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Abstract

A study of four teachers´ verbal scaffolding in explicit reading comprehension

Reading is an absolutely crucial skill to cope with everyday life in Sweden as well as other 

information societies. Therefore reading comprehension becomes the core of the entire 

educational system. Instruction in reading comprehension is to give pupils the opportunity for 

lifelong learning, but this important process will not come easy and natural for everybody. 

Reading instruction places greater demands on students as they move up the grades. In the 

lower grades teaching is centered on learning to read but there is a shift from the fourth or 

fifth grade, when students encounter more and more advanced texts and thereby need to 

acquire the skill of reading to learn. The current curriculum in Sweden states that teachers 

shall educate their pupils how to use efficient reading strategies when encountering new texts. 

Many scientific studies have shown that explicit reading strategy instruction is more 

advantageous than implicit. Despite this notion, implicit reading strategy instruction is 

predominant in Swedish schools. 

The purpose of this study is to examine how four teachers in Stockholm, scaffolds their pupils

through explicit reading strategy instruction and how these teachers reflect on benefits and 

potential difficulties in their way of teaching. By analyzing the methods and models these 

teachers use and what problems they face, more teachers might learn new ways to approach

this more effective way of teaching.

Four teachers from three different schools in Stockholm were observed while teaching 

explicit reading strategy instruction. Focus was directed towards their use of scaffolding 

followed by interviews to find out what advantages and difficulties the teachers saw in their 

way of teaching. The result showed examples of different types of talk used in explicit 

reading instruction from the models En läsande klass and Chambers model for book talks. 

Depending on the model the teachers took on different roles in their way of scaffolding their 

pupils. All teachers invited the pupils to participate in conversations and to learn from each 

other’s thoughts. The two teachers’ only using En läsande klass saw no obstacles in using that 

method to scaffold their pupils in explicit reading strategy instruction, while the other two 

explained some difficulties.

Keywords: Scaffolding, Explicit reading strategy instruction, Modeling.

Nyckelord: Stöttning, explicit läsförståelsestrategiundervisning, modellering. 
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1. Inledning/Problemformulering

Samhället är i ständig förändring och i Sverige samt andra kunskapssamhällen är läsförståelse 

en fullständigt avgörande kompetens för att klara av vardagslivet (Bråten 2008). Ivar Bråten, 

professor inom specialundervisning och undervisningspsykologi, skriver att läsförståelse 

utgör själva kärnan för hela utbildningssystemet (s. 11). Undervisning inom läsförståelse är att 

ge eleverna möjlighet till ett livslångt lärande och läsförståelseundervisning blir därför 

skolans viktigaste uppgift (Westlund 2012, s. 7). I skolans värdegrund och uppdrag står det att 

språk, lärande och identitetsutveckling är begrepp nära förknippade med varandra (Skolverket 

2011b). Undervisning inom läsförståelse blir således inte bara en fråga om att ge elever ett 

avgörande redskap för att klara sig i samhället utan även en grundpelare i elevernas 

identitetsskapande. 

Van Keer (2004, s. 38) skriver att det är allmänt känt att läsning är en av de mest vitala 

lärprocesser som elever ska lära sig under grundskolan, men att läsförståelse inte kommer 

enkelt och naturligt för alla elever. Hon betonar att många elever har stora problem inom 

denna viktiga process. Bråten (2008) beskriver att läsförståelseundervisningen ställer större 

krav på elever ju högre upp i årskurserna de kommer. I de lägre årskurserna handlar 

undervisningen om att lära sig att läsa, men det sker ett skifte från fjärde, femte klass då 

eleverna möter längre och mer avancerade texter, samtidigt som de snarare ska läsa för att lära 

(s. 211). 

Det finnas en tydlig skillnad i det centrala innehållet från årskurserna 1–3 och 4–6 när det 

gäller läsförståelsestrategier (Skolverket 2011). Bråten(2008) förklarar att 

läsförståelsestrategier är en viktig komponent inom läsförståelse (s. 74).  Westlund (2012)

påpekar att lärarna från och med årskurs 3–4, efter den första läsundervisningen, har ett stort 

ansvar för hur elevernas läsutveckling sker, i och med att det är då som läsförståelsen 

fördjupas och utvecklas (s. 13). Från fjärde klass kommer kravet på att göra inferenser, alltså 

att läsa mellan raderna (Skolverket 2011). Inferensförståelse ställer högre krav på läsaren då 

hen inte bara måste behärska ordavkodning utan även tänka och reflektera kring det lästa 

(Westlund 2015). 

Det finns många olika sätt att undervisa läsförståelsestrategier (begreppet definieras under 

rubriken 2.3) på, och flera vetenskapliga forskningsstudier har visat att explicit 

läsförståelsestrategiundervisning gynnar elevers läsförståelseutveckling bättre än implicit 
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läsförståelsestrategiundervisning (Atkins James 2013); (Van Keer 2004); (Ankrum et al. 

2014). Bråten (2008) förklarar att explicit läsförståelseundervisning signalerar att 

undervisningen är konkret och direkt, samt att läraren förklarar och demonstrerar 

läsförståelsestrategier och visar hur de ska användas (s. 230). 

Bråten (2008) menar att samtalet har en avgörande roll inom läsförståelsestrategiundervisning 

och den teoretiska grunden för undervisning där samtal är i fokus kan spåras till Vygotskijs 

och Bruners uppfattning om hur barn lär i interaktion. Bråten förklarar att Vygotskijs teori 

utgår från att barns kognitiva utveckling sker i ett socialt samspel. Barnet observerar ett mer 

kompetent barn eller en vuxen som därmed får rollen som vägvisare och modell. När barnet 

upprepade gånger sett hur läraren eller det mer kompetenta barnet gör, eller tänker högt, kan 

barnet succesivt ta över mer av ansvaret för arbetet och läraren kan då stegvis dra undan sitt 

stöd. Detta sätt att hjälpa elever kallar Bruner för scaffolding (s. 233), i fortsättningen kommer 

den svenska termen stöttning att användas. 

Vygotskijs (1978) teori om den proximala utvecklingszonen (i fortsättningen kommer 

förkortningen ZPD att användas, från den engelska termen Zone of proximal development) 

innebär att lärande förbättras när eleven får stöd inom hens ZPD. Vygotskij definierar ZPD

som avståndet mellan utvecklingsnivån utan stöd, och utvecklingsnivån som uppnås genom 

vuxen vägledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater. (s. 86). Many & Aoulou 

(2014) skriver att det inte är helt lätt för lärare att arbeta med stöttning i klassrummet (s. 2). 

Läraren måste hela tiden överväga vart samtalet med eleverna är på väg och samtidigt 

överväga hur elevernas individuella behov av att befinna sig i ZPD ska bemötas på ett korrekt 

sätt (Eeds & Wells, 1989; Maloch, 2002; Gallimore & Tharp, 1990 i Many & Aoulou 2014, s 

2). 

Enligt Bråten (2008) görs mycket tester av elevers läsförståelse genom att de på egen hand 

ska besvara frågor utifrån texter de läst. Dessa frågor fokuserar på den kunskap eleverna redan 

besitter och inte på hur eleverna kom fram till sina svar eller hur läsförståelsen kan bli bättre 

(s. 201). Detta kan beskrivas som implicit läsförståelseundervisning.  Även Van Keer (2004, 

s. 39) bekräftar att explicit undervisning är undantag snare än regel inom 

läsförståelseundervisning. 

Hur kommer det sig att implicit undervisning dominerar läsförståelseundervisningen när 

forskningen visar att explicit undervisning är mer effektiv? Om vi vet vilka metoder och 
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modeller lärare använder och vilka problem de möter i explicit undervisning av 

läsförståelsestrategier, kanske fler lärare lär sig nya angreppssätt och försöker anpassa sig till 

detta mer effektivt sätt att undervisa på.

1.1 Syftesbeskrivning
Syftet med studien är att ta reda på hur fyra lärare i Stockholmsregionen stöttar elever i deras

explicita läsförståelsestrategiundervisning, samt hur dessa lärare reflekterar kring svårigheter

och möjligheter i arbetet.

1.2 Frågeställningar
De frågor uppsatsen syftar till att besvara kan sammanfattas i dessa punkter:

∑ Vilka metoder/modeller arbetar fyra mellanstadielärare i Stockholmsregionen utifrån i 

deras explicita läsförståelsestrategiundervisning?

∑ Hur stöttar dessa lärare sina elever inom undervisningen?

∑ Vad ser de för svårigheter och möjligheter i sitt sätt att arbeta på?

2. Teorianknytning

I detta avsnitt kommer stöttning, det mest centrala begreppet för studien att förklaras mer 

grundligt. Läsförståelse, explicit läsförståelsestrategiundervisning och olika metoder inom 

denna gren av läsförståelseundervisning kommer även att beskrivas.  

2.1 Stöttning 
Enligt Clark & Graves (2005, s. 571) användes begreppet stöttning för första gången i sin 

pedagogiska mening av Wood, Bruner & Ross (1976). Clark & Graves beskriver att stöttning 

är mycket mer än bara imitation och modellering. Modellering innebär att läraren först visar 

hur en strategi eller ett koncept kan utföras, och tänker högt för eleverna hur hen använder 

strategin (Bråten 2008, s. 199). 

Stöttning är enligt Wood, Bruner & Ross (1976) en process som ger ett barn eller en novis 

möjlighet att lösa ett problem, klara av en uppgift eller uppnå ett mål som annars skulle vara 

bortom deras förmåga. I denna typ av stöttning måste läraren kontrollera de element av 

lärandet som är bortom den lärandes förmåga, och istället få eleven att fokusera på de element 

som är inom deras räckhåll (s. 90). Wood, Bruner & Ross menar att lärare som använder 

stöttning reducerar storleken av ett uppdrag till en nivå där den lärande själv kan se om hens 



8

lösning är passande mot uppgiftskraven. Läraren låter därmed eleven göra de delar i 

uppdraget den klarar av själv och backar upp resten med lämpligt stöd (s. 98). Detta kan 

jämföras med Vygotskijs förklaring av novisens ZPD som nämndes under rubrik 1. 

Definitionen från Wood, Bruner & Ross och Vygotskij har sedan utvecklats av Graves & 

Graves (2003, s. 30) som menar att begreppet stöttning även innefattar att hjälpa elever att 

klara av en uppgift på ett bättre sätt, på kortare tid, eller att lära sig på en djupare nivå än de 

hade gjort annars. 

Ankrum et al. (2014) lyfter fram att läraren inte är den enda som konstruerar kunskap i ett 

samtalande klassrum. Kunskapen som kommer från lärarens instruktioner blir en del av 

elevernas eget tänkande genom att de deltar i meningsfulla samtal med lärarens stöd. Dessa 

interaktioner mellan lärare och elever kan därför kalls verbal stöttning (s. 41). I ett klassrum 

som erkänner samtal som en nyckel till lärande blir verbal stöttning en användbar metod. 

Studier har visat att lärare som stöttar elever genom deras läsupplevelse, designar sin verbala 

stöttning så att den tar eleven framåt i sin läsning (Rodgers 2004 i Ankrum et al. 2014, s. 41). 

Denna typ av verbala stöttning har visat goda resultat för att få elever att tänka på en högre 

nivå (Maloch 2002 i Ankrum et al. 2014, s. 41). 

Clark & graves (2005) tar i sin sammanställande rapport av stöttningsmodeller upp tre 

exempel. Vi har gjort egna översättningar av dessa modeller till svenska men de engelska 

titlarna visas i parentes. De tre stöttningsmodellerna är: 

∑ Instruktionsramar som främjar innehållslärande (Instructional frameworks that foster 

content learning)

∑ Stegvis verbal stöttning (Moment-to-moment verbal scaffolding)

∑ Instruktionsprocedurer för att lära ut läsförståelsestrategier (Instructional procedures 

for teaching reading comprehension strategies). 

Nedan kommer dessa modeller att var för sig att presenteras.

2.1.1 Stegvis verbal stöttning

Lärare som använder Stegvis verbal stöttning har som roll att uppmana elever, ställa 

uppmanande frågor och att instruerande utveckla elevernas svar (Clark & Graves 2005, s. 

572). Läraren måste även ha i åtanke att instruktionerna ska flytta eleverna närmre och närmre 
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undervisningens mål, vilket är förståelse av texten. Läraren måste även ha i åtanke hur 

elevernas svar kan användas för att göra dem medvetna om deras metakognition (Gaskins et 

al., 1997 i Clark & Graves 2005, s. 572). Westlund (2015 s. 50) förklarar att metakognition 

innebär att individen är medveten om hur hen lär och vilka strategier som används i vilket 

syfte.  Clark & Graves menar att ett annat exempel på stegvis verbal stöttning är när läraren 

svarar på frågor utan att ge ett ut all information, så att elevernas intresse och uppmärksamhet 

för texten inte ska hämmas. Läraren kan även ställa frågor i olika steg med lite mer 

information varje gång och låter därmed eleverna komma på svaret själva (s. 573).

2.1.2 Instruktionsramar som främjar innehållslärandet

Instruktionsramar som främjar innehållslärandet är en modell där läraren har som roll att 

strukturera sina elevers läsning så att de kan tillgodogöra sig textens innehåll på bästa möjliga 

sätt (Clark & Graves 2005, s. 574).  En av de metoder som ingår i Instruktionsramar som 

främjar innehållslärandet är Questioning the Author (i fortsättningen QtA) och en annan är 

The Scaffolded reading experience (vidare SRE) som nedan kommer att beskrivas närmre. 

Reichenberg (2014, s. 94) menar att QtA är en givande metod för att eleverna ska bli aktiva i 

läsarrollen. Clark & Graves (2005) skriver att syftet med QtA är att hjälpa elever att förstå, 

tolka och utveckla vad författaren menar med texten de läser. QtA tillåter läraren att vägleda 

elever när de progressivt tar sig igenom olika delar av en text. Denna typ av stöttning sker 

genom att framföra en viss sorts frågor till eleverna. Frågorna ska enligt Clark & Graves ge 

eleverna möjligheter att tillsammans skapa mening, genom att reflektera över författarens 

motiv med texten. Frågorna ska därför vara öppna, tillåta varierande svar och ge eleverna 

möjlighet att svara utifrån sin nivå av förståelse. Exempel på sådana frågor kan vara:

∑ Vad tror du att författaren menar med det?

