare att komma till tals. Utifrån studiehandledningen sker de flesta textsamtalen i 

början i helklass vilket gör det svårare att uppnå Dysthes (1996) flerstämmiga A-

klassrum om inte alla elever kommer till tals. Det optimala är att arbeta med 

textsamtalen i mindre grupper men om inte det är möjligt kan ett sätt att komma till rätta 

med detta vara att arbeta med olika formativa metoder i helklass där läraren ser till att 

alla elever får framföra sin åsikt. I ”En läsande klass” delas eleverna in i mindre grupper 

med minst fem elever i varje grupp från vecka 4 och fram till vecka 8 under 

vårterminen. Anledningen är att eleverna nu ska få pröva att själva vara samtalsledare 

utifrån sin egen läsfixarroll. Eleverna ska då pröva att vara alla fem olika läsfixarna i sin 

grupp och öva sig på strategierna. Här är tanken att eleverna ska arbeta självständigt 

utan sin lärare och för att uppnå detta är det bra att eleverna delas in i mindre grupper. 

Elever i årskurs 2 och 3 som kan utföra arbetsuppgifter självständigt får som beskrivits 

ovan också arbetar mer självständigt i smågrupper om två och två under två lektioner 

under många av lektionspassen under höstterminen och även under flera pass under 

vårterminen. 

 

Nedan beskrivs vilken betydelse textsamtalen har för eleverna i ”En läsande klass”. 

4.2.4 Textsamtalets betydelse 

I litteraturgenomgången framgick att textsamtalet enligt Körling (2015) är det som får 

texten att växa och bli begriplig för eleverna. Hur fungerar textsamtalen då lärarna utgår 

från studiehandledningen ”En läsande klass”? 

 

Studiematerialet är mycket strukturerat. Vid varje textsamtal samtalar läraren och 

eleverna om texten både före, under och efter läsningen. När de samtalar om texten före 

läsningen gör de eleverna intresserade och motiverade av att läsa texten och aktiverar 

deras förkunskaper om texten och ämnet. Samtalet under läsningen hjälper eleverna att 

utveckla lässtrategier och läsförståelse om texten. Samtalet efter läsningen fördjupar 

förståelsen av vad de läst och eleverna kan reflektera på ett djupare plan. Inför varje 

lektionsvecka som utgår från samma tema beskrivs syftet med lektionerna och bra 

frågor läraren kan ställa till eleverna både före under och efter läsningen. För varje 

vecka finns det också en lektionsbeskrivning som lärarna kan följa under veckan. 

Lektionsbeskrivningarna är uppbyggda kring Gibbons (2013) tes innan läsningen, under 

läsningen och efter läsningen.  
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I textmaterialet finns också markeringar i texten där författarna till materialet markerat 

att det är lämpligt att stanna och diskutera texten om inte eleverna stannar upp vid något 

annat ställe. Eleverna ska förutsäga vad texten kommer att handla om genom att titta på 

eventuella bilder, rubriker och titlar. I litteraturgenomgången framgick det att Beck och 

McKeown (2001, s. 10-17) ansåg att det finns en fara med att utgå från bilder och sin 

egen bakgrund och att eleverna på så sätt kan missförstå textens innebörd och betydelse. 

Det är inget problem då lärarna kan styra upp det då de närvarar under diskussionen. 

Det är bra att eleverna får titta på bilder och rubriker och får tänka själv. Det gör 

eleverna mer motiverade att vilja läsa texten och ta reda på vad som händer och sker. 

Även elever som har svårt att läsa kan lättare följa med i resonemang genom bilderna.  

 

För att eleverna ska få behållning av texten anser både Westlund (2015) och Hickman 

(1981) att det är viktigt att eleverna får möjlighet att läsa texten flera gånger. Hickman 

(1981) beskriver också att elevernas tankar och funderingar kan komma långt efter att 

de läst texten vilket redogjorts för i litteraturgenomgången. I ”En läsande klass” finns 

fem lektioner varje vecka där läraren läser texten högt för eleverna och där eleverna 

talar om vad de tycker och tänker. Det framgår att läraren ska läsa texten innan men det 

föreslås att eleverna får lektionstexten alldeles innan läraren läser för att de ska kunna 

följa med i texten och göra markeringar om de vill. Ett annat alternativ är att visa texten 

på storbild för eleverna. Eleverna får inte läsa texten innan läraren högläser texten för 

eleverna vilket Westlund (2015) och Hickman (1981) anser är viktigt. I 

studiehandledningen framgår också att varje lektion omfattar ungefär 30 minuter om 

dagen men att det beror på vilka diskussioner lärare och elever har och beroende på 

vilken elevgrupp som undervisas. Det är snålt tilltaget med 30 minuter. När jag hade 

lektioner för några elever under min verksamhetsförlagda utbildning höll vi på i minst 

45 minuter. Är det sedan meningen att större grupper och till och med hela klasser ska 

diskutera texterna och alla eleverna ska få säga sin mening tar diskussionerna och 

samtalen om texterna ännu längre tid. 

 

Skönlitteratur 

I litteraturgenomgången hänvisas till Rosenblatt (2002) och Langer (2005) som 

beskriver att vid läsning av skönlitteratur behöver eleverna plocka fram sina upplevelser 

och personliga känslor och tolkningar. Langer (2005) beskriver också fyra 

föreställningsvärldar som eleverna rör sig emellan under läsningens gång. Keene och 

Zimmermann (2003) och Westlund (2015) beskriver olika textkopplingar till hjälp in i 

de olika föreställningsvärldarna vilket är viktigt för att få en förståelse för skönlitterära 

texter.  

 

I studiematerialet beskrivs under arbetssätt att det är viktigt att göra textkopplingar. 

Läraren ska träna eleverna på textkopplingar genom att eleverna jämför olika texter 

(text till text koppling) och att eleverna får fundera på saker i texten med egna 

erfarenheter (text till mig själv koppling). De beskriver också att det är viktigt att 

eleverna får en förståelse för hur texten hänger ihop med världen utanför (text till 

världen koppling). Studiematerialet hjälper eleverna att förstå skönlitterära texter genom 

att utgå från textkopplingar. Under lektionerna 31-35 som avser tema vänskap och 

kärlek som är ett viktigt ämne att diskutera är syftet med lektionerna att träna eleverna 

på att reflektera på hur texterna berör dem. Här får eleverna träna på att koppla texterna 

till egna erfarenheter och till andra texter och till händelser i världen och även fundera 

på författarens syfte med texten. De får öva sig på att se texten ur olika perspektiv. Det 
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framgår också utifrån lektionsplaneringen att läraren berättar och visar och hjälper 

eleverna att göra kopplingar genom att själv berätta hur han/hon tänker. Under 

lektionerna 76-80 tema fantasi eller verklighet ska eleverna också fundera på vad som är 

fantasi och vad som är verklighet genom att de använder sig av de olika 

textkopplingarna enligt ovan.  

 

I lektionsmaterialet för övrigt används inte alla textkopplingarna i någon större 

utsträckning trots att studiehandledningen beskriver textkopplingar som ett effektivt 

arbetssätt för att få en förståelse och levandegöra texter.  När eleverna använder sig av 

”läsfixaren” spågumman ska de förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om. 

Eleverna använder sig då av sina egna erfarenheter (text till mig själv koppling). Även 

när eleverna använder sig av ”läsfixaren” reportern och ställer frågor på texten och 

reflekterar över vad de har läst och besvarar frågor på, bortom, och mellan raderna som 

under lektionerna 26-30 som handlar om tema kalas och lektionerna 36-40 som handlar 

om tema årstider gör eleverna (text till mig själv koppling). När eleverna använder sig 

av alla strategier som till exempel under lektionerna 101-105 tema husdjur använder de 

sig också av ovanstående textkoppling. Det känns som om studiehandledningen mer 

fokuserar på ”läsfixarna” och lässtrategier som benämns nedan under Forsknings-

baserade modeller och enbart utgår från textkopplingen som passar till vald strategi 

istället för att de låter eleverna gå på djupet och verkligen förstå skönlitterära texter 

genom att använda sig av alla textkopplingarna. Det stämmer med det Westlund (2015) 

beskriver då hon ser faran med att fokusera för mycket på läsförståelsestrategier istället 

för att eleverna får en djupare förståelse av texterna. 

 

Sakprosa 

I litteraturgenomgången beskriver Westlund (2012) och Lundberg (2006)  att eleverna 

behöver läsa på olika sätt vid läsning av skönlitteratur och sakprosa. Vid sakprosa bör 

eleverna få lära sig översiktsläsning och sökläsning och utgå från viktiga nyckelord och 

grafiska modeller.  

 

I ”En läsande klass” ska eleverna först aktivera sina egna förkunskaper och förutspå vad 

texterna ska handla om genom ”läsfixaren” spågumman. Därefter tränar eleverna sig på 

nya ord i texten genom att använda sig av ”läsfixaren” detektiven. Eleverna övar sig 

sedan på att läsa mellan raderna och tar hjälp av ledtrådar som finns i texten med hjälp 

av ”läsfixaren” reportern. De övar sig också på att ställa frågor på texten både frågor 

som de kan finna direkt i texten och frågor där de måste läsa mellan raderna. Eleverna 

använder sig sedan av ”läsfixaren” cowboyen för att sammanfatta faktatexter med 

genom att plocka ut viktigaste nyckelorden ur texten. Först under lektionsplanering 10 

och 11 under vårterminen arbetar eleverna med den grafiska modellen VÖL för att ta 

reda på information om fåglar. De dokumenterar vad de redan vet om fåglar och 

funderar på vad de vill lära sig om texterna för att öka deras motivation och 

sammanfattar också sedan vad de lärt sig.  

 

Studiehandledningen borde ha använt modellen VÖL tidigare när de läser faktatexter 

för att få ett alternativt arbetssätt istället för att enbart utgå från” läsfixarna”. Författarna 

borde också ha beskrivit vilka olika lästekniker de använder sig av när de läser 

faktatexter som översiktsläsning och sökläsning då eleverna ska få en överblick vad 

texten handlar om och få svar på sina frågor om texten speciellt då de olika 

lästeknikerna finns med i studiehandledningen.  
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Nedan beskrivs hur texterna har valts i ”En läsande klass”. 

4.2.5 Val av texter 

I materialet finns många olika slags texter både skönlitteratur och sakprosa och även 

poesi och sånger. Författarna till studiehandledningen har valt intressanta texter utan att 

fördjupa mig närmare inom varje text. Lärare kan hitta många nya uppslag på 

intressanta böcker som de kan läsa för sina elever. Men här kommer vi till en av de 

springande punkterna antalet texter. Materialet innehåller så många texter att eleverna 

får svårt att fokusera på själva texterna. Det känns som om läsförståelsestrategierna är 

det viktigaste och att texterna väljs och utformas utifrån varje lästförståelsestrategi.  

