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Alexandra Enoksson: Läsförståelsemetoder – En läromedelsanalys av två kursböcker på 

Grundlärarprogrammet i svenska. Självständigt arbete, svenska inriktning f-3, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen analyserar Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, 

samtalet (2014) och Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och 

studieteknik (2012). Syftet med analysen är att undersöka vad blivande lärare erbjuds när det 

gäller specifika metoder och arbetssätt i två av de läromedel som används i 

grundlärarutbildningen med avseende på undervisning i läsförståelse i skolan. Fokus ligger på 

vad böckerna innehåller när det gäller olika metoder som används i arbetet med elevers 

läsförståelse. Men även lärarens roll i undervisningen av metoderna och hur läroböckerna 

stämmer med läroplanen avseende undervisningen i läsförståelse. Uppsatsen utgår från 

metoden komparativ analys och fokuserar på likheter och skillnader genom att systematiskt 

undersöka vad som har tagits med eller uteslutits och vad som betonas eller tonas ner 

Analysen visar att medan Reichenberg fördjupar sig mest i faktatexter fördjupar sig Westlund 

i olika slags texter exempelvis skönlitteratur och faktatexter och Westlunds bok går mer på 

djupet än Reichenbergs bok som är mer kortfattad. Innehållet i båda böckerna ger mycket 

kunskaper om läsförståelse, olika metoder och arbetssätt och stämmer väl ihop med 

läroplanen för grundskolan för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen i läsförståelse. 

 

Nyckelord: Läsförståelse, Monica Reichenberg, Barbro Westlund, läromedel, metoder, 

lärarens roll. 
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1 Inledning 

 

I det samhälle som vi idag lever i och våra barn växer upp i är kunskap och utbildning viktiga 

faktorer för att ”lyckas i livet”. Dagens informationssamhälle ställer mycket stora krav på den 

enskilda individen vilket resulterar i att det är nödvändigt att ha goda och relevanta kunskaper 

för att klara sig i samhället. Denna kunskapsinhämtning börjar redan vid låg ålder och särskilt 

barnets språkutveckling är viktig. I skolan ingår det att lära sig läsa och skriva men också 

läsförståelse som innebär förmågan att tolka och förstå en läst text exempelvis genom att 

svara på frågor om eller dra egna slutsatser utifrån texten. 

Att elevresultaten för svenska elever har sjunkit i läsförståelse visar PIRLS- och PISA-

undersökningarna flera år i rad. På uppdrag av regeringen sammanställde och kartlade 

Vetenskapsrådet befintlig forskning till rapporten: ”Kunskapsöversikt om läs- och 

skrivundervisning för yngre elever” (2015). Rapportens slutsats när det gäller läsförståelse är 

att användningen av ett antal strategier i undervisningen exempelvis Concept-Oriented 

Reading Instruction (CORI) påverkar positivt och förbättrar läsförståelsen hos eleverna. Den 

visar också att läraren har en viktig roll i undervisningen för elevernas läsförståelse och därför 

är det viktigt att de studerande får rätt kunskaper på lärarutbildningen och senare i form av 

fortbildning. Läraren har en avgörande roll i klassrummet visar dagens forskning och jag ska 

därför titta på  läromedel för lärare. Jag vill undersöka vad två aktuella läromedel erbjuder 

blivande lärare när det gäller undervisningen i läsförståelse i ämnet svenska. Jag kommer 

särskilt titta på vilka arbetssätt och specifika metoder som läromedlet lyfter fram. Dessutom 

uppdaterades Läroplanen för grundskolan (2011) som är lärarens hjälp i planeringen av 

undervisningen under höstterminen 2016 och det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 

1 introducerades. Det innebär att eleven ska visa begynnande läsförståelse och kunna föra 

enkla resonemang om texter redan i årskurs 1 i ämnet svenska. Detta nya kunskapskrav ställer 

ännu större krav på lärarens undervisning i läsförståelse. 

De böcker jag valt är Monica Reichenbergs Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet 

(2014) och Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik 

(2012). Båda böckerna används i Lärarutbildningen, exempelvis Reichenbergs bok på 

Linköpings universitet och Örebro universitet. Westlunds bok används exempelvis på 

Linköpings universitet och Borås högskola. Båda böckerna är utgivna av förlaget Natur & 

Kultur och ingår i Lärare Lär – serien som ”inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell 

forskning inom pedagogik och lärande” 
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1.1 Syfte och frågor 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad blivande lärare erbjuds när det gäller specifika 

metoder och arbetssätt i två av de läromedel som används i grundlärarutbildningen med 

avseende på undervisning i läsförståelse i skolan. Fokuset ligger på vad böckerna innehåller 

när det gäller olika metoder som används i arbetet med elevers läsförståelse. Men även 

lärarens roll i användningen av metoderna och hur läroböckerna stämmer med läroplanen 

avseende undervisningen i läsförståelse.  