∑ Hur samspelar det med vad författaren redan har berättat?

∑ Hur förmedlade författaren det till oss?

∑ Förklarade författaren det tydligt?

∑ Vad fattas?

∑ Vad behöver vi ta reda på? (s. 574)

Clark & Graves (2005) beskriver att SRE består av två faser: planering och utförande. Under 

planeringsfasen överväger läraren vilka som ska läsa, vad de ska läsa och syftet med 

läsningen. I utförandefasen skapar läraren några aktiviteter som ska utföras före, under och 
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efter läsningen kopplade till planeringen. Denna typ av stöttning måste därför vara 

individanpassad för att bli effektiv (s. 575). Alla dessa aktiviteter ska inte användas på samma 

gång men exempel på utförandefasens tre delar kan enligt Clark & Graves vara:

Före läsning Under läsning Efter läsning

Aktivering av förkunskaper Tyst läsning Ifrågasättande

Motivation Högläsning av läraren Diskussion

Förinlärning av ord Högläsning av eleven Skrivande

Förinlärning av koncept Modifiering av texten Drama

Föreslå strategier Läsning med stöd Bygga samband (s. 576)

2.1.3 Instruktionsprocedurer för att lära ut läsförståelsestrategier 

Clark & Graves (2005) menar att stöttning har en avgörande roll inom undervisning av 

läsförståelsestrategier. Inom Instruktionsprocedurer för att lära ut läsförståelsestrategier ska 

läraren explicit undervisa i läsförståelsestrategier för att utveckla eleverna mot 

självständighet, lära dem att arbeta med olika sorters texter samt att gradvis överföra ansvaret 

från läraren till eleverna själva (s. 576). Nedan kommer en metod inom 

Instruktionsprocedurer för att lära ut läsförståelsestrategier att förklaras närmre.

Clark & Graves (2005) skriver att Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, vidare RU) är 

en teknik som innefattar fyra läsförståelsestrategier: att ställa frågor, att summera, att reda ut 

oklarheter, och att förutspå. En av grundpelarna inom RU är dialoger mellan lärare och elever 

när de läser en text. Innan dialogerna instruerar läraren eleverna i strategierna och bedömer 

hur väl eleverna behärskar dem för att kunna stötta varje student under dialogen. Clark & 

Graves beskriver att läraren sedan modellerar och guidar eleverna genom de fyra strategierna. 

Lärarens roll i arbetet med RU är att genom direkt dialog hjälpa eleverna medan de läser och 

försöker förstå texten. Läraren ska inte ge direkta svar, utan istället själv använda strategierna 

och därmed modellera eleverna till att göra detsamma. Läraren kommer sedan gradvis att 

lämna över ansvaret till eleverna ju mer de behärskar strategierna (s. 578). Bråten (2008) 

menar att RU är ett exempel på ett arbetssätt där stöttning ligger i fokus, då eleverna efterhand

genom lärarens eller den mer kompetenta elevens stöd, samtal och modellering, ska kunna 

förvalta läsförståelsestrategierna själva (s. 233).

2.1.4 Sammanfattning av stöttning
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Stöttning är ett brett begrepp som innefattar många olika aspekter, vilket leder till att 

begreppet är svårt att sammanfatta. I ett försök till sammanfattning, utifrån det ovan sagda om 

stöttning, kan det sägas att stöttning är en sorts stödstruktur som en lärare eller mer kompetent 

person omringar en novis med. En stöttepelare som novisen kan luta sig mot bildligt talat. 

Denna stödstruktur kan utformas på många olika sätt men gemensamt är att den ska föra in 

eleven i hens ZPD. Stöttning låter därmed eleven klara av sådant som annars skulle vara utom 

räckhåll utan stödstrukturen. Stöttning kan därmed innefatta övergripande modeller men även 

individanpassad interaktion. 

Vad för typ av lärande och interaktion är då inte stöttning i ett samtalande klassrum? Det blir 

naturligt interaktion som inte för in eleven i hens ZPD. Blir eleven aldrig utmanad till 

områden som hen inte klarar av på egen hand, definieras detta därför inte som stöttning. 

Stödstrukturer som inte fyller i tillräckligt av elevers kunskapsluckor och därmed lämnar 

eleven i sina bristande kunskaper, definieras inte heller som stöttning. Om eleven förs in i sin

ZPD ska frukten bli att hen klarar av en uppgift på ett bättre sätt, på kortare tid, eller att lär sig 

på en djupare nivå än vad som skulle möjliggöras utan stöttning.

2.2 Läsförståelse 
Läsförståelse är enligt Bråten (2008) en process som innefattar många olika komponenter. Det 

första som många tänker på är själva läsförståelseprocessen, men elevers förståelse av texter 

påverkas även av miljön runt dem, alltså barnens sociokulturella omständigheter. Bråten 

varnar för att bli så upptagen av antingen läsförståelseprocessen eller barnets sociokulturella 

förhållanden att själva helhetssynen förloras (s. 49). 

Bråten (2008) menar att läsförståelse kan definieras som ”att utvinna och skapa mening 

genom att genomsöka och samspela med skriven text" (s. 47). Läsförståelse innebär således 

att både kunna tillgodogöra sig den mening som förmedlas i texten, samt att göra kopplingar 

och dra slutsatser om sådant som inte står explicit i texten (Bråten 2008, s. 47). Bråten lyfter 

fram förkunskaper som den viktigaste delen inom läsförståelse. Därefter följer ordavkodning 

och läsförståelsestrategier. Dessa tre komponenter förkunskaper, ordavkodning och 

läsförståelsestrategier, menar Bråten måste samverka för att utveckla en god läsförståelse (s. 

74). 

Alla är duktiga på läsförståelse vid läsning av områden som vi är förtrogna med enligt 

Westlund (2012 s. 32). Hon menar vidare att novisförståelse uppstår när läsaren möter en ny 
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sorts text. För att kompensera bristen på förkunskap inom ett specifikt område måste läsaren 

aktivera effektiva läsförståelsestrategier som kommer att samspela med den förkunskap som 

läsaren har inom andra områden (s. 32). Palincsar och Brown (1984) lyfter fram en svårighet 

som kan uppstå vid arbetet med läsförståelsestrategier. Ju mindre förförståelse eleven har vid 

mötet av en text, desto mindre lyckad blir inlärningen. Detta kan uttrycka sig på ett sådant sätt 

att eleven inte deltar aktivt, utan svarar på frågor utan att egentligen har förstått hur hen ska 

använda sig av läsförståelsestrategier (s. 122). Westlund (2012 s. 32) menar att läsaren därför 

måste vara aktiv i användning av läsförståelsestrategier för att kunna ta sig an nya sorters 

texter.

Bråten (2008) förklarar att den lärande själv måste utveckla sin kunskap genom en aktiv 

insats. Läraren kan använda sig av elevens förkunskaper och ställa frågor som utmanar dessa 

förkunskaper i mötet med en ny text. Bra frågor stimulerar elever att dra slutsatser, samt att 

motivera sina svar. Bråten hävdar att lärarens förmåga att ställa sådana frågor är ett av de 

element som är starkast knutna till effektiv läsförståelseutveckling. Eftersom frågor som 

stimulerar elever till att dra slutsatser samt att motivera sina svar ger bäst effekt, bör därför 

faktafrågor och ja/nej-frågor inte dominera läsförståelseundervisning (s. 252).

Sammanfattningsvis är läsförståelse alltså en aktivitet som innefattar många komponenter. 

Barnets förmåga att förstå en text kommer att påverkas av sociokulturella förhållanden, 

förkunskaper, ordavkodningsförmåga samt användning av läsförståelsestrategier. För att 

eleven ska nå läsförståelse på effektivast möjliga sätt måste läraren genom stöttande frågor 

vara bryggan mellan elevens förkunskaper och nya texter. 

2.3 Explicit läsförståelsestrategiundervisning
Bråten (2008 s. 34) skriver att man kan förklara läsförståelsestrategier som de arbetssätt 

elever använder när de försöker att förstå ett innehåll i en text. Westlund (2012 s. 33) 

beskriver läsförståelsestrategier som de målinriktade mentala redskap individen använder för 

att förstå en text. Van Keer (2004) skriver att läsförståelsestrategier är bra verktyg för att öka 

läsförståelsen, men att det dock inte finns något som tyder på att alla elever spontant kommer 

att börja använda strategierna. Därför är explicit undervisning av läsförståelsestrategier ett bra 

redskap för att eleverna ska börja använda dem på ett effektivt sätt (s. 38–39).

Bråten (2008) förklarar att när forskare pratar om explicit läsförståelsestrategiundervisning, 

menar de undervisning där läraren eller den mer kompetenta eleven förklarar och 
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demonstrerar hur effektiva läsförståelsestrategier fungerar, detta kallas modellering. Målet 

med modellering är att eleverna på egen hand ska få en förståelse för hur de kan möta en text. 

Eleverna ska alltså genom att läraren eller den mer kompententa eleven först visar 

läsförståelsestrategierna få nya redskap som de själva kan använda när de möter texter (s. 

230). Bråten skriver även att vi vet att explicit undervisning av läsförståelsestrategier är bättre 

än implicit, samt att explicit undervisning framför allt är gynnsam för de svaga läsarna (s. 

199).

Reichenberg (2014 s. 84) menar att läraren ska använda sig av strukturerade textsamtal för att 

utveckla elevers läsförståelse. Tre modeller inom explicit läsförståelsestrategiundervisning 

som inkluderar strukturerade textsamtal och som är aktuella för resultatanalysen i denna 

rapport är: Chambers boksamtal, Reciprok undervisning samt Transaktionell undervisning.

2.3.1 Chambers boksamtal

Chambers bok, Böcker inom oss, handlar om hur man kan arbeta och lära barn att lyssna och 

samtala kring böcker som de läst genom boksamtal (Chambers 2007 s. 9).

Chambers (2007) beskriver att det finns fyra grundfrågor som läraren eller den som leder 

boksamtalet ställer. Dessa frågor är av typen ”Jag undrar frågor” som ställs till den läsande 

gruppen. 

Jag undrar:

1. Om det var något speciellt du gillade med boken? 

2. Om det var något du inte gillade?

3. Om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några frågetecken?

4. Om du la märke till några mönster eller kopplingar? (s. 99).

Det finns en pedagogisk tanke menar Chambers (2007) med att börja med de två frågorna 

gilla/ogilla för att sedan röra sig mot frågetecken och upptäckter av kopplingar och mönster. 

Chambers förklarar att det är upptäckten och diskussionen om kopplingar och mönster som 

ger möjlighet att synliggöra elevernas tolkningsprocess. Genom detta tränar och utvecklar 

eleverna sin förmåga att skapa mening i texten (s.105). 

De två första frågorna blir alltså en inkörsport till frågorna tre och fyra. Bråten (2008) ger 

exempel på hur användning av förståelsestrategier kan ta form. Han menar att ställa frågor till 

texten, summera innehållet med egna ord, dra slutsatser, klargöra svåra textpartier samt att 
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göra kopplingar till texten utifrån egna förkunskaper är några exempel på användning av 

läsförståelsestrategier (s. 69). Genom fråga tre uppmanas eleverna att ställa frågor till texten 

samt att klargöra svåra textpartier och fråga fyra uppmanar eleverna till att dra slutsatser. 

De fyra grundfrågorna ovan leds vidare in på de allmänna frågorna (Chambers 2007, s. 108). 

Ett exempel på vad Chambers (2007) benämner som en allmän fråga är: ”Jag undrar om ni har 

läst några liknande böcker eller texter förut?” Chambers skriver att eleverna, genom att 

jämföra texter, vad som liknar eller skiljer dem åt, gör det lättare att konkretisera och sortera 

deras tankar kring texterna (Chambers 2007, s. 108). Ytterligare en fråga som Chambers 

förklarar som allmän är: ”Om du skulle berätta om den här boken för någon som inte läst den, 

vad skulle du då berätta?” Chambers (2007) menar att de allmänna frågorna kan användas på 

alla slags texter och syftet med dem är att de breddar och fördjupar både elevens förståelse

och språk (s. 108). De allmänna frågorna ger även utrymme för kopplingar till de 

förkunskaper som eleverna besitter.

Chambers (2007) beskriver att det förutom grundfrågor och allmänna frågor, finns 

specialfrågor (s. 111). Specialfrågorna är en möjlighet att stötta och hjälpa elever att 

uppmärksamma något som de inte har fokuserat på. Sådana frågor kan vara: ”Vilken av 

personerna blev du mest intresserad av?”, ”Vems berättelse är det?” och ”Var utspelar sig 

berättelsen?” (Chambers 2007 s. 111-112). Dessa frågor leder eleverna till användning av 

läsförståelsestrategierna: att göra kopplingar till förkunskaper samt att dra slutsatser.

2.3.2 Vidareutveckling av Reciprok undervisning

Reciprok undervisning, eller RU, har beskrivits kort som en stöttningsmodell inom 

Instruktionsprocedurer för att lära ut läsförståelsestrategier. Modellen togs fram av 

läsforskarna Palincsar & Brown (1984) och deras forskningsprojekt kommer att beskrivas mer 

grundligt under rubriken Tidigare forskning. I detta avsnitt kommer svenska läsforskares 

tolkning och vidareutveckling av RU med fokus på läsförståelsestrategierna att visas. 