 

När eleverna läser olika slags faktatexter utgår materialet ofta från olika lärobokstexter 

som till exempel: Boken om NO, Puls NO-boken, Boken om SO, Puls SO-boken. Det är 

självklart att läraren istället utgår från sina egna böcker som används i undervisningen.  

Under tema religioner under vecka 10 på höstterminen beskrivs texter som handlar om 

olika religioner. Författarna tar upp både kristendomen, judendomen och islam under 

flera årskurser. Likadant gäller tema historia under vecka 15 på höstterminen där 

studiehandledningen tar upp texter om istiden och forntiden både i årskurs 2 och 3. 

Även tema kroppen, vecka 8 vårterminen, beskrivs under både årskurs 1, 2 och 3 liksom 

tema landskap under vecka 11 på vårterminen. Författarna har också en veckoplanering 

under vecka 9 på vårterminen vilket avser uppgifter i matematik. Där framgår att det är 

viktigt att eleverna ska lära sig att använda sig av läsförståelsestrategier när de ska lösa 

matematiska problem och läsa textuppgifter. Det är viktigt att eleverna förstår ord och 

begrepp i uppgifterna själva uträkningen och lösningen är inte prioriterat utan kan 
sparas till en matematiklektion. Texterna är svåra speciellt i årskurs 1 och det är inget 

lärare och elever hinner gå igenom på 30 minuter.  

 
Många av faktalektionerna kunde författarna ha beskrivit mer övergripande och mer 

förklarat metoden och lämnat textförslagen till varje lärare. Visserligen skriver 

författarna att lektionsförslagen ska ses som en tillfällig stödstruktur för att lärarna 

sedan ska kunna införliva arbete med läsförståelse strategierna i det dagliga arbetet men 

vad gäller specifika ämnen och texter borde det kunna göras direkt. Lärare är duktiga på 

att veta vad sina egna elever behöver öva på. Det är annorlunda när faktatexterna utgår 

från teman om djur, fåglar och tar upp viktiga frågeställningar likt teman om barnens 

rätt och barnkonventionen. Det är viktiga texter som berör alla elever.  

 

För övrigt innehåller studiehandledningen bra och tänkvärda teman i 

veckoplaneringarna. De har verkligen försökt få med viktiga teman som berör eleverna 

och gör dem motiverade. De skönlitterära texterna tar upp mycket olika spännande 

områden som spänning, vänskap, äventyr och kärlek. Det stämmer väl överens med vad 

Pihlgren (2015) och Jönsson (2015) skriver är viktigt. Eleverna får också läsa om olika 

sporter, sjunga sånger, läsa klassiska sagor och även läsa texter som handlar om 

vardagsnära ämnen som skolan och livet i allmänhet vilket också Jönsson (2015) skriver 

är viktigt. Det ger också upphov till intressanta diskussioner. Olika genrer tas också upp 

och under lektionsplaneringen under vecka 12 på vårterminen får eleverna läsa både en 

dagbok, en instruktion, en fabel, ett brev och olika artiklar och jämföra likheter och 

skillnader mellan texterna något eleverna borde ha arbetat mer med. De får då en 
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förståelse av att texter kan se ut på olika sätt och de får en förståelse av att texter med 

samma innebörd kan skrivas på olika sätt vilket Jönsson (2015) också anser mycket 

viktigt. 

 

Många av texterna i ”En läsande klass” ger utrymme för diskussion och tar upp 

frågeställningar för att väcka elevernas intresse och frågor som eleverna arbetar med i 

skolan. Eleverna får läsa om miljöer under olika tidsepoker vilket enligt Jönsson (2015) 

är viktigt för att eleverna ska få en förståelse för hur vårt samhälle har utvecklats och det 

väcker frågeställningar vilka kan kopplas ihop med elevernas egna erfarenheter. Det 

förekommer också böcker som tar upp barn med utländskt ursprung vilket är mycket 

viktigt. Kåreland (2009) beskriver att det på senare år kommit mycket böcker som 
beskriver olika kulturer.  

 

Texterna är en stor skatt där lärarna kan välja och vraka. Westlund (2015) anser att 

texten är det viktigaste och inte strategierna och att det är viktigt att läraren själv väljer 

texter eftersom de känner eleverna bäst och vet vad de behöver. Vid valet av texter i 

studiehandledningen har fokus legat för mycket på strategianvändningen men det finns 

mycket bra texter som passar många av lärarna och eleverna i skolan det gäller bara för 

lärarna att välja det som passar dem bäst. Eftersom eleverna ofta utvecklas mycket olika 

under de första skolåren i årskurs 1-3 finns också möjlighet till att olika elever läser 

olika texter. 

4.2.6 Sammanfattning 

I ”En läsande klass” sker undervisningen muntligt och dialogen och samtalet utgår 

mycket från Dysthes (1996) A-miljö. Textsamtalen är strukturerat uppbyggda och 

läraren och eleverna diskuterar texterna både före, under och efter läsningen. Texterna 

består både av skönlitterära texter och sakprosa och är en stor skatt där lärarna kan välja 

och vraka. Men utifrån lektionsplaneringarna framgår det att eleverna ska hinna läsa 

fem olika texter under en vecka. De får då inte någon möjlighet att läsa texten flera 

gånger vilket är viktigt enligt forskningen och eleverna hinner inte få någon djupare 

förståelse av texten då de snabbt ska gå vidare till nästa text. 

 

4.3 Metoden i ”En läsande klass”  
Nedan beskrivs hur ”En läsande klass” arbetar utifrån de modeller och arbetssätt som 

beskrivs i studiehandledningen. 

4.3.1 Arbeta utifrån forskningsbaserade modeller 

Lektionsplaneringarna ska utgå från forskningsmodellerna RU, TSU och QtA. Efter att 

ha läst igenom lektionsbeskrivningarna för årskurs 1-3 framgår att de flesta lektionerna 

utgår från RU. Hela studiehandledningen utgår från de fyra grundstrategierna: förutspå, 

ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Författarna har även lagt till strategin: 

att skapa inre bilder. För att ytterligare förtydliga de fem läsförståelsestrategierna har de 

personifierat dem med figurer som är grunden för hela studiehandledningens upplägg.  

4.3.2 Läsfixarna 

Studiehandledningen utgår från Westlund (2012) som myntade begreppet ”läsfixarna” 

för att beskriva hur lässtrategierna användas som en hjälp i läsförståelseundervisningen.  

Westlund (2012) utgick från spågumman Julia, apan Nicke Nyfiken, fröken detektiv och 
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cowboy Jim med lassot. Några av läsfixarna har ändrats lite och har fått andra namn 

men de har fortfarande samma innebörd. Fortfarande är det en spågumma som spår och 

en detektiv, vilken reder ut oklarheter och en reporter istället för apan Nicke Nyfiken 

som ställer frågor om texten och sedan en cowboy vilken sammanfattar texten med 

lassot. I materialet finns även konstnären som skapar inre bilder av den lästa texten. Alla 

lektionerna är uppbyggda utifrån ovanstående ”läsfixare” och lektionerna delas in i de 

tre faserna före, under och efter läsningen vilket Gibbons (2013) utgår från.  

 

Strategierna är viktiga för att öka eleverna förståelse av texter. Eleverna lär sig att 

plocka fram sina personliga känslor och tolkningar som Rosenblatt (2002) beskriver är 

så viktigt vid läsning av skönlitteratur.  Eleverna lär sig också att röra sig genom 

Langers (2005) föreställningsvärldar. Genom spågumman utnyttjar eleverna sina 

tidigare erfarenheter och funderar vad texten kommer att handla om. Genom detektiven 

lär de sig nya ord och uttryck och genom reportern funderar eleverna på vad som hände 

i texten och läser mellan raderna för att till sist koppla texten till sina egna erfarenheter. 

Och genom cowboyen lär sig eleverna att sammanfatta en text och konstnären hjälper 

eleverna att skapa inre bilder av texten. 

 

Hela studiehandledningen är uppbyggd på att eleverna ska bli en stjärnläsare det vill 

säga kunna använda sig av alla de olika strategierna. Under höstterminen introduceras 

varje strategi för sig med hjälp av ”läsfixarna” och under vårterminen ska eleverna 

kunna använda alla strategierna när de läser texterna. Det är viktigt att påpeka att elever 

kan bli en stjärnläsare utan att använda sig av ”läsfixarna”. Det är också viktigt att 

komma ihåg att det finns många forskningsbaserade modeller som också kan göra 

elever till stjärnläsare. Olika modeller och metoder passar olika elever.  Strategierna 

som används är bra och det är bra att utgå från ”läsfixarna” för yngre elever för att de 

lättare ska förstå vad strategierna innebär men det är viktigt, som Westlund berättar i 

Sveriges Radio (2014), Prisat läsprojekt får tuff kritik, att inte ”läsfixarna” får för stor 

roll i läsningen. Det är viktigt att komma ihåg att det är texten och förståelsen av texten 

som är viktigast inte läsförståelsestrategierna som är en metod för att få en ökad 

förståelse av texten. 

4.3.3 Läsfixarna tillsammans med forskningsbaserade modeller 

Under varje vecka ska eleverna läsa om ett tema och använda sig av olika strategier med 

hjälp av ”läsfixarna”. De två första veckorna (10 lektioner) ska eleverna använda sig av   

strategin att förutspå vad som kommer att hända med hjälp av ”läsfixaren” spågumman. 

Det står att texter är valda för att passa den strategin. Eleverna får spågummans kort. 

Läraren läser texten högt och stannar och talar om vad han/hon tänker på om inte 

eleverna gör egna förutsägelser genom att räcka upp kortet. Här fokuseras tydligt på en 

strategi istället för på textens innehåll. I materialet framgår visserligen att eleverna ska 

fokusera på väsentligt innehåll även om det inte hör till strategin men utifrån 

lektionernas upplägg är det tveksamt om det görs. Under de två följande veckorna ska 

eleverna arbeta med strategin att reda ut oklarheter med hjälp av ”läsfixaren” detektiven 

därefter en vecka med ”läsfixaren” konstnären och strategin att skapa inre bilder. 

Därefter följer fyra veckor med ”läsfixaren” reportern. Eleverna lär sig då att arbeta 

utifrån strategin att läsa på raderna, mellan raderna och göra egna ”inferenser” samt att 

läsa bortom raderna och göra egna textkopplingar till andra texter, till sig själv och till 

händelser i vårt samhälle. Eleverna ska också fundera över författarens syfte med texten. 

Därefter används ”läsfixaren” cowboyen och strategin att sammanfatta en text under 
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fyra veckor en vecka även tillsammans med ”läsfixaren” spågumman. Därefter 

använder sig eleverna av samtliga läsförståelsestrategier som de har tränat på. De får 

alla läsfixarkorten och ska visa de kort som de vill använda i sin diskussion. 