 

Forskningsfrågor: 

Vad innehåller de två utvalda kursböckerna för lärare när det gäller metoder i undervisningen 

av lässtrategier för läsförståelse och vilka metoder förespråkas? 

Vilken roll har läraren i undervisningen av dessa metoder?  

Hur svarar läroböckerna mot läroplanen för grundskolan när det gäller undervisningen i 

läsförståelse?      

 

 

1.2 Disposition 

 

I Bakgrunden kommer jag att ta upp bakomliggande faktorer såsom de tre inlärningsteorier 

som idag används inom den svenska skolan: kognitiv teori, konstruktivistisk teori samt 

sociokulturell teori och som ligger till grund för min uppsats. Under rubriken Läroplan går jag 

igenom hur den viktiga och styrande Läroplanen för grundskolan (2011) anger innehåll och 

målsättning för undervisningen i läsförståelse. Under nästa rubrik Begrepp går jag även 

igenom några viktiga begrepp som används i skolvärlden. 

Under rubriken Analys analyserar jag de två läroböckerna jag valt till min läromedelsanalys 

och som idag används i grundlärarutbildningen med avseende på undervisning i läsförståelse. 

Jag gör även en kortfattad generell beskrivning av de två böckerna och deras författare. Sedan 

under nästa rubrik Metoder i läromedlen sammanfattar jag metoderna utifrån läroböckerna: 

Att läsa mellan raderna, Instructional conversations, IC, Questioning the author, QtA, 
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Reciprocal teaching, RT, Transaktional Strategies Instruction, TSI och Concept-Oriented 

Reading Instruction, CORI. Under rubriken Lärarens roll tar jag upp lärarens roll i 

undervisningen av läsförståelse. Under rubriken Jämförelse mellan metoder och läroplan gör 

jag en jämförelse mellan läroböckernas metoder och läroplanen för grundskolan. 

Under rubriken Jämförande analys jämför jag de båda läroböckerna i läsförståelse, vilka 

likheter som finns men även skillnaderna mellan böckerna.  

Under rubriken Diskussion går jag igenom vad jag tyckte om läroböckerna, vad som var bra 

och mindre bra med böckerna.   

Under rubriken Avslutning tar jag upp mitt syfte med uppsatsen, vad som varit problem, men 

även vad jag tror att det behövs fortsatt forskning på inom detta område. 

 

2 Bakgrund  

 

Undervisningen i våra svenska skolor har påverkats och påverkas fortfarande av olika 

teoretiska modeller och teorier om inlärning. Syftet med att jag redogör för dessa teorier är att 

ett flertal av de modeller som beskrivs i kursböckerna baseras på någon av teorierna. 

Den Kognitiva teorin innebär: ”Kognition handlar om varseblivning, inlärning och tänkande 

hos individen. Individens bearbetning av intryck är en aktiv process som skapar nya 

tankeprocesser. En kognitiv förmåga handlar om en individs individuella tänkande, 

problemlösning och beslutsfattande” menar Westberg (2014, s. 18). Inriktningen växte fram 

under 50-talet samtidigt som datorerna utvecklades och innebar att det antogs att människan 

inhämtar, lagrar och bearbetar information. Inflytandet över skolan blev inte stort i Europa 

och inte heller intresset för lärandet Säljö (2011, s. 166). En av de forskare som nämns i 

sammanhanget är Piaget. Ur den kognitiva teorin har det sedan utvecklats nya teorier som 

exempelvis konstruktivistisk teori. Den Konstruktivistiska teorin beskrivs så här: ”Utgår från 

att individen aktivt konstruerar sin egen kunskap. När läraren förstått hur eleven konstruerar 

sin kunskap kan den utmanas. Eleverna ska engageras i dialoger med läraren och kamrater 

och ska reflektera över sin kunskap” enligt Westberg (2014, s. 20). Lärandet sker genom att 

eleven observerar omvärlden, reflekterar och drar egna slutsatser när eleven tar emot 

information, tolkar och kopplar ihop den med tidigare erfarenheter för att förstå Säljö (2011, 

s. 167). Forskare som förknippas med denna teori är exempelvis Bruner och Dysthe. Den 
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Socio-kulturella teorins syn på lärande: ”Lärande innebär ett deltagande i social praktik. 