Reciprok undervisning kan förklaras som ömsesidig undervisning, då ordet reciprok betyder 

just ömsesidig, där dialoger förs både mellan elev och elev och lärare och elev (Reichenberg 

2014 s. 91; Bråten 2008, s. 233). Reichenberg (2014 s. 91) och Bråten (2008 s. 37) beskriver 

att läraren i RU ska gå igenom och modellera de fyra läsförståelsestrategierna:

∑ Föregripa (förutsäga vad texten kommer handla om)

∑ Ställa frågor
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∑ Reda ut oklarheter

∑ Sammanfatta med egna ord 

Westlund (2012) sätter egna namn på de olika läsförståelsestrategierna och kopplar dem till 

vad hon kallar för läsfixarna. De fyra läsfixarna är:

1. Spågumman Julia som förutspår handlingen/ställer hypoteser.

2. Nicke Nyfiken som ställer egna frågor om texten. 

3. Fröken detektiv som klargör otydligheter.

4. Cowboy-Jim som sammanfattar texten genom att fånga in det viktigaste med sitt lasso. 

RU är en vägledd, stöttande diskussionsteknik som bygger på de fyra grundstrategierna ovan. 

Modellen bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser, samtidigt som interaktion och 

dialog lyfts fram. (s. 75– 79)

Målet med RU är att eleverna själva ska ta över ledarrollen och kunna reglera användningen 

av strategierna själva (Reichenberg 2014 s. 91; Bråten 2008 s. 233). När eleverna förstår hur 

de använder läsförståelsestrategierna ökar deras metakognitiva insikter (Reichenberg 2014 s. 

91). Bråten (2008) förklarar att metakognition är ett begrepp som beskriver i vilken mån 

elever är medvetna om vad de gör, samt sin egen kompetens inom ett område (s. 34). Han 

förklarar vidare att metakognition beskriver huruvida elever är medvetna om när de förstår, 

vad de förstår, och hur de ska gå till väga om de inte förstår (s. 37). 

2.3.3 Transaktionell strategiundervisning

Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, vidare TSU) bygger 

på samma läsförståelsestrategier som RU (Westlund 2012 s. 81). TSU syftar också på en teori 

som påvisar hur en grupp kan producera tolkningar som inga individer på egen hand skulle ha 

kommit fram till (Bråten 2008, s. 239).

Några av de komponenterna i TSU som skiljer sig från RU kan enligt Bråten (2008) 

sammanfattas i dessa punkter: 

∑ Strategiundervisningen pågår under hela skolåret och sträcker sig idealt sätt över flera 
år. 
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∑ Läsförståelsestrategierna: Att reagera på texten genom att koppla förkunskaper till det 

som kommer fram i texten samt Att konstruera bilder som representerar idéer i texten. 

(s. 242).

∑ TSU är mer ett förhållningssätt och inte ett färdigt recept för hur 
strategiundervisningen ska förlöpa (s. 250–251).

2.3.2 En läsande klass 

En läsande klass (Widmark 2014) är en studiehandledning med lektionsplaneringar som ska 

fungera som ett stöd för lärare i arbetet med explicit läsförståelsestrategiundervisning. Arbetet 

utvecklades av författare och mellanstadielärare Martin Widmark tillsammans med ett lärarlag 

på fem legitimerade, yrkesverksamma lärare (s. 9).

Arbetet bygger på modellerna TSU, RU, och QtA (s. 11–12) som beskrivits tidigare. Med 

dessa forskningsmodeller samt Westlunds läsfixare som grund, har fem läsförståelsestrategier 

utvecklats och personifierats (s. 13). Dessa strategier är:

∑ Spågumman som förutspår och ställer hypoteser om texten.

∑ Detektiven som reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.

∑ Reportern som ställer frågor, på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

∑ Cowboyen som sammanfattar det viktigaste i texten.

∑ Konstnären som skapar inre bilder av det lästa. (s. 13–14).

Målet med strategierna är att de ska samverka med varandra, för att fördjupa och kontrollera 

elevens förståelse. När eleven behärskar detta metakognitiva förhållningssätt till 

läsförståelsestrategierna kallas hen för en stjärnläsare (s. 15). 

Bråten (2008) förklarar att goda läsare som regel har syftet med läsningen klar för sig och att 

de kan anpassa de olika strategierna utifrån detta syfte (s. 70).  För att elever ska kunna bli 

effektiva läsare är det viktigt att de får gott om tid att lära sig att behärska strategierna, där 

läraren först ger mycket stöd för att sedan gradvis överlåta mer ansvar till eleverna (Bråten 

2008, s. 72; Westlund 2012 s, 7).

3. Tidigare forskning

Detta avsnitt kommer först att presentera hur RU-metoden togs fram, då denna 

forskningsmodell ger en bakgrund till dagens läsförståelsestrategiundervisning. Sedan 
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kommer studier som påvisar fördelarna med explicit läsförståelsestrategiundervisning, följt av 

en studie som ger exempel på hur verbal stöttning inom explicit

läsförståelsestrategiundervisning kan analyseras. 

3.1 Reciprok undervisning
Läsforskarna Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984) tog tillsammans fram 

metoden Reciprocal Teaching (RU) och genomförde en forskningsstudie där de testade 

effekterna av metoden. RU är som tidigare nämnt en metod som består av fyra 

läsförståelsestrategier som en mer erfaren läsare visar och utför tillsammans med en novis 

läsare. Läraren visar och guidar först novisen genom interaktionen av texten, för att sedan 

turas om och låta novisen leda textdiskussionen (s. 117).

Palincsar & Bown utförde forskningsstudien på vad de kallade poor comprehenders i årskurs 

7. Studiens syfte var att se om RU-metoden förbättrar elevernas förmåga att ta in information 

från texter. För att ta reda på detta valdes en grupp av sex elever i årskurs sju ut, för en studie 

som omfattade fyra veckor. Dessa elever valdes ut för att de hade en god avkodningsförmåga 

men saknade god läsförståelse. Enligt tester låg de minst två år efter deras förväntade förmåga 

i läsförståelse. Ytterligare tre kontrollgrupper valdes ut, dessa tre grupper arbetade inte med 

RU (s. 126).

De fyra läsförståelsestrategierna som Palincsar och Brown använde sig av i sin 

forskningsstudie togs fram genom att studera traditionell läsutvecklingslitteratur såväl som 

den aktuella forskningen för deras tid (Palincsar & Brown 1984 s. 118).

Palincsar & Brown redogjorde för att elever lär sig genom att delta aktivt, genom användbar 

feedback, samt instruktioner om varför, när och hur aktiviteter ska utföras. Detta arbetssätt har 

visat sig framgångsrikt när eleverna ska tillgodogöra sig ny kunskap. För att kunna genomföra 

denna undervisning behövs det enligt Palincsar & Brown en tydlig ram, som gör det möjligt 

för eleven att både delta med ett lyckat resultat oavsett på vilken nivå hen befinner sig, samt 

att använda strategierna i ett läs- och textsammanhang där det tydligt framgår vilken betydelse 

läsförståelsestrategierna har (s. 122). För att åstadkomma detta baserades 

undervisningssituationen som presenteras i artikeln på stöttning. Genom stöttning kan 

eleverna delta i en gruppaktivitet, även om de inte har förmågan att ännu utföra uppgiften på 

egen hand (s. 123).
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Eleverna i RU-gruppen fick arbeta med faktatexter anpassade för årskurs sju. Dessa texter låg 

enligt läsförståelsetesterna över elevernas läsförståelseförmåga (s. 127). Det var tre typer av 

frågor som ställdes till texten:

∑ Explicita, som kunde hittas i texten

∑ Implicita, där slutsatser kunde dras utifrån den lästa texten, samt

∑ Script implicita, frågor som krävde att eleven använde sin förförståelse för att komma 

fram till svaret (s. 130). 

I RU-gruppen spelades dialogerna in och transkriberades under hela perioden. Palincsar & 

Brown förklarar att elevernas frågor i början av studien var oklara samt att 

sammanfattningarna var mycket detaljerade. I slutet av studien var frågorna riktade och 

relevanta och sammanfattningarna mer övergripande. Elevernas frågor till texten förändrades 

och påminde mer om de frågor läraren ställde (s. 135).

Vid olika tester visade RU-gruppen stora förbättringar, speciellt gällande läsförmågan i 

jämförelse med de övriga grupperna som medverkade i studien (s. 153). Det visade sig att 

eleverna drog nytta av RU. De utförde uppgifterna mer likt läraren och axlade även 

ledarrollen vid dialoger på ett säkrare sätt. Läraren utmanade eleverna på en rimlig nivå och 

stöttade dem så att de kunde prestera över sin förväntade förmåga. Detta bidrog till att 

eleverna utvecklades i deras ZPD (s. 156). Sammanfattningsvis anser Palincsar och Brown att 

framgångarna med RU beror på elevernas träning i användningen av läsförståelsestrategierna 

genom proceduren då läraren och eleverna turas om att leda dialogen (s. 168). 

3.2 Skillnad på explicit och implicit undervisning
Atkins James undersöker i sin avhandling (2013) The Effect of Explicit Teaching of 

Comprehension Strategies on Reading Comprehension in Elementary School hur två olika 

grundskolor som använder sig av explicit respektive implicit läsförståelsestrategiundervisning

skiljer sig åt. Genom att utveckla standardiserade och forskningsframtagna tester, och genom 

klassrumsobservationer, testades skillnader på dessa skolors metoder under en två-årsperiod.  

Resultaten visade att det inte var stor skillnad på elevernas prestationer mellan skolorna under 

det första året, men eleverna som hade fått explicit undervisning i två år presterade bättre än 

de som hade fått implicit undervisning under samma period. Atkins James framhäver även att 

det finns en positiv korrelation mellan elevernas resultat och erfarna lärare inom explicit 

läsförståelsestrategiundervisning. 
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Van Keer (2004) genomförde en studie där hon bland annat undersökte skillnaden mellan 

lärarledd explicit undervisning i läsförståelsestrategier mot en kontrollgrupp, som 

representerar den typiska implicita läsförståelsestrategiundervisningen, i årskurs fem. Genom 

att jämföra ett designat för- och eftertest kunde gruppen av elever som fick lärarledd explicit 

läsförståelsestrategiundervisning, som bestod av 177 elever, jämföras med kontrollgruppen på 

107 elever. Resultatet från testerna visar att eleverna i gruppen som fick explicit lärarledd 

läsförståelsestrategiundervisning gjorde en betydligt större förbättring mellan för- och 

eftertestet än kontrollgruppen. 

3.3 Verbal stöttning
Ankrum et al. (2014) studerade en lärares verbala stöttning under explicit 

läsförståelsestrategiundervisning i ett förskoleklassrum. Urvalet gjordes via utifrån en 

forskarbaserad mall på vad som kännetecknar en effektiv lärare inom explicit 

läsförståelsestrategiundervisning. Lärare från två distrikt i Pennsylvania fick sedan nominera 

lärare utifrån denna mall och utifrån nomineringarna valdes en lärare ut för att observeras. 

Lärarens explicita läsförståelsestrategiundervisning spelades under tre olika tidpunker inom 

ett år in och transkriberades, för att sedan analyseras. 

Transkriptionerna kodades för att upptäcka underliggande mönster och teman inom 

undervisningen. Följande kategorier användes för att för att kategorisera de olika former av 

verbala bemötanden som läraren använde sig av för att eleverna skulle bli mer självständiga i 

sin användning av läsförståelsestrategier:

∑ Direkt förklaring

∑ Explicit modellering 

∑ Inbjudningar att delta

∑ Förtydligande 

∑ Verifierande 

∑ Berättande

Resultatet kan fungera som ett exempel på hur effektivt arbete inom verbal stöttning i explicit

läsförståelsestrategiundervisning kan se ut. Läraren valde medvetet ut texter för att elevernas 

intresse och läsförmåga skulle hållas inom deras ZPD. Diskussionerna var fyllda av 

meningsfull och specifik stöttning såväl innan, under som efter läsningen. En av de viktigaste 

punkterna i lärarens undervisning som gjorde den framgångsrik var flexibiliteten och 
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anpassningen till elevernas svar. Läraren hade alltid en plan med lektionen men var inte rädd 

att gå ifrån den om diskussionerna drog åt tog en annan riktning än planerat. 

4. Metod

Vi har valt att utföra det självständiga arbetet i par. Motivering till detta kan läsas i bilaga 1. 

Nedan kommer metodval för studien att presenteras och diskuteras. 

4.1 Kvalitativ studie
För att ta reda på hur fyra lärare i Stockholmsregionen bedriver läsförståelseundervisning och 

hur de samtalar kring den, kommer metoderna observation och intervju, vilka enligt Larsen 

(2009, s. 83) är de två vanligaste kvalitativa metoderna, att användas. Observationerna 

används för att se vad som händer i klassrummet och intervjuerna har som främsta uppgift att 

visa hur lärarna som observerats reflekterar och samtalar kring sin undervisning.

Ahrne & Svensson (2015) menar att kvalitativa metoder är ett begrepp som används för de 

metoder som bygger på intervjuer, observationer eller textanalyser. Det som skiljer 

kvantitativa metoder från kvalitativa metoder är att statistiska tabeller och verktyg ofta 

används vid kvantitativa analyser. Vad kvalitativa metoder är specifikt, menar Ahrne & 

Svensson är svårt att definiera. Ett kännetecken när kvalitativa metoder används är att dess 

data inte är mätbar på ett konkret sätt. Tankar och intryck är exempel på kvalitativ data som 

erhålls via intervjuer och observationer. Statistiskt material och siffror är däremot exempel på 

kvantitativ data (s. 9). 

4.1.1 Observation

Observationerna som utfördes registrerades på plats genom ljudupptagning och 

observationsanteckningar. Observationer är enligt Larsen (2009) något vi sett som vi 

antecknar, antingen medan observationerna pågår eller efteråt. Att observera handlar därmed 

om att göra systematiska iakttagelser (s. 85). För att få observationerna systematiska måste 

observatören fokusera på något specifikt i miljön hen befinner sig i. Observatören kan 

antingen ha ett färdigt formulär, eller skriva mer fritt och få fylligare beskrivningar av vad 

som sker (s. 94). 