 

Grunden i lektionsplaneringarna är RU tillsammans med ”läsfixarna”. En strategi 

introduceras åt gången och eleverna tränar på samma strategi flera gånger för att bli allt 

mer självständiga och läraren väljer text. Texten delas upp i mindre stycken och efter att 

de läst texten sammanfattas vad de lärt sig. Läraren och eleverna tänker högt och 

berättar vilka tankar och funderingar de har och lär av varandra. Likheter kan även ses 

med forskningsmodellen TSU men i ”En läsande klass” är strategierna fasta och tanken 

är att strategierna ska ge resultat på relativt kort tid och därför känns det som 

studiehandledningen hela tiden utgår från RU även om andra forskningsmodeller 

skymtar fram. I användandet av strategin reportern som ställer frågor på raderna, mellan 

och bortom raderna kan även Franzens (1997) modell LF utläsas. Hon beskriver hur 

läraren genom metoden ska hjälpa eleverna att leta svar på frågor i texten. Skillnaden är 

att inom RU ställer eleverna egna frågor och i LF ska de svara på frågor som läraren 

ställer men tankegången är densamma. LF nämns inte i studiehandledningen men finns 

delvis med i strategin reportern.  

 

I studiehandledningen framgår det att lektionsplaneringarna också ska utgå från QtA. 

Författarna skriver att de knyter grundtankarna från QtA till ovanstående strategier som 

symboliseras med hjälp av ”läsfixarna” för att eleverna ska bli medvetna om att det 

finns en författare bakom texterna i studiehandledningen. I studiehandledningen framgår 

det under lektionsveckorna 3, 4 och 5 under höstterminen. Författarna skriver då att det 

är bra att fråga sig varför författarna valde specifika ord då lektionerna utgår från 

reportern och strategin att ställa frågor och strategin att skapa inre bilder med hjälp av 

konstnären. Under veckoplaneringarna 7, 8, 9 och 10 under höstterminen arbetar 

eleverna med strategin reportern att ställa frågor bortom, mellan och på raderna och 

strategin cowboyen att sammanfatta. Författarna skriver då att det är bra att ställa frågor 

om vad författaren försöker säga med texten och under vecka 9 får eleverna läsa texter 

av olika författare. Under vecka 13 och 14 på vårterminen får eleverna djupare diskutera 

om att det finns en författare bakom texten som kan ifrågasättas och fundera över 

textens budskap och författarens åsikt genom att en vecka ta hjälp av den grafiska 

modellen VENN. Genom att berätta om författaren bakom texten lär sig eleverna att det 

finns en författare bakom texterna och genom att få kunskap om författaren blir eleverna 

också mer motiverade av att läsa texterna. Forskningsmodellen QtA finns med i 

studiehandledningen men det känns hela tiden som modellen är underordnad RU som 

lektionerna hela tiden utgår ifrån och att frågorna slängs in i veckoplaneringarna bara 

för att finnas där förutom under vecka 13, 14 under vårterminen då lektionerna mer 

fokuserar på författarna. 

  

Det framgår att bra textsamtal i grupp ger ett bra arbetsklimat och samtalen ger texten 

en djupare mening när eleverna blir mer motiverade. I lektionsmaterialet står också ofta 

att texterna författarna valt är valda med omsorg för att skapa nyfikenhet och få eleverna 

att vilja läsa texterna. Här använder författarna till studiehandledningen delvis 

forskningsmodellen BLU. I studiehandledningen finns inte forskningsmodellen nämnd 

dels kanske för att den främst används inom naturorienterade ämnen men motivation 

kan användas inom alla ämnen och är viktig för att öka elevernas läsförståelse.  
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Det är bra att diskutera en strategi i taget i början för att eleverna ska få en förståelse för 

vad strategin innebär men så fort eleverna har gått igenom alla strategierna bör 

”läsfixarna” tas bort och en ökad textfördjupning bör ske. Författarna till 

studiehandledningen skriver faktiskt också att undervisningen i lässtrategierna inte får 

bli instrumentell och därför har de lagt mycket tid på att hitta spännande och intressanta 

texter som även ska göra texten levande för eleverna men ”läsfixarna” och strategierna 

tar för mycket utrymme. 

 

Nedan beskrivs hur de olika arbetssätten används under lektionsplaneringarna i ”En 

läsande klass”. 

4.3.4  Olika arbetssätt  

Tänka högt 

Lektionsplaneringarna bygger på att elever eller läraren tänker högt och förklarar sina 

tankar och funderingar utifrån vald strategi vilket stämmer bra överens med Vygotskijs 

tankar om imitation vilket beskrivits i litteraturgenomgången. Lektionerna bygger också 

på att läraren är mer aktiv i början och hjälper eleverna hur de kan tänka och fundera för 

att få eleverna mer självständiga efter hand vilket Westlund (2012) anser viktigt. I 

materialet framgår också att det är bra om eleverna får träna sig i att tänka högt genom 

att läsa i par vilket enbart elever i årskurs 2 och 3, som kan läsa och utföra 

arbetsuppgifter självständigt, får göra. I lektionsmaterialet sker arbetet mestadels i hel 

klass. Först under vecka 4 på vårterminen delas eleverna in i grupper om minst fem 

personer. Tillsammans övar de sig på att vara fem olika ”läsfixare” under olika 

lektioner. Eleverna hjälper och stöttar varandra men det framgår inte någonstans att 

eleverna ska arbeta två och två där den ena eleven tänker högt och den andra eleven 

antecknar och stöttar.  

 

Segmentering 

Lektionsplaneringarna utgår hela tiden från att texten delas upp i stycken utifrån 

svårigheter och diskussionspunkter. I varje text som läraren läser högt för eleverna finns 

förslag på markeringar där läraren kan stanna och diskutera texten. Att använda sig av 

segmentering och dela upp stycken är ett arbetssätt som används i alla 

lektionsplaneringarna. En fördel med arbetssättet är att det inte blir en så stor textmängd 

att diskutera. En nackdel är att texten blir sönderstyckad och eleverna kan förlora 

helheten vilket även Reichenberg (2014) beskrivit i litteraturgenomgången. 

 

Textkopplingar 

Textkopplingar har diskuterats ovan under textsamtalets betydelse (skönlitteratur). 

 

Citat-tanke 

Ett arbetssätt där ett citat väljs från texten. Citatet diskuteras sedan i klassen. I 

lektionsplaneringarna finns inga instruktioner om att eleverna ska välja citat.  

 

Hem- och expertgrupper 

Det är ett bra och fungerande arbetssätt som beskrivs i litteraturgenomgången genom 

Gibbons (2013). Här får alla elever känna sig duktiga på ett ämne som inte andra 

eleverna kan lika mycket om. Arbetssättet ger alla eleverna chansen på ett helt annat 

sätt. Jag blev genast nyfiken och ville se hur ”En läsande klass” använde sig av 

expertgrupper och hemgrupper i sina lektionsplaneringar. Till min förvåning har inte 
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studiehandledningen använt sig av arbetssättet. Först under vårterminen delas eleverna 

in i olika grupper men inte för att bli experter inom ett ämne utan för att pröva på de 

olika läsfixarrollerna. Det kan liknas vid att arbeta utifrån hemgrupper eftersom det bara 

är en elev som har läsfixarrollen. Skillnaden är att flera elever inte samlas i någon 

expertgrupp och diskuterar sin aktuella läsfixarroll vilket eleverna borde göra. Eftersom 

de får erfarenhet och lär av varandra. I upplägget till lektionsplaneringarna läser alla 

eleverna samma text till exempel om djur. De läser om olika djur olika dagar. Här borde 

eleverna använda sig av expertgrupper. Eleverna läser om olika djur, insekter, träd och 

så vidare och redovisar sedan för varandra. De kan också med fördel utgå från 

strategierna med ”läsfixarna”. Det känns lite märkligt att studiehandledningen tar upp 

olika arbetssätt som sedan inte används. Det är bra att introducera olika fungerande 

arbetssätt så tidigt som möjligt i skolan då alla elever är olika och arbetar på olika sätt.  

 

Nedan beskrivs hur de olika sätten att läsa används i ”En läsande klass”. 

4.3.5  Olika sätt att läsa på  

De olika sätten att läsa på har beskrivits under metodavsnittet. Det känns onödiga att 

förklara ekoläsning, fingerläsning, högläsning, körläsning, parläsning, pennläsning, 

repeterad läsning och upplevelseläsning. Andra lästekniker kan behöva förklaras som 

närläsning, svansläsning eller stafettläsning, sökläsning och översiktsläsning. I ”En 

läsande klass” är det oftast läraren som högläser texten för eleverna och läser om texten 

där eleverna funderar över något. Läraren noterar i texten om eleverna undrar över 

något ord tills det blir ett naturligt stopp i texten. De elever som är duktiga på att läsa 

själv i årskurs 2 och 3 kan läsa texten själv i par. Under vårterminen när eleverna delas 

in i grupper för att öva olika strategier får de läsa högt i gruppen. Vid tema uppgifter i 

matematik under vårterminen läser läraren högt och eleverna ska följa med i texten och 

stryka under viktiga ord så kallad pennläsning. Även vid arbete med grafiska modeller 

VÖL och VENN ska eleverna stryka under viktiga ord i texten. Enbart några olika sätt 

att läsa på beskrivs i lektionsplaneringarna men inte alls alla som beskrivs i 

studiehandledningen. Det verkar som att författarna har utgått från Gibbons (2013) när 

de beskrivit olika sätt att läsa. Boken beskriver flera av ovanstående sätt att läsa men där 

beskriver de djupare varför de olika sätten att läsa är viktiga och betydelsefulla vilket 

inte skett i ”En läsande klass”. 

 

I de följande beskrivs hur de grafiska modellerna används i lektionsplaneringarna. 

4.3.6  Grafiska modeller 

I studiehandledningen nämns flera grafiska modeller vilket jag redogjort för i 

metodavsnitten. I litteraturgenomgången har jag också noggrant redogjort för olika 

grafiska modeller och dess användningsområden. Westlund (2015) beskriver att det är 

bra att använda sig av grafiska modeller i samband med läsförståelse då det ger eleverna 

ett stöd i deras tänkande och underlättar på så sätt textsamtalen. Nedan beskrivs hur 

tankekarta, flödesschema, berättelseschema, VÖL och VENN-diagram använts under 

lektionsplaneringarna. 

 

Tankekartan beskrivs i studiehandledningen men används inte praktiskt i någon lektion. 

Det närmaste vi kommer tankekartan är att nya ord och uttryck ska skrivas upp på 

tavlan då eleverna arbetar med strategin att reda ut oklarheter. Tankekartan skulle kunna 
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användas inom de flesta lektionsplaneringarna dels för att förutspå vad som kommer att 

hända likt spågumman dels för att utreda svårigheter likt detektiven. Eleverna kan 

skriva upp ord som betyder samma sak i en tankekarta vilket också detektiven utreder. 

Tankekartan kan också användas för att ställa frågor på texten och ta reda på vad de vet 

och vad de vill veta likt reportern och den andra grafiska modellen VÖL samt används 

för att sammanfatta en text genom att skriva upp nyckelord i tankekartan. Kartan kan 

också användas som ett hjälpmedel till övriga strategier eftersom olika elever lär sig på 

olika sätt. Vissa elever får lättare en överblick av texten som ska läsas med hjälp av 

tankekartan eftersom de är en enkel modell som kan användas tidigt. 

 

I studiehandledningen har flödesschema också tagits upp som en grafiskmodell där 

orsaks-, verkans- och händelseförlopp i en text kan beskrivas. Ett flödesschema kan 

också användas tillsammans med andra strategimodeller. Schemat kan användas för att 

förutspå vad som kommer att hända och vad det får för konsekvenser likt spågumman. 

Modellen kan också användas för att ställa frågor och för att sammanfatta texter genom 

att eleverna beskriver vad som händer i en kronologisk ordning vad gäller skönlitteratur 

och genom nyckelord vad gäller sakprosa samt som ett komplement till tankekartan och 

cowboyen.  Modellen används dock inte i lektionsplaneringarna som ett alternativt 

arbetssätt till andra forskningsstrategier. 

 

”En läsande klass” beskriver också berättelseschema där eleverna beskriver vad som 

hände först, sedan och sist i en berättelse. När jag läser ovanstående vill jag genast 

knyta ihop det med berättelseansiktet som redogjorts för i litteraturgenomgången genom 

Staal (2000) och Westlund (2015). Berättelseschemat eller ansiktet som är ännu bättre 

att använda för yngre barn kan med fördel användas i många av studiehandledningens 

lektionsbeskrivningar. Vid genomgång av lektionerna framgår att berättelseschemat 

enbart finns med en gång som ett alternativt arbetssätt i lektionsbeskrivningarna under 

vecka 13 på höstterminen då temat är sagor och eleverna ska öva sig på strategin att 

sammanfatta genom cowboyen. Syftet med lektionerna är att få eleverna medvetna om 

hur en berättelse är uppbyggd med början, mitten och slut. Här skulle det vara ännu 

bättre att använda sig av berättelseansiktet för yngre elever för då kommer även bilden 

in som är viktig för ökad förståelse för många yngre elever. Vissa elever har lättare att 

förstå bilder än skriven text. Fokus under veckan är fortfarande ”läsfixaren” cowboyen. 

Författarna borde ha lyft fram berättelseschemat mer och förklarat hur modellen kan 

användas. Modellen kan med fördel även användas när eleverna ska använda sig av alla 

strategierna och sammanfatta och återberätta vad de har läst. 

 

I studiehandledningen används VÖL enbart under två veckor under vårterminen vecka 

10 och 11 när eleverna arbetar med tema fåglar och tema svenska landskap. De skriver 

också att genom att eleverna får fundera vad de vill lära sig mer om blir de mer 

motiverade av att läsa och lära sig mer och läslusten ökar. I studiehandledningen 

introduceras VÖL först under vecka 10 på vårterminen. VÖL är utmärkt att använda 

tillsammans med de olika ”läsfixarna” och borde ha använts mer som ett alternativt 

arbetssätt redan under höstterminen. 

 

I litteraturgenomgången nämner jag att Westlund (2012) beskriver att VENN-

diagrammet är en bra tankemodell för eleverna. Modellen används under vecka 12 och 

13 på vårterminen för årskurs 1-3. Modellen används för att jämföra texter ur olika 

genrer och för att jämföra två författare som har skrivit om samma ämne och eleverna 
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ska fundera på skillnader och likheter och lära sig att ifrågasätta varför författarna 

skriver som de gör.  VENN-diagrammet kopplas ihop med forskningsmodellen QtA. 

Det är bra men VENN-diagrammet borde ha införts mycket tidigare i 

studiehandledningen som ett alternativ för elever som har lättare att förstå texter med 

hjälp av grafiska modeller då det ger stöd och underlättar elevernas tänkande. Eleverna 

kan ha stor nytta av VENN-diagrammet även i början av lektionsplaneringarna när de 

olika förståelsestrategierna introduceras eftersom lektionerna innehåller texter från olika 

författare. Eleverna får då en naturlig förståelse för olika författare bakom texterna och 

kan även tidigt få en förståelse av att jämföra olika texter med varandra.  

 

I det följande beskrivs hur läsloggen används i studiehandledningen. 

4.3.7 Läsloggen 

I studiehandledningen finns olika läsloggar kopplade till lektionsplaneringarna vilket 

redogjorts för i metodavsnittet. Det framgår också att dokumentationen inte är ett syfte i 

sig utan att det är textsamtalen som är det primära. Hur ofta läsloggen ska användas får 

läraren styra efter tidsåtgången. Det kan vara efter varje lektion eller någon gång i 

veckan. Från början rekommenderas att klassen gör en gemensam logg. När eleverna 

blir mer vana kan elever få dokumentera själva med stöd av läraren. Loggboken blir ett 

stöd för eleven där han/hon kan se sin egen progression. Textsamtalet sker först och 

efter samtalet sker dokumentationen i läsloggen då eleverna först ska ha övat muntligt. 

 

Både Dysthe (1996) och Molloy (2015) liksom läraren i filmen i Skolverkets (2014, 

november) film som ingår i läslyftet, samtal och skrivande – vägar in i läsningen 

undervisningsfilm – årskurs 1, förklarar att många elever har lättare för att våga prata 

när de först får skriva ner sina tankar och funderingar. I filmen framför också läraren att 

eleverna lättare håller fast vid sina egna tankar när de skrivit ner dem. I 

studiehandledningen framgår att när eleverna ska dokumentera skriftligt ska de först ha 

övat muntligt. Tanken är att alla elever ska ha samman möjlighet att delta oberoende om 

de är svaga eller starka på att läsa och skriva men studiehandledningen missar en viktig 

poäng. Vissa elever har svårt för att prata inför andra. Yngre elever eller skrivsvaga 

elever kan få stöd i sitt skrivande eller varför inte rita en bild i loggboken över vad de 

vill förmedla. Tanken att skriva i loggboken efter diskussionen av texten förlorar sitt 

syfte för då skriver inte eleverna ner sina egna tankar och funderingar utan hela 

klassens. Eleverna ser då inte se sin egen progression och utveckling som är viktig för 

elevens motivation och läsintresse. När eleverna är mogna för att föra en loggbok själv 

bör det göras innan muntliga textsamtal. Innan eleverna är säkra på att skriva kan de rita 

en bild eller tala om för läraren vad de tänker. Det bör ske innan textsamtalen för att 

eleverna ska känna sig trygga i samtalet.  

 

Bedömningsmatris/självvärderingsmatris 

På hemsidan under loggboken kan lärarna också skriva ut en bedömningsmatris för 

litteratursamtal.  Matrisen kan elever i årskurs 2 och 3 använda för att bedöma sitt eget 

lärande när eleverna arbetar i par eller grupp. Det finns speciella lektionsplaneringar när 

eleverna ska arbeta med matriserna. Under våren får eleverna börja arbeta i mindre 

grupper om minst fem elever. Varje elev ska prova på att vara alla de fem olika 

”läsfixarna” under olika lektioner i gruppen. För att eleverna ska inse sitt eget ansvar 

under lektionerna rekommenderar studiehandledningen att elever i årskurs 2 och 3 ska 

fylla i bedömningsmatrisen under vecka 6, 7 och 8 på vårterminen. I matrisen ska 
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eleverna ringa in hur de har lyckats uppfylla kriterierna: att tala, lyssna och hur de 

använde de olika läsförståelsestrategierna. Tanken är god med matrisen men den 

förlorar sitt syfte om eleverna ska fylla i matrisen utan lärarens närvaro. Läraren kan 

inte stötta eleven utan bara fråga hur han eller hon tänkte när matrisen fylldes i. Det är 

också lätt att eleverna uppfattar matrisen som ett misslyckande om de inte har gått bra i 

diskussionen i stället för att matrisen ska vara utvecklande för eleven. Det är bättre att 

läraren går runt och lyssnar på gruppdiskussionerna och pratar med varje enskild elev 

och går igenom ovanstående punkter muntligt.  

4.3.8 Sammanfattning 

Studiehandledningen har fokus på ”läsfixarna”. Lektionerna bygger på den 

forskningsbaserade modellen RU även om även andra modeller som QtA finns med. 

”En läsande klass” utgår från arbetssättet att tänka högt och texten segmenteras och 

delas upp i mindre stycken. Textkopplingar förekommer till viss del men eleverna 

arbetar inte med citat eller hem- och expertgrupper. Vad gäller grafiska modeller har 

inte tankekarta och flödesschema använts i lektionsplaneringarna. Berättelseschemat 

används under en lektionsvecka och VÖL och VENN används under två veckor vardera 

i slutet av vårterminen. Eftersom alla elever lär på olika sätt där vissa elever lär sig 

bättre genom att prata och andra lär sig bättre genom att använda sig av bilder och 

grafiska modeller vore det bra om ”En läsande klass” redan i början av 

lektionsplaneringarna går igenom alla olika arbetssätt och modeller som finns med i 

studiehandledningen. Det ger också eleverna en ökad förståelse för olika arbetssätt och 

hjälper eleverna att göra egna aktiva val för deras lärande. Det skulle också göra 

studiehandledningen mer användarvänlig med fler valmöjligheter. Vad gäller läsloggen 

sker den efter textsamtalen i ”En läsande klass” enligt forskning och lärare framgår det 

att det kan vara bra att skriva i loggboken innan textsamtal för att våga prata och hålla 

fast vid sina tankar. Vad gäller studiehandledningens bedömningsmatris är det bättra att 

lärarna lyssnar på eleverna än att de ska bedöma sig själva. 

 

Nästa avsnitt beskriver om studiehandledningen har en röd tråd i sitt upplägg och 

utförande. 

 

4.4 Röda tråden i studiehandledningen 
Studiehandledningen har ett tydligt fokus på samtal och dialog under både årskurs 1, 2 

och 3 vilket även genomsyrar hela materialet. Målet och syftet med lektionerna är att 

genomföra öppna samtal mellan alla elever i klassen. Lektionerna vill ta bort eget arbete 

och individualisering och söker istället samspel och gemenskap i ett öppet 

klassrumsklimat och de lyckas hålla den strategin och utveckla elevernas diskussioner i 

samspel med läraren vilket är bra.  

 

Materialet följer däremot inte den röda tråden vad gäller forskningsmodellerna. 