Eftersom stöttning var i fokus för våra observationer gjordes ljudupptagningar i klassrummen 

för att på så sätt ha gott om tid att i efterhand analysera konversationerna som pågick 
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grundligt. Under fältstudier föredrar många att använda en bandspelare för att registrera sina 

intryck (Bryman 2011 s. 397). 

Ljudupptagningarna kompletteras även av en observationsguide utifrån forskningens 

frågeställningar. Observationsguiden som bestod av olika frågor skrevs därför ned innan 

observationerna utfördes för att fokus inte skulle hamna på annat än syftet. Upptäcktes annat 

av intresse utanför observationsguidens frågor skrevs även detta ned, men dessa anteckningar 

gjordes mer sparsamt för att inte tappa fokus.  Bryman (2011) menar att forskaren, om 

frågeställningarna är förhållandevis specifika, först ska inrikta sina observationer på 

forskningsfokus. En av den kvalitativa forskningens starkaste sidor är flexibiliteten den 

erbjuder och forskaren måste därför även vara uppmärksam på sådant som kanske inte ligger 

direkt i forskningsfokuset för att inte missa andra aspekter som visar sig vara relevanta för 

studien (s. 397). 

Observationerna genomfördes utan att interagera med personerna i klassrummet och klassas

därmed utifrån Larsen (2009) som icke-deltagande observationer. Larsen påpekar att det är av 

yttersta vikt att observatörens närvaro inte påverkar miljön eller de personer som observeras 

(s. 90). Detta kan dock inte garanteras då observationerna var öppna. Ahrne & Svensson 

(2015, s. 98) förklarar att öppna observationer innebär att de som observeras är medvetna om 

forskarens närvaro. Detta kan enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 10) och Lalander (2014, s. 

90) bidra till en så kallad forskareffekt, vilket innebär att beteendet förändras hos dem som 

observeras på grund av att en forskare är närvarande. För att förhindra detta hölls en så låg 

profil som möjligt under observationerna. 

4.1.2 Intervju

Bryman (2011) beskriver att det finns olika typer av intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 

utgår ofta ifrån en enda fråga som intervjupersonen får samtala och associera kring. I de fall 

intervjuaren vill ha mer information så ställs det en följdfråga. Ostrukturerade intervjuer kan 

liknas med vanliga samtal. Intervjuaren kan även använda sig av semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman kännetecknas en semistrukturerad intervju av att forskaren ofta har en 

intervjuguide med några övergripande teman och frågor kopplade till dessa, men även

följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas (s. 415–416).

Då intervjun skulle besvara specifika frågor valdes en semistrukturerad intervju till de lärare 

som observerades. Om enbart övergripande teman diskuterades i intervjun kanske vissa frågor 
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hade lämnats obesvarade. Larsen (2009) rekommenderar en viss struktur då den som 

intervjuar inte har så mycket erfarenhet av att genomföra intervjuer, men även om intervjun 

måste genomföras under en begränsad tid (s. 84).

En intervjuguide skrevs i förväg för att de frågor vi ville få besvarade skulle diskuteras av 

informanterna. Vi försökte att anpassa dessa frågor efter Brymans (2011) och Daléns (2015) 

riktlinjer för intervjuguider. Dessa grundläggande aspekter menar Bryman (2011) bör 

uppmärksammas vid förberedelsen av intervjun:

∑ Se till att frågorna följer en någorlunda röd tråd och hör ihop med de övergripande 

teman som intervju är kopplad till. Var medveten om att frågornas ordningsföljd kan 

komma att ändras.

∑ Formulera intervjufrågorna så att de har anknytning till de teman som finns. 

∑ Använd ett språk som är anpassat för intervjupersonerna. 

∑ Ställ inte ledande frågor.

∑ Börja intervjun med frågor om till exempel ålder, kön och utbildning (s. 419).

Dalen (2015) menar att det finns behov av en genomtänkt intervjuguide vid de tillfällen 

forskaren använder intervju som metod, och då särskilt när intervjun är semistrukturerad. 

Intervjuguiden bör innehålla centrala övergripande teman och frågor som är anpassade för att 

täcka det som är viktigt för forskningsstudien. När en intervju inleds bör de första frågorna 

vara utformade på ett sätt som får forskningspersonen att slappna av, för att därefter centreras 

mot de teman som studien behandlar. Vid intervjuns slut bör frågorna återgå till att vara av 

lättare karaktär (s. 35).

4.2 Etiska förhållningssätt
Den forskningsetiska expertgruppen Vetenskapsrådet har sedan 2001 haft som uppgift att 

bevaka och stimulera diskussioner angående forskningsetik (Vetenskapsrådet 2011 s. 4). I 

rapportserien God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011) tas fyra generella krav upp, som 

forskningen ska kunna leva upp till:

∑ Samtyckeskravet – Forskningspersonerna ska veta allt som rör deras deltagande, samt 

att de när de vill kan avbryta deltagandet.
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∑ Informationskravet – Den övergripande planen, syftet och metoder som kommer att 

användas ska delges forskningspersonerna. 

∑ Konfidentialitetskravet – Forskarna ska kunna garantera forskningspersonernas 

anonymitet genom hela projektet.

∑ Nyttjandekravet – Resultatet från forskningen ska endast användas i forskningssyfte.

För att tillgodose dessa krav informerades lärarna via mail, se bilaga 2, om alla krav och hur 

de tillgodosågs. Om ljudupptagningar görs av barn under 15 års ålder måste både föräldrar 

och barn informeras och godkänna forskningen (Vetenskapsrådet 2011 s. 43). Detta krav 

tillgodosågs genom att föräldrarna till de elever som deltog under observationerna, före

inspelningarna fick ett informationsbrev om forskningsstudien, se bilaga 3.

4.3 Urval och genomförande
Urvalet av lärare som gjordes var självklart format av uppsatsens syfte. I och med att stöttning 

inom explicit läsförståelsestrategiundervisning skulle observeras behövde lärare som aktivt 

arbetade inom detta område kontaktas. För att eliminera den mänskliga faktorn vid urval av 

medlemmar ur en population skriver Bryman (2011) att man kan tillämpa ett 

sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet är gjort på slumpmässig grund. Urvalet ses då ofta 

som mer representativt utifrån populationen som helhet. Med en population menas samtliga 

enheter som urvalet är gjort ifrån (s. 179–180). 

50 slumpmässiga skolor i Stockholmsregionen valdes ut och ett mejl som på en övergripande 

nivå förklarade forskningens syfte och fokus, ombeddes att vidarebefordras till alla 

verksamma mellanstadielärare på skolan. Detta urval kan även ses som målstyrt. Bryman 

(2011 s. 350) förklarar att målstyrda urval ofta används av kvalitativa forskare och innebär att 

urvalet har direkt koppling till de forskningsfrågor som formulerats.

Skolorna ombads svara inom en dryg vecka efter att mejlet hade skickats ut, då 

observationerna behövde påbörjas så snabbt som möjligt. Orsaken till tidsramen var att 

analysen inte skulle förlora kvalitet på grund av tidsbrist. Av de 50 skolor som tillfrågades 

erhölls ett svar från en mellanstadielärare som var villig att ställa upp som informant. 

Urvalet hade visat sig vara för litet och i och med uteblivandet av informanter samt att

tidspressen nu var mer uppenbar än tidigare, valdes en annan teknik för att nå informanter. Nu 

användes ett snöbollsurval. Bryman (2011) förklarar att forskaren i denna urvalsprocess 
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initialt ser till att få kontakt med ett mindre antal personer, som är relevanta för 

undersökningens syfte och sedan använder dessa personer för att få tag i ytterligare 

informanter. Snöbollsurval kan vara en bra teknik för att få tag i informanter men nackdelen 

är att urvalet sannolikt inte kommer att vara representativt för populationen (s. 196). 

Genom snöbollsurvalet kunde ytterligare tre informanter nås vilket gav studien fyra totalt. Två 

lärare, Kajsa och Anna observerades och intervjuades av Jenny och de andra två, Fanny och 

Petra av Hugo. Målet var att utföra ljudupptagning under alla observationer, men under ett 

observationstillfälle var detta inte möjligt. 

Kajsa var läraren som vi först kom i kontakt med och var därmed även den första läraren som 

observerades. Informationsbrevet till föräldrarna (bilaga 3), var då ännu inte skrivet så hennes 

lektioner antecknades endast med papper och penna, för att inte gå emot de forskningsetiska 

principer som presenterats under rubrik 4.2. Övriga lärare fick dock informationsbrevet i tid

och ljudupptagningar användes därmed under deras lektioner. 

Elever och lärare som presenteras i resultat och analys har tilldelats fingerade namn, för att 

tillgodose konfidentialitetskravet. Två lektioner av lärarna Fanny och Kajsa observerades och 

de mest relevanta delarna från vardera lektion kommer att presenteras integrerat. Endast en 

lektion observerades av lärarna Petra och Anna. Detta berodde på att deras schema inte 

innehöll mer explicit läsförståelsestrategiundervisning inom tidsramen för våra observationer. 

Vår målsättning var att observera två lektioner från vardera lärare, vilket skulle resultera i att 

åtta lektioner transkriberades. Vi insåg dock att transkribering och analys av sex lektioner tog 

upp mer tid än förväntat och att vi antagligen inte skulle hunnit analysera mer empiri än vad 

som nu samlades in. 

4.4 Tillförlitlighet
Thurén (2007) skriver att man behöver beakta reliabilitet och validitet när man arbetar med 

forskning. Han beskriver att reliabilitet innebär att studien har tillförlitlighet, det vill säga att 

den utförts på ett korrekt sätt. För att se om en undersökning har hög reliabilitet bör flera olika 

forskare som använt samma metod, komma fram till liknande resultat (s. 26). Validitet 

innebär enligt Thurén (2007) att det som har undersökts i en studie, var exakt det som 

forskaren ämnade undersöka och inget annat (s. 26). 
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Bryman (2011) lyfter fram skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa 

studier inkluderar siffror och tabeller, som signalerar trovärdighet i sig. Det behövs dock

andra metoder för att skapa trovärdighet inom kvalitativ forskning. Genom att använda sig av 

triangulering, och transparens kan kvalitativa studier göras mer trovärdiga (s. 341). 

Triangulering beskrivs enligt Bryman (2011) som när olika metoder, data eller teoretiska 

perspektiv används för att studera samma sak. Syftet med triangulering anses vara att komma 

fram till en så sann bild av fenomenet som möjligt. Om resultatet blir detsamma oavsett 

teoretiskt perspektiv eller metod, ökar resultatets trovärdighet (s. 341).

I vår studie har vi valt att använda oss av två metoder, intervju och observation. Vi menar att 

studiens resultat kan anses mer trovärdigt om de lärare vi undersöker både visar och berättar 

hur de undervisar inom stöttning i explicit lässtrategiundervisning.   

Enligt Bryman (2011) innebär transparens att forskningsprocessen är tillgänglig för andra och 

möjlighet till kritisk granskning finns (s. 341). Brister i studien kommer därför att inkluderas,

samt det som inte gick precis som förväntat.

Validitetskravet beaktades när metodvalen gjordes. Eftersom vi ville ta reda på vilka metoder 

lärare använde sig av inom deras explicita läsförståelsestrategiundervisning användes 

observation som metod. För att ta reda på lärarnas åsikter om svårigheter inom 

undervisningen valdes intervju som metod. 

4.5 Transkriptioner
Transkriptionerna som används i uppsatsens resultat– och analysdel har anpassats till språket 

som används i resten av uppsatsen för att göra dem lättare att läsa samt hålla ett mer enhetligt

språk, men även för att tiden inte funnits för att sitta så länge med materialet som hade 

behövts för att inkludera alla nyanser i samtalen. Transkriptionerna i sin helhet kommer därför 

inte att presenteras, utan endast de citat som är relevanta utifrån studiens syfte. Craig & Tracy 

(1983 s. 301) skriver att det som exkluderas på grund av praktiska eller mänskliga orsaker kan 

vara av intresse ur någon synvinkel, men att det viktigaste är att transkriptionerna kan hjälpa 

forskarna att besvara forskningens syfte och frågeställning.

En utav våra transkriptioner gjordes utifrån observationsanteckningar och för att skapa enhet 

mellan denna typ av anteckningar och ljudupptagningar har dessa riktlinjer antagits vid 

transkriptionsskrivningen:
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1. När någon börjar prata markeras först om det är en lärare (L) eller elev (E) följt av ett 

fingerat namn. 

2. Vi använder oss av vanlig skriven svenska

Dom skrivs som de eller dem

Vettere och asså skrivs som vad heter det och alltså

3. Vi utelämnar upprepningar, stakningar, skratt och tvekljud. 

4. Oavslutade meningar markeras med tre punkter (…)

5. Citat markeras med citationstecken (” ”)

Vår ambition är att detta sätt att transkribera inte ska ändra betydelsen av vad som sägs, men 

vi förstår att känslan och nyanser inom språket kommer att påverkas mycket när språket 

ändras åt det formella hållet. Psathas & Andersson (1990) anser att det inte finns något 

neutralt transkriptionssystem som kan anses vara lämpligt i alla situationer. Transkriptioner 

måste vara selektiva i sin karaktär för att underlätta analysen av materialet (s. 75).

4.6 Analysmetod
För att analysera den insamlade empirin från observationerna i klassrummen kommer 

Ankrums (2014) matris för att dela in olika verbala bemötanden inom stöttning att användas. 

Det verbala bemötandet Berätta svaret som är med i Ankrums matris kommer dock att 

uteslutas då denna metod inte är lika starkt kopplad till stöttning som de andra kategorierna, 

enligt vår definition av stöttning, se rubrik 2.1.4.

Lärarnas citat kommer att placeras i respektive kolumn och om läraren inte använder sig av en 

typ av verbalt bemötande kommer motsvarande kolumn att uteslutas. Citaten kommer vidare 

att sättas i sammanhang, samt diskuteras utifrån de intervjuer som är gjorda med respektive 

lärare. 