Författarna skriver att lektionsplaneringarna utgår från både RU, TSU och QtA. Men 

vid genomgång av lektionerna framgår det att större delen av lektionsplaneringarna 

utgår från RU även om RU har stora likheter med TSU. Forskningsmodellen QtA finns 

med i lektionsplaneringarna men är hela tiden underordnad RU som lektionerna hela 

tiden utgår ifrån. Flera av de olika arbetssätten, olika sätten att läsa samt de grafiska 

modellerna som beskrivs i studiehandledningen används endast sporadiskt. Det saknas 

en röd tråd i hur arbetsmetodiken används i lektionsplaneringarna för årskurs 1-3. 
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Metoderna kan förekomma mer frekvent i årskurs 4-6 men i sådana fall borde 

studiehandledningen delas upp i två olika delar avseende metod och arbetssätt likt 

lektionsplaneringarna gjorts. Olika forskningsmodeller och arbetssätt bör introduceras 

från början av lektionsplaneringarna då eleverna får ett sammanhang över vilka 

strategier som finns och kan sedan välja vad som passar dem bäst eftersom ingen 

strategi är svår och komplicerad.   

 

Vad gäller lektionsplaneringarna upplägg följer de en röd tråd utifrån de fem 

strategierna: att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att 

skapa inre bilder med hjälp av läsfixarna spågumman, reportern, detektiven, cowboyen 

och konstnären. Lektionsplaneringarna går igenom en strategi i taget och visar hur den 

kan användas både på skönlitteratur och på sakprosa för att eleverna ska få en förståelse 

för hur de kan använda strategierna på olika typer av texter. Under vårterminen får 

eleverna sedan öva sig i att använda alla strategierna samtidigt för att uppfylla målet 

med studiehandledningen att bli en ”stjärnläsare” som kan använda alla strategier 

självständigt och automatiskt för att få en ökad förståelse av vad texterna som de läser 

handlar om. 

 

Inom varje temavecka ser jag en röd tråd, men veckan efter kastas eleverna in i ett nytt 

tema vilket inte alls hör ihop med föregående tema. Den första temaveckan handlar om 

fantasi eller verklighet där eleverna ska öva sig på att förutspå med hjälp av 

spågumman. Eleverna får under varje lektion läsa ett kapitel ur samma bok. Som 

nämnts tidigare läste jag fem kapitel ur en kapitelbok. För att under veckan efter kastas 

in i faktatexter om tema djur i Sverige, där eleverna också ska öva sig på att förutspå 

med hjälp av spågumman. Veckan efter ska eleverna öva sig på att reda ut oklarheter 

med hjälp av detektiven och läsa fem kapitel ur en kapitelbok för att under veckan efter 

arbeta med ”läsfixaren” detektiven med tema sport och fritid där eleverna läser stycken 

ur olika kapitelböcker och så fortsätter det. Ofta ska eleverna först läsa några kapitel ur 

en skönlitterär bok för att nästa vecka läsa olika faktatexter eller olika skönlitterära 

texter. Eleverna ska läsa fem olika texter a 30 minuter under en vecka. Tanken med alla 

dessa olika texter, som valts med omsorg, har valts utifrån att eleverna ska öva sig på en 

bestämd strategi men det känns som om texterna försvinner i mängden. 

 

Här vill jag återknyta till lektionerna under min verksamhetsförlagda utbildning då jag 

valde att läsa klart kapitelboken då det kändes märkligt att sluta och börja läsa 

faktatexter om djur. Det skulle också kännas som elevernas läslust och motivation 

berövades. Visst kunde boken ha använts som högläsningsbok och vi kunde ha arbetat 

vidare utifrån faktatexterna men boken gav både mig och eleverna mycket. Det är 

olyckligt att alla dessa texter som är så otroligt givande och bra försvinner i mängden då 

texterna ska läsas fort och användas för bestämda strategier för att eleverna snabbt ska 

kunna gå vidare till nästa text för att arbeta med andra strategier.  

4.4.1 Sammanfattning 

”En läsande klass” har en tydlig röd tråd vad gäller fokus på textsamtal och dialog. 

Däremot följer inte materialet alltid de arbetssätt som beskrivs i materialet. 

Studiehandledningen utgår till största delen utifrån forskningsmodellen RU tillsammans 

med ”läsfixarna”. Flera arbetssätt och grafiska modeller som beskrivs under metod 

används enbart sporadiskt i lektionsplaneringarna. Vad gäller texterna försvinner de i 

den stora mängden. Ena veckan ska eleverna läsa skönlitterära texter för att nästa vecka 
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läsa sakprosa. Den röda tråden följer lässtrategierna med ”läsfixarna” men inte valet av 

texter. 

 
I följande avsnitt beskrivs progressionen i ”En läsande klass”. 

 

4.5 Progression 
Det finns en tydlig progression sett till varje enskild årskurs avseende grundstrategierna 

och ”läsfixarna” som beskrivits ovan. Elevernas självständighet ökar också under 

lektionsplaneringarna. Från början är det alltid läraren som läser texten och är 

samtalsledare. Efter ett tag får elever i årskurs 2 och 3 läsa tillsammans i par. Under 

vårterminen då eleverna arbetat med alla läsförståelsestrategierna får eleverna ta ett 

större ansvar och prova att vara samtalsledare. Eleverna delas in i grupper där varje elev 

får prova att vara alla de olika ”läsfixarna” vid olika lektioner. Eleverna får en 

självständigare roll där de själva ska agera som samtalsledare utifrån sin strategi. 

Samma sak gäller loggboken. Från början rekommenderas att de skriver loggboken 

tillsammans. Efter ett tag får elever i årskurs 2 och 3 skriva den tillsammans eller 

enskilt. 

 
Det finns inte samma progression vad gäller texterna som eleverna läser och dess 

svårighetsgrad inom varje årskurs utan det är istället strategierna som blir fler och 

svårare. Eleverna får också arbeta några gånger med grafiska modeller som VENN och 

VÖL under vårterminen liksom berättelseschema. Medan texterna känns ungefär 

likvärdiga inom varje årskurs blir de ändå svårare eftersom eleverna ska lära sig att 

tänka på olika sätt och förstå texten med ett annat djup. Den stora frågan gällande 

progressionen är den mellan de olika årskurserna. Det finns ingen egentlig progression 

mellan årskurserna. Eleverna följer samma tema och lektionsplaneringar under alla tre 

åren det som skiljer årskurserna åt är texterna. I handledningen skriver författarna att 

texterna blir längre och svårare vilket jag oftast håller med om. De skriver också att 

lärarens roll som samtalsledare kommer att minska när eleverna blir säkrare på sina 

lässtrategier. De skriver vidare att den bakomliggande tanken av att utgå från samma 

textgenrer och teman är att lärarna ska kunna arbeta åldersintegrerat och samlas kring 

ett tema på skolan. Tanken är god men det är inte ofta hela skolan arbetar i årskurs 1-3 

arbetar tillsammans. Det är viktigare att ha ett varierat material för eleverna så att de blir 

motiverade att arbeta med texter och lässtrategier både i årskurs 1, 2 och 3. 

4.5.1 Sammanfattning 

Inom varje enskild årskurs finns en progression. Elevernas självständighet ökar 

successivt. Från början styr läraren textsamtalen men efterhand får även eleverna prova 

på att agera samtalsledare. Däremot finns det ingen egentlig progression mellan 

årskurserna då eleverna följer samma tema och lektionsplaneringar under alla tre 

årskurserna. 
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5 Diskussion 
 

I det här avslutande kapitlet knyter jag ihop vad som framkommit i resultatet utifrån 

studiens frågeställning och tidigare forskning. Jag kommer även att redogöra för vad 

min studie har bidragit med samt lämna förslag på vidare forskning och reflektera över 

mitt tillvägagångssätt i mitt examensarbete. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Avsnittet är indelat i fem underrubriker där fyra av rubrikerna återknyter till resultatets 

huvudteman. Den femte och sista rubriken benämns slutord. Nedan följer diskussion om 

detta arbetets resultat. 

5.1.1 Vetenskaplighet och beprövad erfarenhet 

Utifrån Widmarks uttalande i SVT Agenda (2013, februari) och utifrån 

projektbeskrivningen verkar det som om lärarna bara behöver använda ”En läsande 

klass” och följa lektionsplaneringarna så blir eleverna duktiga på läsförståelse utifrån 

den vetenskapliga forskningen som finns på området. Så är det naturligtvis inte vilket 

även resultatet av analysen visat. Jag kan förstå att forskare är kritiska till metoden i ”En 

läsande klass”. Utifrån analysen framgår att ”En läsande klass” främst utgår från 

forskningsmodellen RU vilket också Reichenberg påpekar i Sveriges Radio 

Skolministeriet (2014), Forskare kritiserar en läsande klass, där hon beskriver att det 

finns många olika lässtrategimodeller och att olika modeller passar olika elever. Därför 

är det viktigt att lärarna lär sig att använda olika forskningsbaserade modeller och inte 

enbart utgår från RU som ”En läsande klass” lektionsplaneringar till största delen utgår 

från och att lärarna går igenom alla grafiska modellerna och arbetssätt som beskrivs i 

”En läsande klass”. 

 
Westlund uttalar sig i Sveriges Radio (2014), Prisat läsprojekt får tuff kritik och 

Forskare kritiserar en läsande klass, där hon beskriver att hon är rädd för att materialet 

kan leda till en isolerad färdighetsträning istället för att eleverna får en förbättrad 

läsförståelse då materialet fokuserar för mycket på lässtrategierna istället för att 

fokusera på vad texten betyder och fördjupa sin kunskap. Hon håller med författarna om 

att det kan vara bra att använda ”läsfixarna” i början för att eleverna ska få en förståelse 

för vad strategierna innebär men hon menar inte att de ska användas lektion efter 

lektion. Då anser hon att ”läsfixarna” blir viktigare än texterna. Eleverna tycker att det 

är roligare att vara någon ”läsfixare” än att läsa och förstå textens innebörd. Hon ser 

faran med att undervisningen kan leda till ett roligt ”jippo” där eleverna inte fördjupar 

sin läsförståelse vilket är den huvudsakliga innebörden och vad hennes vetenskapliga 

forskning står för. 
 

Jag kan förstå Westlunds farhågor. Det kan bli så att vissa elever bara vill arbeta med 

cowboyen och detektiven för att de tycker att de är coola och spännande till skillnad 

mot till exempel konstnären och spågumman och då är vi ute på hal is. Eleverna ska öva 

sig på att bli bättre på att förstå texterna som de läser och inte på att vara olika 

”läsfixare”.  