Matrisen:

Typ av 

verbalt bemötande

Definition Exempel

Direkt förklaring Explicita uttalanden som 

används av läraren för att 

få eleven att förstå ett 

”En bildtext är när författaren skriver 

ord i närheten av bilden för att beskriva 

bilden. Titta i texten. Bildtexten 
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koncept eller en strategi. beskriver allt om delfinens tänder.”

Explicit 

modellering

Verbal demonstration av 

hur man använder en 

strategi. Inkluderar att 

tänka högt genom att 

sätta ord på sina tankar. 

”Låt mig tänka, när jag tittar på detta 

fotografi, så tänker jag: Titta på alla 

färger och storlekar. Är alla stenarna 

likadana? Nej, så min bildtext kommer 

att vara: Stenar kan förekomma se ut på 

många olika sätt.”

Inbjudan till 

deltagande

Uttalanden som används 

av lärare för att främja 

elevernas medverkan 

genom att uppmana dem 

att ge förklaringar, 

vidareutvecklingar, eller 

direkta bevis från texten

"Vad vill du att berätta om detta 

fotografi på framsidan? Har någon ett 

förslag på vad man skulle kunna 

skriva?”

Klargörande Guidad diskussion eller 

ifrågasättande, som 

används av läraren för att 

hjälpa elever att reda ut 

missförstånd. 

”Det ser ut som en rock, men titta hur 

ordet börjar. Kan det vara rock? Vad 

skulle det vara om det börjar med ett 

K?"

Verifikation Bekräftelse av giltigt 

eller rätt elevsvar.

”Din slutsats låter vettig! Pojken på 

bilden gråter. Boken berättar att han föll 

ner. Vi gråter när vi faller ner eftersom 

det gör ont; Jag slår vad om att du har 

rätt. Pojken blev skadad."

Berätta svaret Läraren berättar svaret 

för eleven för att kunna 

fortsätta diskussionen 

eller läsandet.

”Det ordet betyder kappa.”
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Analysmodellen, som är hämtad från Ankrums et al. (2014 s. 43) studie, kommer att användas 

för att kategorisera lärarnas bemötande inom explicit läsförståelsestrategiundervisning. Alla 

dessa kategoriseringar är exempel på stöttning.

∑ Direkt förklaring kan användas för att förklara för elever vad de precis har använt för 

strategi eller ett koncept. Det används för att stärka hela gruppens förståelse (Ankrum 

et al. s. 44).

∑ Explicit modellering innebär att visa för eleverna hur man förstår texter, genom att 

tänka högt (Ankrum et al. s. 45). Reichenberg (2014) ger ett exempel på hur detta kan 

gå till i arbetet med inferensfrågor. Hon beskriver att läraren kan ställa inferensfrågor 

som besvaras själv, samtidigt visar läraren hur tankegångarna gick för att besvara 

frågan. Detta kan förtydligas genom att läraren visar ledtrådar, berättar om 

förförståelsen hen har och vilka associationer texten ger (s. 84).

∑ Inbjudan till deltagande används för att rikta eleverna mot en färdighet eller strategi 

som eleverna har lärt sig tidigare, samt att hjälpa eleverna att aktivera förkunskaper. 

Det ger även eleverna möjlighet att tänka efter om de kan använda en tidigare använd 

strategi (Ankrum et al. s. 44). Reichenberg (2014) anser att man som läsare behöver 

vara medveten om att man ska aktivera sina förkunskaper för att fylla i den implicita 

informationen som finns i en text (s. 79).

∑ Klargörande används om eleven har hamnat i ett missförstånd. Läraren hjälper då 

eleven att reda ut det utan att säga svaret. Läraren låter genom frågor eleverna själva 

förstå hur de kan tänka (Ankrum et al. 2014 s. 44). Klargörande kan kopplas till

Stegvis verbal stöttning, där de frågor som läraren ställer ska föra eleverna närmre och 

närmre det korrekta svaret (Clark & Graves 2005, s. 572). 

∑ Verifikation kan användas för att leda elever från något generellt till något mer 

specifikt. När läraren verifierar ett korrekt elevsvar ger hen möjligheter för eleven att 

använda strategin igen i framtiden. Verifikationer följt av ett exempel kan hjälpa 

elever att aktivera siva förkunskaper nästa gång de ska göra inferenser (Ankrum et al. 

s. 44). Lärarens exempel kan därför utvidga elevernas förkunskaper inom hur man 

använder en strategi eller ett koncept. 

4.7 Metoddiskussion 
Bryman (2011, s. 341) beskriver att tyngden i kvalitativ forskning ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten, samt hur deltagarna i miljön man studerar, tolkar denna verklighet. I 
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och med detta kan inte det som händer i klassrummet tas reda på genom att lyssna på hur

lärarna som studeras tolkar sin egen undervisning. Observationer av undervisningen måste 

göras för att kunna beskrivas ur en forskares synvinkel.

Forskaren kommer dock tolka miljön hen befinner sig i och genom tolkningarna konstruera 

kunskap som är färgad av forskarens förförståelse (Bryman 2011, s. 651). Vi erkänner därmed 

att denna rapport kommer att tolkas av oss som forskare, men att vi genom denna 

medvetenhet aktivt kan sträva mot att låta våra förkunskaper påverka resultatet så lite som 

möjligt.

5. Resultat/Analys

Nedan kommer resultatet från de observationer och intervjuer som genomförts att visas. Först 

kommer läraren Fanny att presenteras, följt av Kajsa, Petra och Anna. Lärarna Fanny och 

Petra observerades och intervjuades av Hugo som även står för framställningen av resultat och 

analys för dessa två lärare. Jenny observerade och intervjuade lärarna Kajsa och Anna och står 

för framställningen av resultat och analys för dem.

Resultatpresentationen kommer att följa samma mönster för alla lärare. Först kommer en kort 

presentation av vem läraren är, samt vilka modeller hen utgår ifrån i sin explicita

läsförståelsestrategiundervisning. Sedan kommer citat från de transkriptioner som är skrivna

utifrån observationerna att presenteras, i den analysmodell som tidigare presenterats, se 

rubrik 4.6. Lektionerna som observerats kommer sedan att beskrivas för att sätta 

transkriptionscitaten i sammanhang.

5.1 Fanny
Fanny är en 29 år gammal utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i fem år. Hon 

arbetar inte utifrån en färdig modell i sin läsförståelsestrategiundervisning utan plockar ut 

delar av modeller som hon tycker är användbara. Hon hade tidigare försökt att uteslutande 

arbeta utifrån materialet En läsande klass men tyckte att det innebar för mycket arbete. Fanny 

berättade, samt visade att hon under lektionerna som observerades använde sig av delar från 

både Chambers boksamtal och En läsande klass. De två lektioner som observerades i två av 

Fannys klasser i årskurs sex, hade samma upplägg och kommer att presenteras integrerat, där 

de mest relevanta delarna utifrån studiens syfte lyfts fram. 
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Under intervjun som genomfördes efter observationerna, berättade Fanny att hon anser att 

stöttning genom hennes sätt att arbeta, är något väldigt individuellt. Hon beskrev dock att 

individuell stöttning inte alltid kan appliceras i alla undervisningsmoment, till exempel om 

hon är upptagen med att läsa högt. Fanny såg även helklassaktiviteter som stöttning. Hon 

förklarade att aktiviteter som till en början görs tillsammans för att sedan släppa mer och mer 

ansvar till eleverna kan ses som stöttning, i såväl helklassaktiviteter som individuella samtal. 

Detta sätt att se på stöttning stämmer överrens med Wood, Bruner & Ross (1976) och 

Vygotskijs (1978) syn, se rubrik 2.1. Vygotskijs samt Bruner & Ross utgår ifrån att barn lär 

sig vid sociala samspel (Bråten 2008 s. 233).

Fanny beskrev att det svåraste i sitt sätt att arbeta var att få eleverna att dra slutsatser bortom 

raderna. Bråten (2008, s. 14) menar att djupa slutsatser kommer ifrån, det vill säga att eleven 

inte bara förstår vad texten handlar om utan även aktivt är textens medskapare. Fanny beskrev

detta som ett stort problem då slutsatser bortom raderna är ett utav kunskapsmålen för de 

högre betygen inom läsförståelse. För betyget A i årskurs sex krävs att eleverna ska kunna 

använda läsförståelsestrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att de ska kunna 

föra välutvecklade och underbyggda resonemang om budskap kopplade till sina egna 

erfarenheter (Skolverket 2011). 

Transkriptionscitat från Fannys lektioner:
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Direkt förklaring

Explicita 

uttalanden som 

används av läraren 

för att få eleven att 

förstå ett koncept 

eller en strategi.

Exempel 1

L(Fanny): Reportern svarar ju på frågor som, var utspelar sig det här? 

När utspelar det sig? Hur kan det som händer hända? Varför händer 

det, och vem är det som är en del i boken? Det är reportern. 

Exempel 2

L(Fanny): Nej det står liksom inte såhär, det kanske är så att man måste 

förstå det som står mellan raderna och det finns ju ingenting mellan 

raderna, men jag kanske måste koppla någonting som står på första 

sidan med någonting som står på fjärde sidan för att lyckas få svaret.

Exempel 3

L(Fanny): Och den sista. Saker… Händelser som du kan koppla till 

saker i verkligheten. Ja, saker som händer i boken som vi tänker såhär: 

”Ja, det här skulle faktiskt kunna hända i verkligheten”, eller ”Det här 

har jag varit med om”.

Explicit 

Modellering

Verbal 

demonstration av 

hur man använder 

en strategi. 

Inkluderar att 

tänka högt genom 

att sätta ord på 

sina tankar.

Exempel 4

L(Fanny): Vad tror ni att jag menar när jag skriver på raderna? Vad är 

det för frågor som man kan få svar på, på raderna? Pauline(E)…

E(Pauline): Att man ser det när man läser.

L(Fanny): Precis. Man kan se det i texten. Till exempel om det står 

såhär: ”Fanny hade på sig en röd tröja”. Och så är frågan: ”Vilken 

färg hade Fannys tröja”. Då är det ju jättelätt att gå tillbaka till texten 

och se: ”Fanny hade en röd tröja”. Det är frågor som man hittar på 

raderna. 

Exempel 5

L(Fanny): Om till exempel frågan är såhär: ”När fyller Bart år” och 

det står inte: ”Han fyller år den tredje Juni”, eller ”När föddes han?”

,”Hur gammal är han?”, då kanske man måste ana: ”Jaha, han går i 

femte klass, hur gammal är man då?” Det är en sådan fråga som är 

mellan raderna. 
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Exempel 6

E(Lina): Nej alltså på den fjärde ska man då skriva… alltså något som 

händer i boken?

L(Fanny): Ja, så till exempel… Ada, hon har ju svikit Bart nu till 

exempel. Då skulle man ju kunna skriva såhär: ”Ja, alltså jag har ju 

också blivit sviken av en klasskompis” eller så. 

Inbjudan till

deltagande

Uttalanden som 

används av lärare 

för att främja 

elevernas 

medverkan genom 

att uppmana dem 

att ge förklaringar, 

vidareutvecklingar, 

eller direkta bevis 

från texten.

Exempel 7

L(Fanny): Vad tror ni att jag menar då? Saker eller händelser som man 

kan koppla till andra texter man läst. E(Benjamin) vad tror du?

Exempel 8

L(Fanny): Är det någon som kan hjälpa E(Ivar), som vet vad 

invändningar betyder?

Exempel 9

L(Fanny): Sen finns det frågor som man hittar svaret på mellan 

raderna. Vad kan det vara för frågor? E(Nicole)…

Verifikation

Bekräftelse av 

giltigt eller rätt 

elevsvar.

Exempel 10

L(Fanny): Ja, men då tänker jag att vi andra kan hjälpa… E(Benjamin) 

behöver hjälp med att ta reda på vad återgå betyder. Vad säger du 

E(Nina)?

E(Nina): Jag skrev vad jag tror… jag skrev typ, gå tillbaka till det man 

gjorde innan.

L(Fanny): Ja, ta tillbaka… Återgå… Om jag nu har en lektion i svenska 

och så börjar vi prata om vad vi gjorde i helgen och jag säger: ”Nej nu 

måste vi återgå till svenskan”, då betyder det att vi går tillbaka till det 

vi gjorde från början. 

Exempel 11
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Lektionerna startade med att Fanny gick igenom läxan inför lektionen, som var att eleverna 

skulle använda sig av läsförståelsestrategin detektiven från En läsande klass. Eleverna skulle 

därmed försöka reda ut vad svåra ord betydde medan de läste hemma. Widmark (2014, s. 13) 

förklarar att detektiven ska reda ut oklarheter under läsningen och läsaren ska själv försöka att 

lista ut oklarheterna genom att bland annat läsa om meningen ordet befinner sig i, använda 

sina förkunskaper i ämnet eller genom att läsa vidare för att se om ledtrådar framträder senare 

i texten. 

Fanny använde sig av läxläsningen genom att slumpmässigt välja ut ett fåtal elever som fick 

delge sina ord samt beskriva vad orden betydde. Om en elev inte förstod ett ord bjöd Fanny in 

andra elever som kunde förklara hur de tolkat ordet, se exempel 8 i matrisen ovan. Om en 

elev hade listat ut vad ett ord betyder själv verifierade Fanny det rätta svaret, ofta med ett 

förtydligande exempel, se exempel 10. 

Därefter gick Fanny igenom läsförståelsestrategin reportern och kopplade samman denna 

läsförståelsestrategi med en skriftlig mall som eleverna fick på utskrivet papper. 

Läsförståelsestrategin förklarades genom direkt förklaring, se exempel 1. Widmark (2014, s. 

14) skriver att reportern svarar på frågor på, mellan och bortom raderna. Frågor på raderna 

förklarades dels genom explicit modellering, då Fanny gav ett exempel på hur hon tänkte 

genom att tänka högt för eleverna, se exempel 4. Att tänka högt för eleverna i användning av 

läsförståelsestrategier är ett viktigt delmoment inom RU (Reichenberg & Lundberg 2011, s. 