 

Även Nilsson och Damber har i Pedagogiska Magasinet (2014), En läsande klass är ett 

hemmabygge utan vetenskaplig grund, kritiserat en läsande klass. De skriver att 
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materialet har allvarliga brister både vad gäller formalia och den vetenskapliga 

förankringen. De skriver också att det saknas referenser till böckerna i referenslistan och 

till aktuell forskning. De ser materialet likt en tipskatalog och gör en liknelse vid en 

receptsamling. När eleverna har läst en text och tränat på den går de snabbt vidare till 

nästa text som kan handla om någonting helt annat. Nilsson och Damber anser också att 

materialet förenklat undervisningen om vad det innebär med läsförståelse. De håller 

med Westlund ovan att de viktiga texterna försvinner när materialet hela tiden fokuserar 

på lässtrategierna och ”läsfixarna”. Nilsson och Damber anser också liksom Westlund 

att lässtrategier ska användas när de behövs och ner de fyller en viktig funktion för 

eleven och inte som en övning av strategier i sig där texterna hamnar i bakgrunden. De 

påverkar inte elevernas läsförståelse i någon positiv bemärkelse. De anser också att det 

känns mycket konstigt att Monica Reichenberg och Barbro Westlund tackas i förordet 

trots att de inte medverkat till att ta fram materialet.  

 

Jag håller med forskarna om att det är olyckligt att tacka Monica Reichenberg och 

Barbro Westlund som samarbetspartners i inledningen till ”En läsande klass”. Vad 

gäller vetenskaplighet och beprövad erfarenhet vill jag till sist säga att materialet har 

utgått från delar av den vetenskapliga forskningen som författarna sedan gjort till sitt 

eget vilket inte ovanstående forskare står bakom. Materialet bygger på både 

vetenskaplighet och till viss del av författarnas kunnande på området och om det kan 

kallas för beprövad erfarenhet eller inte låter jag vara osagt.  

 

Nedan beskrivs diskussion om textsamtalet som är viktigt i ”En läsande klass” vilket 

även forskningen bekräftar. 

5.1.2 Textsamtalet 

Miljön som beskrivs i ”En läsande klass” för oss till Dysthes (1996) A-miljö i det 

flerstämmiga klassrummet där dialogen och samtalet i ett öppet samtalsklimat mellan 

elever och lärare är i fokus. I ”En läsande klass” diskuteras inte frågan om det går bra att 

ha givande textsamtal i helklass. Jag bedömer att det är bra om eleverna delas in i 

mindre grupper för att få öva strategierna självständigt och anser att det behöver göras 

redan från början när läraren är samtalsledare och diskuterar texterna tillsammans med 

eleverna. Det är viktigt att grupperna är små i början så att eleverna känner sig trygga 

och vågar prata inför sina kamrater. Efterhand när eleverna blir mer säkra och 

självständiga kan grupperna bli större och eventuellt kan då även textsamtalen ske i 

helklass.  

 

Om inte möjligheter finns för läraren att dela in eleverna i mindre grupper är det viktigt 

att läraren arbetar mycket med formativa metoder. Olika exempel på det kan vara att 

läraren har alla barnens namn i en korg och drar namnen på olika elever som får komma 

med kommentarer och diskussioner om texten i klassen. Efter genomgången lektion kan 

eleverna också beskriva hur lektionen varit genom att göra tummen upp, ner eller 

mittemellan. Läraren kan också låta elever göra olika färgkort där de olika färgerna 

symboliserar olika åsikter som bra, dåligt, mitt emellan för att se till att alla elever 

kommer till tals i klassrummet och att det inte bara är några elever som pratar. Det 

gäller att vara kreativ som lärare. Textsamtalen i ”En läsande klass” är otroligt viktiga 

där elevernas tankar fördjupas och diskuteras. I studiehandledningen finns det 

markeringar i texten där författarna till materialet tycker att det är lämpligt att stanna 

upp och diskutera texten. Jag anser att det är onödigt att ha bestämda stopp. Varje lärare 
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vet själv var och när det är relevant att diskutera texten med sin grupp/klass. Däremot är 

det bra att lektionerna hela tiden följer samma mönster och att eleverna diskuterar texten 

både innan, under och efter läsningen. Då de olika faserna i texterna ger upphov till 

olika tankar och funderingar. 

 

Något som är sämre med textsamtalen är antalet texter som ska läsas. 

Studiehandledningen skyndar fram i alltför hög takt. Eleverna hinner inte tillgodogöra 

sig en text på ungefär 30 minuter. De har inte möjlighet att läsa texten flera gånger som 

forskare som Hickman (1981), Westlund (2015) och Gibbons (2013) beskriver är 

otroligt viktigt eftersom eleverna ska hinns läsa fem texter under en vecka. Ibland är det 

olika kapitel i samma bok men ofta är det helt olika texter inom samma tema. Det gör 

att eleverna inte hinner sätta sig in i texten och förstå texten förrän de ska gå vidare och 

lyssna på nästa text. Det ger inte upphov till givande textsamtal utan jag anser snarare 

att det kan leda till isolerad färdighetsträning.  

 

Jag som framtida lärare menar istället att det vore bra om eleverna fick arbeta med en 

text under hela veckan. Då kan eleverna först i lugn och ro läsa igenom texten några 

gånger och sedan kan de ha mer givande diskussioner och samtal både mellan elever 

och mellan lärare och elever. Eleverna får också en chans att uttrycka sina tankar och 

funderingar genom bilder och andra estetiska uttrycksformer som passar eleverna som 

Hickman (1981) anser viktigt och hinner fundera och tänka till i lugn och ro. Det är det 

jag anser vara det viktigaste för givande textsamtal. Tvärtemot studiehandledningen 

måste textsamtalen få ta tid. Det är bättre att ha några få genomarbetade textsamtal än 

att hinna med så många som fem stycken på en vecka. När eleverna hittar en intressant 

kapitelbok bör eleverna få läsa ut hela boken men att det kan vara bra att vänta med 

kapitelböcker till eleverna har gått igenom alla läsförståelsestrategierna så att de får 

behållning av hela boken. Texterna borde vara stommen och grunden i 

studiehandledningen och eleverna borde redan från början läsa noga utvalda texter som 

intresserar och motiverar eleverna i lugn och ro och skynda långsamt för 

studiehandledningen innehåller otroligt många bra och tänkvärda texter.  

 

Nu följer diskussion om hur studiehandledningens metod och arbetsätt följs under 

lektionsplaneringarna. 

5.1.3 Metoden 

Reichenberg berättar, i Sveriges Radio Skolministeriet (2014), Forskare kritiserar en 

läsande klass, att hon tycker att studiehandledningen främst betonar forskarmodellen 

RU och att hon ser en fara i det då alla elever är olika och lär på olika sätt vilket 

redogjorts för tidigare. En forskningsmodell passar inte alla eleverna utan det är viktigt 

att se till den enskilda individen. Jag håller med Reichenberg om att ”En läsande klass” 

till övervägande del utgår från RU och att elever borde få ta del av olika 

forskningsmodeller och olika arbetssätt då de lär på olika sätt. Det är här svårigheten 

ligger med studiehandledningen. Det är lätt att undervisningen blir ren färdighetsträning 

men kan lärarna se igenom strukturen och plocka ut relevanta bitar och fokusera på 

textmaterialet kan lärare och elever ha mycket att vinna på att utgå från 

studiehandledningen.  

 

Jag anser att det är ett bra arbetssätt för yngre elever. Däremot anser jag till skillnad mot 

studiehandledningen att när eleverna har gått igenom strategierna och förstått dess 
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innebörd bör strategierna avpersonifieras och en ökad textfördjupning bör sker. Då ska 

texten vara mer i fokus och strategierna bör få en mer hjälpande funktion för att förstå 

textens djup och innehåll. Tyvärr sker inte det i ”En läsande klass”. Strategierna och 

läsfixarna är i fokus under alla tre årskurserna. 

 

Materialet borde också använda sig av andra forskningsmodeller i större utsträckning. 

Även de grafiska modellerna används lite i lektionsplaneringarna. Vissa grafiska 

modeller används inte alls. Detsamma gäller olika arbetssätt och olika sätt att läsa. ”En 

läsande klass” missar en viktig poäng när de inte kopplar de olika modellerna och 

arbetssätten till sina lektionsplaneringar så tidigt som möjligt för att berätta för eleverna 

att de kan använda olika tekniker och att de kan läsa en text på olika sätt. Det är då upp 

till varje elev att fritt välja det arbetssättet som passar bäst för den eleven. Förekommer 

modellerna och arbetssätten mer frekvent i lektionsplaneringarna för årskurs 4-6 anser 

jag att studiehandledningen borde ha två olika metoddelar där forskningsmodeller och 

arbetssätt och olika sätt att läsa beskrivs dels för årskurs 1-3 och dels för årskurs 4-6. 

 

Vad gäller skrivande i loggbok förordar studiehandledningen att textsamtalet ska ske 

först och att dokumentation i läsloggen sker efter textsamtalet. Jag anser däremot att det 

är bra att eleverna först får skriva ner sina tankar och idéer i loggboken utan att 

diskutera med varandra och därefter diskutera texten. Utifrån mina erfarenheter när jag 

själv hade textsamtal fungerade det bra. Då kom verkligen varje elevs egna idéer och 

tankar fram. För eleverna loggbok efter textsamtalen blir loggboken enbart en 

sammanfattning över vad som sagts och diskuterats i textsamtalen och elevens egna 

tankar kommer inte fram. Förs loggbok innan textsamtalet är det också lättare att se till 

att varje elev får göra sin röst hörd eftersom de skrivit ner sina tankar och funderingar. 

Annars är det lätt att det bara är några få elever som pratar medan övriga elever är tysta. 

 

I nästa del beskrivs studiehandledningens röda tråd och progression. 

5.1.4 Röd tråd och progression 

Studiehandledningen har en röd tråd vad gäller fokus på samtal och dialog. Materialet 

följer däremot inte den röda tråden vad gäller forskningsmodeller, arbetssätt, olika sätt 

att läsa samt de grafiska modellerna vilket redogjorts för ovan under metod avsnittet. 

Vad gäller lektionsplaneringarnas upplägg har de en tydlig röd tråd utifrån de fem 

strategierna och läsfixarna. Vad som är olyckligt utifrån detta upplägg är att eleverna får 

läsa skönlitterära texter och sakprosa om vartannat. Eleverna får då inte någon djupare 

förståelse för vad det är för skillnad på de olika texterna och hinner inte heller få någon 

förståelse vad texterna egentligen betyder och har för innebörd.  

 

Ett sätt att komma till rätta med detta är att dela upp skönlitteratur och sakprosa i olika 

delar. Först arbetar eleverna med texter i skönlitteratur och sedan med sakprosa och 

fördjupar sina kunskaper. När eleverna sedan är säkra i sin kunskap kan de arbeta vidare 

med olika textstycken inom olika genrer. Då får också eleverna får en ökad förståelse 

för skillnader och likheter mellan skönlitteratur och sakprosa då de får gå på djupet och 

hinner använda sina strategier och modeller och får en annan helhetssyn. 