57). Frågor på raderna förklarades även tillsammans med eleverna genom inbjudan till 

deltagande och sedan verifikation av rätt svar, se exempel 12.

E(Benjamin): Typ såhär… Man känner igen en händelse i den här… 

och man kopplar det till en annan.

L(Fanny): Man känner igen den. Shit, det här… Det här påminner mig 

om någonting annat.

Exempel 12

E(Nina): Alltså det betyder att svaret finns liksom tydligt i boken. 

L(Fanny): Svaret finns jättetydligt i boken. Exakt!
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Frågor mellan raderna förklarades först explicit av Fanny, se exempel 2. Hon bjöd sedan in 

eleverna till deltagande, se exempel 9. Fanny modellerade även hur eleverna kunde tänka för 

att hitta svaret på frågor mellan raderna, se exempel 5. Frågor bortom raderna förklarades 

först genom explicit förklaring av Fanny, sedan genom inbjudan till deltagande och 

verifikation av rätt svar. 

Fanny förklarade sedan för eleverna att hon kopplar samman reporterns frågor med frågor i en 

mall som delades ut till eleverna. Mallen hade fyra kolumner med olika påståenden i varje 

kolumn vilket illustreras nedan:

Under intervjun efter lektionerna förklarade Fanny att denna mall var direkt hämtad från 

Chambers boksamtal. Chambers (2007) skriver att man i boksamtal kan börja med vissa 

grundfrågor som visades under rubrik 2.3.1. Dessa frågor utgår ifrån vad eleverna gillade, 

ogillade, vad de hade för funderingar och om de kunde se några mönster eller kopplingar från 

boken till verkligheten (s. 99). Chambers skriver att frågorna om vad eleverna gillar och 

ogillar ska vara en inkörsport till frågorna om funderingar och mönster som är mer givande. 

Chambers förklarar även att mer allmänna frågor kan tillämpas på texter. Ett exempel på en 

allmän fråga är: ”Jag undrar om ni har läst några andra texter som liknar den här?” (s. 108).

Fanny exkluderade frågor om funderingar, kanske för att läxläsningsmomentet redan övat på 

denna läsförståelsestrategi och tog istället in det allmänna påståendet om kopplingar till andra 

texter. Dessa tre frågor lyfter Reichenberg (2014) fram som grundläggande i arbetet med en 

text:

∑ Det står där-frågor

∑ Tänk efter och leta-frågor Svaret finns bara hos mig-frågor (s. 75) 

Fanny lyfter framför allt fram vad Reichenberg kallar Det står där-frågor och svaret finns 

bara hos mig-frågor i arbetet med mallen.

1. Saker eller 

händelser som är bra 

i boken.

2. Saker eller 

händelser som är 

dåliga i boken.

3. Saker eller 

händelser som du kan 

koppla till andra 

texter du läst.

4. Saker eller 

händelseer som du 

kan koppla till saker i 

verkligheten.
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Mallen förklarades av Fanny dels genom direkt förklaring, se exempel 3, dels genom explicit 

modellering, se exempel 6, och dels inbjudan till deltagande med verifikation och 

förtydligande exempel utifrån elevsvaret, se exempel 11. När mallen hade förklarats och 

frågor var utredda kring den läste Fanny högt ur Arne Svingens bok Balladen om en bruten 

näsa samtidigt som eleverna skulle fylla i mallen. Efter en stunds högläsning gick Fanny i 

helklass igenom några elevsvar utifrån matrisen. 

5.2 Kajsa
Kajsa är 41 år gammal och har arbetat på skolan i 15 år. Hon har utbildat sig vid Helsingfors 

universitet, Linné universitetet samt vid Stockholms universitet. Kajsa berättade att hon 

arbetar med Chambers boksamtal då hon arbetar med läsning av klassuppsättningar, det vill 

säga då alla elever läser samma bok. Enligt Kajsa är det en bra metod att arbeta med då man 

som lärare ofta arbetar ensam i klassen med många elever. Hon påpekade att utan 

gemensamma diskussioner så skulle de böcker de läser tillsammans vara för svåra för vissa 

elever, men i och med att upplägget går ut på att eleverna ska ta med sig de problem eller 

frågor de har stött på under läsningen hemma, så fungerar det.

Modellering är något som kan användas som stöttning både av lärare och elever och de elever 

som inte sedan tidigare behärskat en strategi kan genom att lyssna på hur andra tänker själv 

utveckla sina läsförståelsestrategier (Bråten 2008 s. 233). Palincsar & Brown förklarar att 

elever som inte har möjlighet att utföra en uppgift kan lära sig genom att delta i gruppaktiviter 

där stöttning förekommer (s. 123). Kajsa ser Chambers boksamtal som en metod som stöttar 

elever i sin läsutveckling. 

Kajsa förklarade att eleverna i de båda klasserna som observerats, har god vana av

läsförståelsestrategianvändning, och Kajsa lät därför eleverna modellera varandra oftare än att 

hon gjorde det själv. Detta överensstämmer med att eleverna succesivt ska ta över ansvaret 

över användningen av läsförståelsestrategierna, se under rubrik 2.1.3.

De svårigheter som Kajsa nämnde genom sitt sätt att arbeta med stöttning var att hon 

upplevde att hon inte räckte till som ensam lärare för att kunna stötta alla elever individuellt 

på det sätt hon ville. Kajsa skulle helst velat ta ut och arbeta med en mindre grupp, som hon 

definierade som svaga elever.  

Transkriptionscitat från Kajsas lektioner:
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Inbjudan till deltagande Exempel 1:

L(Kajsa): Så vad har ni nu för frågor?

Exempel 2

L(Kajsa): Vad säger ni andra? Vill 

författaren förmedla hur det var att vara 

barn under Andra världskriget?

Exempel 3

E(Filippa): Eller för att de inte kunde 

svenska?

L(Kajsa): Vad hade de egentligen på sig 

Nelly och Steffi? Som E(Filippa) sa, kan de 

ha skrattat för att de inte kunde svenska?

Båda lektionerna, den ena i årskurs fyra och den andra i årskurs fem, började med att Kajsa

frågade eleverna om det var någon som inte hade gjort läxan. Lektionerna byggde på att alla 

elever hade läst samma sidor ur deras böcker. Varje elev skulle ta med sig minst en fråga som 

eleven sedan ställde till klassen. Eleverna skulle dessutom ha skrivit upp minst två nya ord 

från boken, som de inte känt till innan. Boken de läste i årskurs fyra var Monsterskolan av 

Mårten Melin. I årskurs fem läste de En ö i havet av Annika Thor. När ingen elev medgav att

hen glömt läxan så bad läraren eleverna att bidra med deras frågor. 

Kajsa började med att introducera läsförståelsestrategin att ställa frågor till texten, genom 

inbjudan till deltagande, se exempel 1 i matrisen ovan. Efter att eleverna delat några tankar 

lyfte Kajsa in författaren i frågorna till texten, se exempel 2. Detta sätt att ställa frågor på kan 

kopplas till metoden QtA. Metoden QtA används för att få eleverna medvetna om att textens 

budskap är förmedlat genom en författare och därmed hjälpa eleverna att förstå hur de kan 

tolka det lästa (Clark & Graves 2005 s. 574).
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Läsförståelsestrategin att klargöra svåra textpartier tränades genom helklassdiskussion. Kajsa 

bjöd in till deltagande utifrån oklarheter och använde en av elevfrågorna i samtal kring varför 

två tjejer i boken blev skrattade åt, se exempel 3. 

Flera gånger när Kajsa uppmanade sina elever till att förklara hur de hade tänkt, alltså en 

ingång till klargörande, utifrån analysmodellen, svarade inte eleverna. Kajsa fortsatte då med 

en ny fråga. Hon fortsatte sedan med fler inbjudningar till deltagande men alla dessa liknade 

de andra exemplen som tagits upp. Den fortsatta resultatframställningen kommer därför att 

fokuseras på kopplingarna mellan Kajsas arbetssätt och Chambers boksamtal.

Kajsas kopplingar till Chambers boksamtal var tydliga. Chambers (2007) beskriver att det 

finns tre delar inom boksamtalet. Dessa tre beskrivs som att utbyta entusiasm, det vill säga 

vad som uppskattades med läsningen. Att utbyta frågetecken, via diskussioner av det som är 

oklart, samt att utbyta kopplingar. Detta görs genom att se samband och sätta läsandet i ett 

sammanhang (s. 21). Exempel visas nedan:

Utbyte av entusiasm visade sig när Kajsa ställde följande frågor till eleverna: 

– Vilken av karaktärerna i boken skulle du helst vilja vara och varför? Vart skulle du vilja 

teleportera dig? Här fick eleverna utgå ifrån sig själva och vad de finner roligt.

Kajsa utbytte frågetecken genom att elevernas förberedda frågor lyftes fram och diskuterades 

i resten av klassen. Ett exempel är frågan som en elev ställde: 

– Varför jobbar Elis pappa åt den där djävulen? I diskussionen som följde fann eleven svar i 

helklassdiskussionen på det hen själv inte kunde lista ut på egen hand.

Ett exempel på utbyte av kopplingar var när en elev i åk 5 ställde frågan:

– Vilken tid utspelar sig boken i? I efterföljande helklassdiskussion lyfte Kajsa och eleverna 

fram händelser som kunde knytas till andra världskriget och då blev tiden när boken utspelar 

sig, tydligare för eleverna.

Ett sätt att ta del i den gemensamma diskussionen i boksamtalet är viljan att ta reda på 

oklarheter vi inte förstår på egen hand, men som görs begripliga i en diskussion med andra 

människor (Chambers 2007 s. 29). Chambers (2007) lyfter fram att det i diskussionen är 

möjligt att förstå saker på ett sätt vi inte kan göra på egen hand (s. 29). Kajsa förklarade under 

intervjun att hon var medveten om att böckerna hon valt att arbeta med i sin klassuppsättning 
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hade varit alldeles för svåra för vissa elever att läsa själva. Det var genom boksamtalen som 

boken blev läsvänlig och begriplig. 

Clark & Graves (2005) menar att SRE (The Scaffolded readning experience) som nämns 

under rubrik 2.1.2 innehåller två delar: Planering och utförande. Det som läraren som arbetar 

utifrån SRE, gör i planeringsfasen, är att välja ut den text eller bok som ska läsas, samt att 

beakta syftet med läsningen. I Chambers boksamtal, som Kajsa berättade och visade att hon 

bygger sin läsundervisning på, handlar det om att läraren väljer ut en bok som läses i helklass. 

Clark & Graves (2005) beskriver i SREs utförandefas att läraren planerar aktiviteter som ska 

utföras före, under och efter läsningen (s.575). Det som hände före läsningen har inte 

observerats men Kajsa lät eleverna under läsningen skriva upp svåra ord, samt en fråga till 

texten. Dessa ord och frågor användes sedan i en diskussion som är ett av SREs metoder att 

bearbeta en text efter läsning (Clark & Graves 2005 s. 575).

5.3 Petra
Petra som är 45 år gammal, är utbildad mellanstadielärare och har arbetat inom yrket i 20 år. I 

hennes explicita läsförståelsestrategiundervisning säger och visar Petra att hon arbetar utifrån 

modellen En läsande klass. Observationen utfördes under en av hennes lektioner med elever i 

årskurs fem. 

När Petra tillfrågades vad hon såg för brister i sitt sätt att arbeta med explicit 

läsförståelsestrategiundervisning kunde hon inte komma på en enda negativ aspekt. Petra lyfte 

däremot upp många positiva aspekter med sitt sätt att arbeta. Dels hade Petra sett att hennes 

elevers resultat förbättrats när hon började använda modellen En läsande klass. Petra såg 

själva modellen som en övergripande stöttningsmodell i sig, i och med att den tillåter att 

samtal tar stor plats i undervisningen. Barnen lär då både i interaktion med henne själv, 

berättade Petra, men även genom att ta del av andra elevers sätt att tänka. Genom att både 

elever och Petra själv tränas i att tänka högt, kan modellering ske på flera nivåer. Detta sätt att 

arbeta kan kopplas direkt till hur stöttning appliceras inom RU, där modellering genom att 

tänka högt ska hjälpa eleverna att succesivt ta över mer och mer ansvar för 

läsförståelsestrategiernas användning (Bråten 2008, s. 233).

Transkriptionscitat från Petras lektion:
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Direkt förklaring

Explicita 

uttalanden som 

används av läraren 

för att få eleven att 

förstå ett koncept 

eller en strategi.

Exempel 1

L(Petra): Okej. E(Adnan)…

E(Adnan): För att förstå bättre. 

L(Petra): Förstå bättre, ja.

E(Adnan): Man ser om boken passar dig. 

L(Petra): Precis! Du tänker lite innan. Du slår inte bara upp en bok och 

börjar läsa. Det är lite grand det E(Adnan) är inne på här. Det heter ju 

läsförståelsestrategier. Det är smarta sätt att tänka för att underlätta, 

för att vi ska förstå så mycket som möjligt.

Explicit 

Modellering

Verbal 

demonstration av 

hur man använder 

en strategi. 

Inkluderar att 

tänka högt genom 

att sätta ord på 

sina tankar.

Exempel 2

L(Petra): Ja, men allt det här som ni har sagt. Det kan stämma, det kan 

inte stämma. Jag har inte berättat någonting för er nu. Utan nu är det 

meningen att när vi läser, då kommer ju ni att liksom: ”Aha, det var ju 

det där, så tänkte ju jag i början” och så vidare. Då kommer det här att 

hjälpa er med läsningen.

Inbjudan till

deltagande

Uttalanden som 

används av lärare 

för att främja 

elevernas 

medverkan genom 

Exempel 3

L(Petra): Vad pratade ni om? Ni fick 30 sekunder på er att prata om 

vilken strategi som man använder innan läsning, och alla vet det här. 

Wow! Fantastiskt! Få höra! E(Julie)…

E(Julie): Spågumman…

L(Petra): Okej och vad gör man när man använder den?
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vidareutvecklingar, 

eller direkta bevis 

från texten.

E(Esmin): Jag tror att den där flickan är en mördare. 

L(Petra): Förklara hur du kommer fram till det.

Exempel 5

L(Petra): Okej vad menar hon då? Nu är hon piga inte dräng.

E(Magnus) får jag höra dina tankar?

Klargörande

Guidad diskussion 

eller 

ifrågasättande, 

som används av 

läraren för att 

hjälpa elever att 

reda ut 

missförstånd.

Exempel 6

E(Lalesh): En liten by som dör.

L(Petra): En by som…

E(Lalesh): Brinner upp…

L(Petra): Brinner upp… Okej någonting som brinner.

Exempel 7

E(Elias): Alltså, att nu är hon såhär, typ, kvinnan i gården som inte är 

gift. Hon kan såhär, ta hand om sig själv nu. 

L(Petra): Jaha okej. Hur tänker du då? Hade hon inte kunnat det innan?

E(Elias): Jo men alltså nu när de har en pojke i huset så är det han 

som… När han blir äldre så är det han som är dräng. 

Exempel 8

E(Naomi): Att kanske pappan ville ha en son men det blev en flicka och 

då, han sa till henne dräng. Sedan när de fick en pojke, då sa han till 

henne, att hon är en piga.

L(Petra): Har han sagt till henne att hon är en piga?

E(Naomi): Nej…

L(Petra): Nej det här är hennes känsla, eller hur?
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Lektionen började med att eleverna fick samtala med klasskamraten bredvid sig i 30 sekunder 

om vilken strategi man använder sig av innan läsning. Efter att barnen hade diskuterat detta 

med varandra togs ett exempel upp i helklass, se exempel 3 i matrisen ovan. Elevens svar 

mynnade även ut i en direkt förklaring av vad läsförståelsestrategier är, se exempel 1. 

Diskussionen ledde sedan in på varför det är viktigt att använda sig av läsförståelsestrategin 

spågumman. Enligt Widmark (2014) används läsförståelsestrategin spågumman för att 

symbolisera förutsägelser och hypoteser om vad texten kommer att handla om, genom att 

Verifikation

Bekräftelse av 

giltigt eller rätt 

elevsvar.

Exempel 9

E(Fatma): Alltså, jag ser ganska mörka färger, vilket betyder att det är 

lite mystiskt. 

L(Petra): Du pratar om färgerna. Bra! För jag hade tänkt komma till 

det också att färgerna ger en viss känsla för vad det här är för 

någonting och det är mörka färger. Ja, det är lite mörkt och lite farligt. 

Bra!

Exempel 10

L(Petra): Okej vad tänker du?

E(Aras): Ja äntligen! Jag tror att hon har typ gjort någonting och 

sedan, hon skulle typ bevisa att hon inte är en häxa. För att förr i tiden 

dödade man… man kastade ju dem i sjön, om det var en häxa. Så jag 

tror att de tror att hon är en häxa.

L(Petra): Ja, hon ska utsättas för något prov då? Ja och det stämmer.

Exempel 11

E(Soraya): Att nu har det kommit en dräng så då kan man kalla henne 

för piga. Nu är det som att hon är mindre värd. 

L(Petra): Hon är mindre värd för dräng är ju någonting som är mer 

positivt tydligen, för pappan visar ju: ”Åh nu kommer det en pojke här, 

äntligen har vi en pojke!”
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bland annat titta på rubriker och bilder. Läsförståelsestrategin hjälper eleverna att aktivera 

sina förkunskaper när de möter en text (s. 13). Bråten (2008) menar att förkunskaper är den 

faktor som är mest avgörande för läsförståelsen (s. 74). Ett exempel på varför spågumman bör 

användas togs upp och Petra verifierade samt utvecklade detta svar till en direkt förklaring av 

vad läsförståelsestrategier är, se exempel 1. 

Upplägget för lektionspasset förklarades sedan för eleverna. De skulle läsa boken Häxprovet 

av Maj Bylock. Petra förklarade för eleverna att de tillsammans skulle förutspå bokens 

handling genom att titta på bokens framsida, vilken visades på storbild genom klassrummets 

projektor. Eleverna fick en minut på sig, att tillsammans med eleven bredvid sig, förutspå 

bokens handling genom att först beskriva vad de såg. 

När eleverna pratat med varandra lyfte Petra upp några exempel från samtalen. Petra frågade 

vad eleverna såg på bilden och när en elev beskrev vad han såg, lät Petra honom klargöra, se 

exempel 6. En annan elev beskrev färgerna i bilden, samt vad de kan symbolisera och Petra 

verifierade elevens svar, se exempel 9. 

Utifrån vad eleverna hade sett skulle de sedan använda läsförståelsestrategin spågumman och 

förutspå handlingen av texten. En elev kopplade sina förkunskaper inom bokens ämne till den 

tidigare diskussionen om vad eleverna tillsammans såg och Petra verifierade hans svar, se 

exempel 10. Bråten (2008, s. 69) menar att analogier utifrån förkunskaper kan ses som en 

läsförståelsestrategi i sig själv. En annan elev gjorde en förutsägelse som fick hans 

klasskamrater att skratta men Petra inbjöd honom att motivera sitt svar, se exempel 4. 

Efter att de flesta elever hade fått förutspå vad som skulle hända utifrån bokens framsida 

modellerade Petra hur de kunde tänka medan de läste utifrån sina förutsägelser och vad de 

skulle kunna ha för nytta av dem, se exempel 2. 

Innan läsningen började förklarade Petra orden piga, dräng och skrock som skulle komma 

upp i texten. Petra aktiverade elevernas förkunskaper innan läsningen, förklarade ord och 

föreslog hur strategin spågumman kunde användas under läsningen, vilka alla är moment 

inom SRE, se rubrik 2.1.2. 

Efter att läsningen sedan hade börjat, avbröts den två gånger av Petra för att eleverna skulle 

diskutera med varandra. Detta kallas segmentering och används inom RU. Segmentering är en 
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metod som gör att särskilt de lässvaga eleverna kan få större bibehållning av det lästa då 

minnet inte belastas lika hårt (Reichenberg & Lundberg 2011, s. 57). 

Vid andra avbrottet i läsningen stannade Petra upp efter att boken precis hade avslutat en 

sekvens där den unga protagonisten Anneli, som levde i slutet av 1600-talets Sverige, fick en 

lillebror. Boken är skriven ur Annelis perspektiv i jag-form. Anneli beskriver i boken att 

hennes pappa brukade kalla henne för dräng när hon gjort något bra, men sedan hon hade fått 

en lillebror var hon ”piga, inte dräng”. Petra frågade eleverna vad författaren menade med 

citatet. Detta är ett typiskt exempel från metoden QtA där frågorna inkluderar författarens 

intentioner (Clark & Graves s. 574). Reichenberg (2014 s. 94) skriver att QtA kan användas 

för att få eleverna mer aktiva i läsarrollen. Frågorna utifrån QtA ska ge eleverna möjligheter 

att utbyta och lyssna på varandras tankar, för att tillsammans reda ut vad författaren vill 

förmedla (Clark & Graves 2005 s. 574).

Petra lät först eleverna prata med grannen och inbjöd sedan en elev att lyfta upp vad han 

kommit fram till utifrån det författaren skrivit, se exempel 5. Eleven fick utifrån sitt svar 

sedan förtydliga hur han menade genom att Petra ställde en motfråga till hans svar, se 

exempel 7. Ytterligare en elev fick en motfråga inom samma ämne, se exempel 8. Efter ett 

tag kom en elev med ett svar som verifierades som rätt från Petra, se exempel 11. Lektionen 

avslutades kort därefter. 

5.4 Anna
Anna, 39 år, är förstelärare i svenska och undervisar i svenska, engelska och SO. Hon har 

arbetat som lärare i 13 år. Hennes lärarutbildning är mot årskurserna 1–7 och hon har därefter 

vidareutbildat sig inom engelska, men berättar även att hon studerat mycket om 

läsförståelsestrategier på sin fritid. Anna beskriver att hon arbetar med 

läsförståelsestrategierna från En läsande klass vid all läsning, vilket hon menar motiverar 

eleverna, eftersom explicit undervisning i läsförståelsestrategier gör så att eleverna förstår hur 

de ska tänka när de läser. Detta överensstämmer med forskningen som presenterats under 

rubrik 3. Anna svar kan tyda på att hennes undervisning bidrar till att hennes elever utvecklar 

metakognitiva insikter, se rubrik 2.3.2.

Stöttning är något som ingår när man arbetar med explicit läsförståelsestrategiundervisning, 

berättade Anna. Hon beskrev att explicit läsförståelsestrategiundervisning handlar om att 

bygga en ställning i form av stöttning runt eleven så att hen sen ska kunna använda sig av 
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strategierna på egen hand, och att både interaktion mellan lärare och elev samt elev till elev 

kan ses som stöttning, vilket överensstämmer med vår definition av stöttning, se rubrik 2.1.4. 

Anna såg inga svårigheter med att arbeta utifrån En läsande klass utan bara fördelar. Detta 

förklarade hon genom att alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på, får ut något av att 

arbeta explicit med läsförståelsestrategier. Hon lyfte även fram att elevernas resultat hade 

förbättrats i och med arbetet med En läsande klass.

Transkriptionscitat från Annas lektion:

Direkt förklaring

Explicita uttalanden som 

används av läraren för att få 

eleven att förstå ett koncept 

eller en strategi.

Exempel 1

L(Anna): Exakt, för att ni ska lära er och det är svårt att 

komma ihåg allt utantill. Det behöver man inte. Man 

behöver bara lära sig de viktiga sakerna och då behöver 

man kunna sammanfatta.

Exempel 2

L(Anna): För att förstå texten… Alla strategierna vi 

använder är ju för att vi ska förstå texten.

Exempel 3

L(Anna): Förutspå, man gissar vad som ska hända. Det 

fick ni göra i början. Ni fick läsa underrubrikerna och 

säga vad ni tror att texten skulle handla om. 

Explicit Modellering 

Verbal demonstration av hur 

man använder en strategi. 

Inkluderar att tänka högt 

genom att sätta ord på sina 

tankar.

Exempel 4

L(Anna): Svindlande, kommer ni ihåg vad man skulle 

göra när man ska ta reda på vad ett ord betyder? Lyssna 

på det. Påminner det om något annat som du kanske 

känner till?

Exempel 5
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L(Anna): Läsa om hela meningen… Det gjorde vi ett par 

gånger tillsammans, eller hur? För om man får hela 

meningen så kan man lista ut vad ordet betyder

Exempel 6

L(Anna): ”Skidliftar” var det någon som läste. Skidliftar, 

vad är det för någonting då? Här kan vi tänka strategin 

sammansatt ord… Skid och liftar, vad kan det betyda?

Inbjudan till deltagande 

Uttalanden som används av 

lärare för att främja elevernas 

medverkan genom att uppmana 

dem att ge förklaringar, 

vidareutvecklingar, eller 

direkta bevis från texten.

Exempel 7

L(Anna): När man sammanfattar… Vad är viktigt att 

kunna göra då, när man sammanfattar?

Exempel 8

L(Anna): Vi har använt spågumman. Okej vad gör en 

spågumma?

Exempel 9

L(Anna): Varför är det viktigt att kunna sammanfatta 

saker, som nu i en faktatext?

Klargörande

Guidad diskussion eller 

ifrågasättande, som används 

av läraren för att hjälpa elever 

att reda ut missförstånd

Exempel 10

E(Anastasia): Något svängigt.

L(Anna): Svängigt tänker du, jaha. Vi läser hela 

meningen som ordet står i. Det står såhär: ”Alpernas 

toppar är på många ställen svindlande höga och 

spetsiga”. Nu fick ni höra hela meningen: ”Alpernas 

toppar är på många ställen svindlande höga och 

spetsiga”. Hur tänker ni nu?

Exempel 11

L(Anna): Eller hur, den är platt. Varför är den det tror 
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ni? Varför är pråmen platt och inte spetsig som en snygg 

vikingabåt?

E(Elish): Den flyter.

L(Anna): Ja men det gör den även om den är spetsig, en 

vikingabåt flyter också. Varför är den här platt?

Verifikation

Bekräftelse av giltigt eller rätt 

elevsvar

Exempel 12

E(Adam): Jo det beror på att det står fakta här, till 

exempel berg. Att det är turister, att det rinner floder, att 

det är varmt och ju högre upp man kommer desto kallare 

blir det. Allt det där är ju sant.

L(Anna): Exakt, en faktatext! Bra, det där sista som du 

sa! Det som står i en faktatext, det är ju sant, eller hur? 

Det är inte någon som har hittat på de där sakerna. Bra! 

Exempel 13

E(Matilda): Det är stycken som delar upp allting.

L(Anna): Bra! Just det! Det är delat i stycken och varje 

stycke har en rubrik, eller hur? Bra!

Anna höll i en lektion där eleverna fick arbeta med en faktatext. Dagen innan fick eleverna se 

en film om Centraleuropa, som även texten handlade om. Lektionen startade med att eleverna 

fick försöka lista ut vad det var för typ av text de hade framför sig. En elev visade genom ett 

exempel varför han trodde att det var en faktatext, varpå Anna verifierade hans svar, se 

exempel 12 i matrisen ovan. En elev uppmärksammade något annat som tydde på att texten 

var en faktatext och Anna verifierade även hennes svar, se exempel 13. Eleverna fick sedan 

förutspå vad texten skulle handla om genom att läsa underrubriker och bildtexter. I efterhand 

berättade eleverna att de vid denna lektionsfas använde sig av läsförståelsestrategin 

spågumman, vilken presenterats under rubrik 2.3.2.
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När högläsningen av texten tog vid använde sig klassen av svansläsning, vilket innebär att 

eleven läser minst en mening och maximalt ett stycke, innan den tystnar och en ny läsare tar 

vid. De ord som eleverna stakade sig på, skrev Anna upp på tavlan och dessa ord diskuterades 

därefter i helklass, se exempel 4. Utifrån ordet svindlande i exempel 4 fortsatte en diskussion 

om ordets betydelse, se exempel 10. Anna lät eleverna utbyta kunskap genom att lyssna och

samtala med varandra. Samtalets vikt är något centralt inom RU, och därmed även inom en 

läsande klass, se rubrik 2.3.2. Reichenberg & Lundberg (2011 s. 55) skriver att RU utgår 

ifrån att elever i samtal med varandra utbyter kunskap och lärande.