Studiehandledningen borde fokusera mer på textsamtalen och även tydligare och mer 

konkret belysa skillnader mellan olika textgenrer. Varför inte använda sig av ett VENN-

diagram för att visa elever skillnader mellan skönlitterära texter och sakprosa. Jag håller 

med forskarna som skriver att det är viktigt att texterna är i fokus och att 
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läsförståelsestrategierna ska vara ett hjälpmedel för eleverna att förstå texterna. I ”En 

läsande klass” känns det ofta som att det är ombytta roller. Det är 

läsförståelsestrategierna som är i fokus och texterna anpassas efter strategierna. 

 

Vad gäller progressionen finns ingen tydlig progression mellan årskurserna 1-3. 

Lektionsplaneringarna för årskurs 1-3  följer hela tiden samma tema. Det är inte roligt 

för eleverna att börja om med samma tema igen i årskurs två som de redan har gått 

igenom i årskurs 1. Eleverna behöver inte heller lära sig ”läsfixarna” då de redan arbetat 

med dem. Följs studiehandledningen i både årskurs 1, 2 och 3 anser jag inte att eleverna 

utvecklas och blir bättre läsare utan det leder till isolerad färdighetsträning vilket 

redogjorts för under rubriken progression i resultatanalysen. Om jag som lärare börjar 

arbeta med en läsande klass i årskurs 1 och arbetar igenom materialet för årskurs 1 

under elevernas första läsår skulle det kännas som att börja om igen i årskurs 2. Har 

eleverna arbetat med alla lässtrategier inom olika texter känns det konstigt att börja om 

med en strategi igen i årskurs två och dessutom inom samma tema som eleverna redan 

har arbetat med. Visst behöver eleverna repetera vad de lärt sig efter ett ledigt 

sommarlov men de behöver bara friska upp vad de lärt sig inte börja om med en 

lässtrategi i taget. Det gör att elevernas motivation och läslust minskar i stället för att 

öka då de behöver nya utmaningar att arbeta vidare med. Visst kan läraren gå in och 

styra mindre och låta eleverna bli allt mer självständiga men det räcker inte. Eleverna 

behöver nya teman och nya mål.  

 

Nu tror jag inte att någon lärare hinner gå igenom detta omfattande material i årskurs 1. 

Jag anser att lektionsplaneringarna för en årskurs i studiehandledningen lätt skulle 

kunna delas upp på tre år istället för på ett år. Lärarna skulle kunna utgå från tema och 

genrer som studiehandledningen har till sina elever i respektive årskurs och dela upp 

lektionsplaneringarna på tre år. Lärarna fokuserar på olika lektionsplaneringar och 

texter under olika år och väljer det som passar eleverna bäst. Eleverna kan då utvecklas 

med materialet och även känna läslust och motivation.  

 

Resultatdiskussionen avslutas med några slutord. 

5.1.5 Slutord 

Jag håller med i mycket av den kritik som forskarna åberopat vilket också framkommit i 

resultatet. Det är olyckligt att Widmark uttalar sig i SVT Agenda (2013, februari), 

Succéförfattaren satsar allt på att lära barn läsa, att det inte ska behöva ta så mycket 

tid för att förbättra elevernas läsförståelse utan att lärarna kan använda sig av materialet 

30 minuter om dagen. Lärarna får färdiga texter och kursplaner som de direkt kan 

använda. Han skriver vidare att materialet är jättekonkret och jättedetaljerat och att de 

kan användas direkt. Ovanstående utspel som i och för sig gjordes drygt ett år innan 

materialet gavs ut spär bara på forskarnas resonemang om att materialet leder till 

isolerad färdighetsträning. Jag anser det självklart att lärarna inte bara kan utgå från 

studiehandledningen rakt av. Att läsa olika texter varje dag a 30 minuter leder inte till 

ökad läslust och läsförståelse snarare tvärtom. 

 

Det känns också som att både Widmark och författarna till studiehandledningen kommit 

till insikt om detta. Widmark berättar i Sveriges Radio (2014), Prisat läsprojekt får tuff 

kritik, att forskarnas kritik är ett underkännande av lärarna och deras kunskap. Widmark 

menar att tror inte forskarna att lärarna kan göra om studiehandledningen till sin egen 
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och använda materialet utifrån elevernas förutsättningar har inte forskarna någon större 

tilltro till lärarkåren. Här menar Widmark att lärarna ska utgå från det de anser 

användbart och inte följa materialet till punkt och pricka. Även Trapp som varit med 

och utformat lektionsplaneringarna ser studiehandledningen med texter och 

lektionsplaneringar som ett förslag på hur lärarna kan arbeta. Hon skriver på sin blogg 

(2014, 18 maj) att det är meningen att lärarna ska bli inspirerade och göra materialet till 

sitt eget och att lektionsförslagen kan ses som ett tillfälligt stöd för att lärarna på sikt ska 

arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier i den dagliga undervisningen. Vilket 

också framgår i studiehandledningens inledning.  

 

Författarna har dock utformat en för detaljerad studiehandledning om nu tanken är att 

lärarna ska göra den till sin egen. Utifrån ovanstående resonemang borde 

studiehandledningen istället vara mer flexibel. Det borde finnas olika förslag på 

lektionsmallar som lärarna kan utgå från och en bank med texter där lärarna kan välja 

intressanta texter som passar för sina elever. När materialet är så detaljerat är det 

otroligt viktigt att lärarna verkligen gör materialet till sitt eget och använder det på rätt 

sätt för gör de det anser jag att ”En läsande klass” kan hjälpa eleverna till en ökad 

förståelse av de texter som de läser.  

 

För att återgå till Westlunds (2013) avhandling där hon jämfört Sverige och Kanada och 

där hon intervjuat svenska och kanadensiska lärare om hur de ser på läsförståelse. Där 

framgick att kanadensiska lärarna hade en öppen dialog och diskussion med eleverna 

och lärarna talade mycket om ett kooperativt och ömsesidigt lärande där eleverna lär av 

varandra medan de svenska lärarna mer talade om att eleverna skulle svara på frågor 

och återberätta texter utifrån ett traditionellt frågemönster. Westlund (2013) skriver 

vidare att skillnaden mellan de svenska och kanadensiska elevernas resultat i PIRLS kan 

förklaras av att de kanadensiska lärarna har fått mycket mer stöd hur de kan stödja 

elevernas utveckling av läsförståelse. Här vill jag säga att studiehandledningen ”En 

läsande klass” kan vara det viktiga stödet till lärarna om materialet jag beskrivit ovan 

används på rätt sätt. Genom att lärarna plockar ut alla bra bitarna ur materialet och 

använder de olika forskningsmodellerna både RU, TSU, QtA, BLU och LF och utgår 

från olika grafiska modeller, arbetssätt och loggbok som skrivs innan det viktiga 

samtalet. Då materialet innehåller intressanta texter som läraren väljer utifrån sin klass 

behov men framför allt innehåller materialet det viktiga samtalet och det kooperativa 

och ömsesidiga lärandet som de kanadensiska lärarna talade mycket om.  

 

Trapp beskriver på sin blogg (2014, 18 maj) att studiehandledningen vilar på tre ben 

som innefattar både högläsning, strategier och dialog och här vill jag framför allt trycka 

på dialogen och samtalet som är otroligt viktigt för utvecklande av läslust och 

läsförståelse. Jag vill säga att ”En läsande klass” är ett steg i rätt riktning mot Dysthes 

(1996) flerstämmiga klassrum till skillnad mot Skolverkets kvalitetsgranskning (2000), 

Läs och skrivprocessen som ett led i undervisningen, där Brink (2009) skriver att skolan 

ofta misslyckats att arbeta utifrån Dysthes (1996) tankar. Ofta är klassrummen tysta och 

lugna och diskussioner och samtal saknas i klasserna. 

 

Jag anser att om lärarna fokuserar på samtalet och dialogen och det ömsesidiga lärandet 

är ”En läsande klass” ett utmärkt verktyg och stöd till lärarna för att kunna förbättra och 

hjälpa eleverna till en bättre läsförståelse. Jag håller också med Widmark i SVT Agenda 

(2013, februari) där han beskriver att en av orsakerna till den försämrade läsförståelsen i 
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svenska skolan är den ökande individualiseringen, där eleverna tappar det viktiga 

samtalet och den viktiga ömsesidiga dialogen. Men används ”En läsande klass” rakt av 

från pärm till pärm hinner inte lärarna och eleverna ha några intressanta och ömsesidiga 

dialoger utan då anser jag i stället likt ovanstående forskare att materialet inte leder till 

ökad läslust och förbättrad läsförståelse utan kan istället leda till en isolerad 

färdighetsträning. Men ”En läsande klass” är en stor skatt vad gäller intressanta och bra 

texter och lärarna kan hitta texter som passar sina elever då textmaterialet är stort och 

omfångsrikt. 

 

Min slutsats är således att studiematerialet ”En läsande klass” stödjer elevers 

läsförståelse på flera olika sätt både genom att eleverna får använda sig av intressanta 

texter och lära sig olika strategier för att förstå texterna men framför allt är det samtalet 

och dialogen som skapar det ömsesidiga lärandet mellan eleverna. Men materialet kan 

också stjälpa elevernas läsförståelse om lärarna följer studiehandledningen till punkt och 

pricka för då kan det leda till isolerad färdighetsträning. Materialet kan således både 

hjälpa och stjälpa elevernas fördjupade läsförståelse beroende på hur materialet 

används. 

 

5.2 Vad har min studie bidragit med 
Min studie har gett en inblick i hur studiehandledningen ”En läsande klass” för årskurs 

1-3 är uppbyggd och fungerar och hur den kan stödja elevers läsförståelse. 

Studiehandledningen skickades ut gratis till alla skolor under vårterminen 2014. Vissa 

lärare började nog använda materialet direkt för att de hade skickats ut gratis till 

skolorna utan att veta så mycket om materialet och andra lärare använde kanske inte 

materialet av samma anledning. Förhoppningsvis ska min studie ge lärare och 

lärarstuderande som ska börja arbeta som lärare en djupare förståelse för hur 

studiehandledningen ”En läsande klass” kan användas ute på skolorna och hur lärare 

kan arbeta för att stödja elevers läsförståelse. Forskningsbakgrunden ger lärarna en 

inblick i vilka olika teorier som finns gällande läsförståelse och de får också en 

beskrivning utifrån vilka teorier ”En läsande klass” arbetar och får ta del av forskares 

åsikter som framkommit om materialet. Sedan är det upp till varje lärare att bilda sig sin 

egen uppfattning. Men min studie ska förhoppningsvis väcka ett intresse att lära sig mer 

om läsförståelse och få lärare att tänka och fundera hur de bäst ska utveckla sina elevers 

läsförståelse och läslust.  