Anna modellerade sedan hur man kan tänka när man möter ett sammansatt ord i en text, se 

exempel 6. En diskussion om ordet Pråm mynnade ut i ett klargörande från Anna, se exempel 

11. Ytterligare en modellering användes av Anna för att visa hur man kan använda sig av 

läsförståelsestrategin detektiven, se exempel 5. Widmark (2014 s. 13) skriver att detektiven 

används under läsning för att reda ut nya ord, uttryck och oklarheter. 

Under nästa del av lektionen redde Anna tillsammans med klassen ut vilka 

läsförståelsestrategier de använt sig av. Klassen kom fram till att de använt sig av 

läsförståelsestrategin spågumman och Anna bad eleverna att förklara hur strategin använts

under lektionen, se exempel 8. Anna förklarade sedan vad det innebär att förutspå, se 

exempel 3. 

Diskussionen ledde vidare till läsförståelsestrategin cowboyen och Anna bjöd in eleverna att 

förklara vad som är viktigt att tänka på när man använder strategin, se exempel 7. Cowboyen

är enligt Widmark (2014 s. 14) en läsförståelsestrategi som används både före och efter 

läsning och kan användas för att underlätta arbetet med faktatexter genom att nyckelord

plockas ut ur texten. Anna förklarade sedan varför det är viktigt att använda sig av 

läsförståelsestrategier generellt, se exempel 2. Sedan ombads eleverna att förklara varför just 

sammanfattning av texter är viktigt, se exempel 9, och ett svar som kom fram ur diskussionen 

verifierades samt förklarades vidare av Anna, se exempel 1.

6. Slutdiskussion

Den gemensamma nämnaren för alla fyra lärare som observerats är att de använde modeller 

där samtal är i fokus. Eleverna kunde både lära sig genom samtal med läraren men även 

genom samtal med de andra eleverna. Stöttningen i klassrummen stämde därmed överrens 
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med Vygotskij (1978) och Wood, Bruner & Ross (1976) teorier om att barn lär genom samtal 

med lärare och sinsemellan, vilket presenterats under rubrik 2.1.

Alla lärare använde sig av det verbala bemötandet Inbjudan till deltagande vilket gjorde att 

eleverna uppmuntrades till att delta med tankar och idéer. I och med att denna studie var 

fokuserad på hur lärarna genom verbala bemötanden stöttade eleverna, ligger dock mycket av 

interaktioner elever sinsemellan dold, då detta inte analyserats.

Både Chambers boksamtal och En läsande klass används som stöttningsstrukturer med fokus 

på att eleverna med läraren som moderator ska lära av varandra, genom att utbyta idéer och 

tankar. Chambers boksamtal kan ses som en instruktionsram som främjar innehållslärandet, 

se rubrik 2.1.2, då läraren ska strukturera elevens läsning så att det kan få ut så mycket som 

möjligt av det lästa genom att planera vad eleverna ska göra före, under och efter läsningen. 

Eleverna stöttar då varandra genom att modellera varandra i gruppdiskussionerna som förs. 

Chambers (2007 s. 29) skriver att elever i grupp klarar av att arbeta med texter de inte skulle 

förstå på egen hand. 

En läsande klass kan ses som en Instruktionsprocedur för att lära ut läsförståelsestrategier, 

då läraren genom explicit läsförståelsestrategiundervisning ska modellera och gradvis 

överföra ansvaret för användningen av läsförståelsestrategierna från sig själv till eleverna 

själva (Clark & Graves 2005 s. 576). En läsande klass har mycket gemensamt med framför 

allt en av grundpelarna RU, men har även kopplingar till TSU. Modellerandet och metoden 

att tänka högt från lärarens sida är viktiga komponenter inom RU (Bråten 2008, s. 233). En 

läsande klass har anammat från RU att läraren ska modellera, för att sedan överlåta mer och 

mer ansvar till eleverna. 

En läsande klass poängterar att läsförståelsestrategiundervisning tar tid, måste repeteras och 

arbetas med under långa perioder, vilket även Westlund (2012 s. 7) påpekar. Att 

läsförståelsestrategiundervisningen fortlöper under långa perioder är även en viktig del inom 

TSU (Bråten 2008 s. 239). Även resultatet från Atkins James (2013) som visades under 

rubrik 4.2 tyder på att läsförståelsestrategiundervisning ger bäst effekt över långa perioder.

De lärare som observerats och intervjuats visade sig använda följande Modeller inom deras 

explicita läsförståelsestrategiundervisning:

∑ En läsande klass användes av Petra och Anna
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∑ En läsande klass & Chambers boksamtal användes av Fanny

∑ Chambers boksamtal användes av Kajsa.

Utifrån studiens analysmodell visades det att Petra och Anna som enbart använde sig av En 

läsande klass visade exempel på användning inom dessa verbala bemötanden:

∑ Direkt förklaring 

∑ Explicit modellering

∑ Inbjudan till deltagande

∑ Klargörande

∑ Verifikation

Fanny som inspirerades från både En läsande klass och Chambers boksamtal visade exempel 

på användning inom dessa verbala bemötanden:

∑ Direkt förklaring 

∑ Explicit modellering

∑ Inbjudan till deltagande

∑ Verifikation

Det verbala bemötandet Klargörande användes alltså inte av Fanny. 

Kajsa, som enbart använde sig av Chambers boksamtal, visade exempel på det verbala 

bemötandet:

∑ Inbjudan till deltagande

Följande verbala bemötanden: Explicit modellering, Direkt förklaring, Klargörande och 

Verifikation användes alltså inte av Kajsa.

Då vårt fokus låg på lärarnas verbala bemötanden och vilka metoder de använde sig av för att 

stötta eleverna, kom annan intressant data i skymundan. Explicit modellering och direkt 

förklaring som användes av elever sinsemellan, har därför inte lyfts fram i resultatet. Kajsa är 

den lärare som använde sig av minst olika verbala bemötanden i samtalet med sina elever. 

Chambers boksamtal betonar att eleverna ska lära av varandra i samtal (Chambers 2007 s. 9). 

Eleverna modellerar därför varandra snarare än att läraren gör det. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att Explicit modellering och Direkt förklaring inte användes av Kajsa. Chambers 
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(2007) menar att eleverna genom samtal om mönster och kopplingar kommer att synliggöra 

tankeprocesserna de använder för att dra sina slutsatser (s. 105). Kajsa beskrev att hennes 

elever var vana att arbeta med läsförståelsestrategier. Att eleverna modellerade varandra 

snarare än att Kajsa själv gjorde det skulle kunna tydas som eleverna var tillräckligt duktiga i 

sin användning av läsförståelsestrategier, att stöttning genom modellering och direkt 

förklaring inte var nödvändig. 

Petra använde Explicit modellering och Direkt förklaring endast en gång vardera. Dessa 

verbala bemötanden har tydligare koppling till RU och därmed En läsande klass än till 

Chambers boksamtal, då de benämns explicit inom RU men inte inom Chambers boksamtal. 

Petra hade dock även hon likt Kajsa övervägande användning av Inbjudan till deltagande och 

lät eleverna på så sätt modellera varandra. Stöttning inom explicit 

läsförståelsestrategiundervisning ska som vi presenterat tidigare övergå från att läraren 

modellerar och tänker högt i användning av läsförståelsestrategierna till att eleverna mer och 

mer tar över detta ansvar själva, se rubrik 2.3.2. 

Fanny och Annas flera exempel på Explicit modellering och Direkt förklaring kan tyda på att 

de elevgrupper som undervisades fortfarande var i behov av dessa typer av verbala 

bemötanden för att förstå användningen av läsförståelsestrategierna. Ankrum et al. (2014 s. 

45–46) lyfter fram att både Explicit modellering och Direkt förklaring används för att stärka 

framför allt de elever som har svårigheter i användnigen av läsförståelsestrategierna.

Lärarnas syn på metodval och vilka svårigheter de möter inom sitt sätt att undervisa kanske 

inte helt förvånande är mest lika hos Petra och Anna, som båda arbetar utifrån samma modell. 

Ingen av dem hade någon svårighet att lyfta fram i sitt arbete utan hade bara positiva aspekter 

att belysa. Fanny däremot tyckte att det var svårt att få eleverna att dra slutsatser bortom 

raderna och Kajsa upplevde att hon inte kunde arbeta med individanpassad stöttning, på grund 

av tidsbrist och stora elevgrupper. 

Anna och Petras så positiva syn på En läsande klass kan med största sannolikhet härledas till 

att de både lyfte fram elevernas goda resultat i och med arbetet. De beskrev även båda två att 

stöttning är en vital del inom modellen, i och med att eleverna kan modellera varandra samt 

att läraren kan fylla i där eleverna inte räcker till. De båda använde även alla olika typer av 

verbala bemötanden från vår analysmodell vilket visar prov på varierad stöttning inom deras 

undervisning.
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Fannys uteslutande av klargörande som verbalt bemötande kan möjligtvis kopplas till varför 

hennes elever har svårigheter att göra kopplingar bortom raderna. För att besvara frågor 

bortom raderna anser Widmark (2014 s. 14) att elever måste koppla deras egna förkunskaper 

till texten de läser. Bråten (2008) förklarar att bra frågor som utmanar elever att använda sina 

förkunskaper i mötet med texter, stimulerar elever att motivera sina svar (s. 252). Om eleven 

missuppfattat hur man gör dessa kopplingar kan därför klargörande användas för att få dem 

att motivera sina svar.

Kajsas syn att hon hade för lite tid för individanpassad stöttning kanske skulle ha förändrats 

om hon hade använt sig av fler verbala bemötanden än Inbjudan till deltagande. Även om 

eleverna använder sig av andra bemötanden sinsemellan, har hon med största sannolikhet mer 

kompetens i hur olika verbala bemötanden kan få vissa elever att förstå något som annars inte 

hade lyfts fram.

Både modellerna En läsande klass och Chambers boksamtal kan användas i arbetet med 

explicit läsförståelsestrategiundervisning. En läsande klass fokuserar mer på lärarens 

modellering men likt Chambers boksamtal är målet inom båda modellerna att eleverna själva 

ska samtala och på så sätt visa hur de tänker för varandra. Det slutgiltiga målet med 

undervisning utifrån båda modeller blir därmed att eleverna utan stöd ska klara av att använda 

sig av läsförståelsestrategier på ett effektivt sätt i möte med nya texter. 
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Bilaga 1

Vi har valt att utföra det självständiga arbetet i par eftersom vi ville använda oss av både 

intervju och observation, och samtidigt använda oss av så många informanter som möjligt för 

att få ett mer brett resultat. Genom att använda oss av två olika metoder, som kan beskrivas 

som triangulering, ökar trovärdigheten för vårt resultat. 

En annan viktig aspekt med att vara två stycken är att vi kan diskutera och jämföra insamlad 

data. Denna studie är därmed inte resultatet av en enda persons tolkning utan visar en mer 

rättvis bild av hur fyra lärare arbetar med stöttning inom läsförståelsestrategiundervisning. 
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Bilaga 2

Samtyckes- och informationskravet:

Jag kommer att observera explicit lässtrategiundervisning. I klassrummet kommer 

observationsanteckningar att kompletteras med en ljudupptagning för att lättare kunna 

analysera empirin. Observationerna kommer att följas av en intervju där läraren reflekterar 

kring sin explicita lässtrategiundervisning, som även den kommer att dokumenteras genom 

ljudupptagning. Du kan när som helst i processen dra dig ur forskningen. Resultatet av 

forskningen syftar till att öka förståelsen kring hur ett fåtal lärare arbetar och reflekterar kring 

explicit lässtrategiundervisning. 

Konfidentialitetskravet:

Lärare, skola och elever kommer att anonymiseras. De ljudupptagningar och anteckningar 

som görs kommer enbart att vara tillgängliga för Hugo Gunnarsson och Jenny Odelius som 

genomför studien tillsammans. Efter att studien avlutats kommer allt insamlat material att 

elimineras.

Nyttjandekravet:

Studien kommer enbart att användas i det nämnda forskningssyftet och därmed inte användas 

i kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. 
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Till vårdnadshavare
Mitt namn är Hugo Gunnarsson och jag studerar sista året på lärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. I utbildningen ingår det att skriva examensarbete och jag har tillsammans med min 

kurskamrat Jenny Odelius valt att skriva om läsning. För att få empiri till vårt examensarbete 

så krävs det att vi observerar, det vill säga tittar, hur läsundervisning går till.

Vi har tänkt observera och spela in ljud under två av (namn på lärare) svenskalektioner 

(datum), för att sedan kunna återgå och arbeta med materialet. Ljudupptagningen går till på så 

sätt att läraren bär mikrofon som spelar in ljud. Studien kommer att ha lärarfokus, men 

elevens och lärarens kommunikation spelar fortfarande en viktig roll.

Det material som vi sammanställer kommer endast vara tillgängligt för mig och Jenny och 

användas i forskningssyfte. Alla namn kommer att anonymiseras, så det kommer inte att vara 

möjligt att identifiera skola, lärare eller elever som medverkar i studien.

Om du inte vill att ditt barn blir inspelad via ljudupptagning så vänligen kontakta (lärarens 

namn) på mailadress:

(lärarens mailadress)

Med vänliga hälsningar

Hugo Gunnarsson & Jenny Odelius 