  

5.3 Förslag på vidare forskning 
I den här uppsatsen har en analys gjorts av studiehandledningen i ”En läsande klass” för 

årskurs 1-3. I ett möjligt framtida projekt skulle jag också vilja studera hur 

lektionsplaneringarna utformats för årskurs 4-6 för att kunna se skillnader och likheter 

och få ett helhetsperspektiv. Jag skulle också vilja fördjupa sig mer på textmaterialet i 

en läsande klass. Under min studie har jag läst igenom textmaterialet men har fokuserat 

på den röda tråden och progressionen i texterna. Ett annat forskningsområde kan vara att 

närmare studera vilka texter författarna har valt att ha med i materialet. Det finns många 

olika tankar och frågeställningar att undersöka vidare. Ett annat forskningsområde är att 

studera materialet ur ett lärarperspektiv. Det skulle vara intressant att intervjua lärare 

både de som har valt att arbeta med ”En läsande klass” och de som valt att inte arbetar 

med ”En läsande klass” för att få höra deras synpunkter och kommentarer om 

materialet. Ur materialet skulle det sedan vara intressant att studera om åsikter och svar 
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skiljer sig åt beroende på vilken åldersklass lärarna undervisar i. En annan infallsvinkel 

är att studera materialet ur ett elevperspektiv både genom att observera elever och ställa 

enklare frågor. 

 

5.4 Reflektioner 
Innan jag började skriva mitt examensarbete fanns det flera funderingar på 

tillvägagångssättet i mitt arbete. Stommen var att jag skulle göra en ren textanalys och 

analysera metod och textmaterial i studiehandledningen. Jag hade också en fundering på 

att komplettera min analys med intervjuer. Då jag undervisat i ”En läsande klass” under 

min verksamhetsförlagda utbildning fanns bakgrundskunskap att jämföra analyserna 

gentemot. Analysen blev omfattande och under resans gång kände jag att om jag skulle 

intervjua lärare var tanken att intervjua ett större antal lärare i olika åldrar och med olika 

lång arbetslivserfarenhet i yrket för att få en mer rättvisande bild. Tiden till mitt 

förfogande räckte enbart till att göra ett fåtal intervjuer vilket inte kändes meningsfullt. 

Därför bestämde jag mig för att enbart göra en ordentlig textanalys vilket också har 

känts helt rätt och riktigt.  

 

I textanalysen avgränsades arbetet till studiehandledningen och lektionsplaneringarna 

för årskurs 1-3. Detta för att ha möjlighet att fördjupa mig i materialet inom tidsramen 

för min studie. Under resans gång har jag känt att det även hade varit intressant att 

fördjupa mig i textmaterialet för årskurs 4-6 för att få ett helhetsbegrepp över 

studiehandledningen ”En läsande klass”. Då jag funnit fler modeller och arbetssätt som 

använts sporadiskt i lektionsplaneringarna för årskurs 1-3 hade det varit intressant att 

också fördjupa mig i planeringarna för årskurs 4-6 för att se om forskningsmodellerna 

och arbetssätten förekommer mer frekvent i dessa årskurser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 

 

Referenslista 
 

Arfwedson, G.B. (1992). Hur och när lär sig elever?: en kritiskt kommenterad  

sammanfattning av kognitiva teorier kring elevers inlärning. Stockholm: HLS 

(Högskolan för lärarutbildning). 

Arnbak, E. (2010). Läsning av faktatexter: från läsprocess till lärprocess. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Beck, I. L., & McKeown, M.G. (2001). Text talk: Capturing the benefits of read-aloud 

experiences for young children. The Reading Teacher 55(1) 10-20. 

Brink, L. (2009). Bättre läsning och bättre skrivande – men hur? Om grupprocesser och 

textrörlighet I K. Jönsson (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva 

och samtala om texter i förskola och skola. (ss.114-147). Stockholm: Liber. 

Brown, R. (2008). The Road Not Yet Taken: A Transactional Strategies Approach to 

Comprehension Instruction. The Reading Teacher 61(7) 538-547. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber 

Bråten, I. (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Chambers, A. (1998). Böcker inom oss: om boksamtal. ([Ny utg.]). Stockholm: Rabén 

& Sjögren. 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. 

Lund: Studentlitteratur. 

Franzén, L. (1997). Läsförståelse: två träningsprogram om att göra inferenser eller 

"läsa mellan raderna". Solna: Ekelund. 

Gadamer, H-G. (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos. 

Gibbons, P. (2013). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & 

Fallgren 

Gonzalez, M., Wedsberg, M.,  & Wendéus, U. (2014). En läsande klass: träna 

läsförståelse. Stockholm: Insamlingsstiftelsen En läsande klass. Hämtad 2015-05-

17 från http://www.enlasandeklass.se 

Gustavsson, M. (1999). Text och textobjekt. I C. Säfström & L. Östman (Red.), 

Textanalys: introduktion till syftesrelaterad kritik (ss.37-55) Lund: 

Studentlitteratur. 

Hickman, J. (1981). A New Perspective on Response to Literature: Research in an 

Elementary School Setting. Research in the Teaching of English, 15(4), 343-354. 

Jönsson, K. (2015). Samtal och skrivande – vägar in i läsningen. (Skolverket Läslyftet 

Modul: Samtal om text) Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Keene, E.O. & Zimmermann, S. (2003). Tankens mosaik: om mötet mellan text och 

läsare. Göteborg: Daidalos. 

Kåreland, L. (2009). Sagan och berättelsen som meningsskapare I K. Jönsson (Red.), 

Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola 

och skola. (ss.61-87). Stockholm: Liber. 

Körling, A. (2015). Textsamtalet – undervisning på ett rikt och nyanserat sätt. 

(Skolverket Läslyftet Modul: Samtal om text).  Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Langer, J.A. (2005). Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär 

förståelse. Göteborg: Daidalos. 

http://www.enlasandeklass.se/
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet


 

49 

 

Liberg, C., Geijerstam, Å.A. & Folkeryd, J.W. (2010). Utmana, utforska, utveckla!: om 

läs- och skrivprocessen i skolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, I. (2006). Konsten att läsa faktatexter. (1. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

McKeown, M.G., Beck, I.L. & Worthy, M.J. (1993). Grappling with Text Ideas: 

Questioning the Author. The Reading Teacher, 46(7), 560-566. 

Meyer, E. (2010). A Collaborative Approach to Reading Workshop in the Middle 

Years. The Reading Teacher, 63(6), 501-507. 

Minten, E. (2013). Forskning för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i praktiken. Stockholm: Skolverket. 

Molloy, G. (2015). Läsloggen ett tankeredskap. (Skolverket Läslyftet Modul: Samtal 

om text).  Hämtad 2015-03-10 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Oczkus, L.D. (2010). Reciprocal teaching at work: powerful strategies and lessons for 

improving reading comprehension. (2nd ed.) Newark, Del.: International Reading 

Association. 

Ogle, D. (2009). Creating contexts for inquiry: From KWL to PRC2 Knowledge Quest, 

38(1), 56-61. 

Palincsar, A.S & Brown, A.L (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension- 

Fostering and Comprehension – Monitoring Activities. Cognition and Instruction 

1(2), 117-175. 

Pedagogiska Magasinet.(2014, 25 september) ”En läsande klass” är ett hemmabygge 

utan vetenskaplig grund. Pedagogiska Magasinet.  Hämtad 2015-05-17 från 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-

hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund 

Pihlgren, A.S. (2015a). Eftertänksam dialog för att förstå och tänka om texter. 

(Skolverket Läslyftet Modul: Samtal om text) Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Pihlgren, A.S. (2015b). Planera en eftertänksam dialog (Skolverket Läslyftet Modul: 

Samtal om text) Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Pihlgren, A.S. (2015c). Några textförslag att börja med (Skolverket Läslyftet Modul: 

Samtal om text) Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Pressley,M. & McDonald, R. (1997). Skilled Comprehension and its development 

through instruction. School Psychology Review, 26(3) 448-466. 

Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. (2., 

[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

Rosenblatt, K.M.(2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa. Lund. 

Studentlitteratur; 2002. 

Skoglund, C (2012). Hermeneutik i praktiken. Hämtad 2015-05-17, från http://www.c-

skoglund.se 

Skolverket (2000). Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. Stockholm: 

Statens skolverk. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012). PIRLS 2011: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet
http://www.c-skoglund.se/
http://www.c-skoglund.se/


 

50 

 

Skolverket. (2014, november). Berättelseansiktet, modell för att samtala om text 

[Video]. Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki 

Skolverket. (2014, november).  Läsloggen – ett tankeredskap samtalsfilm med Gunilla 

Molloy [Video]. Hämtad 2015- 05-17 från 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki 

Skolverket. (2014, november). Samtal och skrivande – vägar in i läsningen 

undervisningsfilm – årskurs 1 [Video]. Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki 

Slavin, R.E. (2014). Making cooperative learning powerful. Educational Leadership 

72(2), 22-26. 

Staal, L. (2000). The story Face: An adaption of story mapping that incorporates 

visualization and discovery learning to enhance reading and writing. The reading 

Teacher vol 54 nr 1. 

Stensson, B. (2006). Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning. 

Göteborg: Daidalos. 

Sveriges Radio. (2014, november) Prisat läsprojekt får tuff kritik. Hämtad 2015-05-17 

från 

http://www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570 

Sveriges Radio. Skolministeriet UR.  (2014) Forskare kritiserar en läsande klass 

Hämtad 2015-05-17 från http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-

Forskare-kritiserar-En-lasande-klass 

SVT Agenda (2013, februari) Succéförfattaren satsar allt på att lära barn läsa. [Video]. 

Hämtad 2015-05-17 från http://www.svt.se/agenda/att-lasa-eller-inte-lasa-en-

klassfraga 

SVT Östnytt (2014, augusti) Martin Widmark får medalj.[Video]. Hämtad 2015-05-17 

från http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/martin-widmark-far-kunglig-medalj 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. (4. uppl.) Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 

Trapp, M Blogg. (2014, 18 maj). Hämtad 2015-05-17, från 

http://marietrapp.blogspot.se/2014/05 

Westlund, B. (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. (2., 

uppdaterade utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska 

och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. (1. utg.) Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet, 2013. Stockholm. 

Westlund, B. (2015). Textsamtalets förutsättningar och möjligheter. (Skolverket 

Läslyftet Modul: Samtal om text). Hämtad 2015-05-17 från 

https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet 

Ödman, P-J. (2004). Hermeneutik och forskningspraktik. I B. Gustavsson (Red.), 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (ss.71-93). Lund: 

Studentlitteratur. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhETW_1HUdyiOp0UNvlki
http://www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570
http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass
http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass
http://www.svt.se/agenda/att-lasa-eller-inte-lasa-en-klassfraga
http://www.svt.se/agenda/att-lasa-eller-inte-lasa-en-klassfraga
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/martin-widmark-far-kunglig-medalj
http://marietrapp.blogspot.se/
https://www.lasochskrivportalen.skolverket.se/laslyftet