Sammanhanget utgör en integrerad del av det som sker och det som lärs, och de verksamheter 

(aktiviteter) som man deltar i utgör länken mellan den yttre världen och individen. Lärandet 

medieras med stöd av verbala och icke-verbala redskap. Språket är det grundläggande 

redskapet” beskriver Lundahl (2015, s. 213). Lärandet sker i samspel med andra och skolan 

måste lära ut mer generella kunskaper och färdigheter inför framtidens fortsatta lärande Säljö 

(2011, s. 171). En av de forskare som förknippas med Socio-kulturella teorin är Lev Vygotskij 

som var en rysk forskare som verkade i början på 1900-talet och ansåg att lärandet sker i ett 

socialt sammanhang, tillsammans med andra. Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen (ZPD), innebär att om eleven får stöd idag, klarar eleven av det själv 

imorgon. 

 

2.1 Läroplanen 

 

Läroplanen (Lgr 11) ligger till grund för grundskolan och ska ange innehåll och mål för 

undervisningen och utgör därför en viktig del för både lärarens arbete och elevers lärande. 

Den består av tre delar: Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer och 

Kursplaner. Den är grunden i lärarens planering, genomförande och bedömning och i 

slutänden elevens lärande, progression och måluppfyllelse. 

Det här ska undervisningen innehålla i ämnet svenska när det gäller läsförståelse enligt 

Läroplan för grundskolan (2011): 

Centralt innehåll i årskurs 1 – 3, Läsa och skriva, som handlar om läsförståelse och att 

undervisa om lässtrategier för att öka elevernas läsförmåga. 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. 

Centralt innehåll i årskurs 4 – 6, Läsa och skriva. 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

Det eleverna ska kunna, progressionen från åk 1-3 till åk 4-6 är att från att de knäckt läskoden 

får lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter och sedan få lära sig urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
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Centralt innehåll i årskurs 1 – 3, Berättande texter och sakprosatexter. 

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter. 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person-

beskrivningar. 

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 

innehåll kan organiseras.  

Det här nya kunskapskravet i årskurs 1 är mycket viktigt att lyfta fram i min studie om 

läsförståelse då det är en av anledningarna till att jag gör denna läromedelsanalys: 

Det nya Kunskapskravet (2016) för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1.  

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att 

använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. 

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på 

ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller 

frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen 

av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och 

korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra 

enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta 

med egna erfarenheter. 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 är: 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och 

återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 

tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter 

Lgr 11 (2011, s. 227). 

Progressionen från årskurs 1 går från att eleven kan läsa enkla, bekanta och elevnära texter 

och använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt till att de i 
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årskurs 3 kan läsa bekanta och elevnära texter och använda lässtrategier på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Eleverna ska också kunna föra enkla resonemang om texters tydligt 

framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter i årskurs 1 och kunna föra 

enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna 

erfarenheter i årskurs 3. 

 

2.2 Viktiga begrepp 

 

Under detta avsnitt kommer jag att förklara olika begrepp som används i min uppsats. 

Det första begreppet är Läromedel och kan förklaras som: ”Material som används i 

undervisning och studier såsom läroböcker, kursböcker, övningshäften, laborationsmaterial, 

planscher, ljud och videoband och så vidare” Egidius (2006). Här i min läromedelsanalys 

kommer jag endast att analysera kursböcker. 

Nästa begrepp är det som min uppsats till stor del handlar om och det är Läsförståelse, 

Reading comprehension, förmåga att tillgodogöra sig innehållet i en text Egidius (2006). 

Lundahl (2012) noterar att det i de internationella undersökningarna exempelvis PISA, 

handlar om tre stadier när det gäller läsförståelsen: Förmågan att kunna återge vad som står i 

texten, att kunna läsa mellan raderna och att kunna dra egna slutsatser ur och reflektera över 

samt kritiskt granska innehållet i texten. Bråten (2013) definierar läsförståelse: ”är att utvinna 

och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. Palincsar & 

Brown poängterar att läsförståelsen påverkas av tre faktorer: texten, balansen mellan elevens 

erfarenheter och innehållet i texten och användningen av strategier i läsningen (Westlund 

2009, s. 77). I min uppsats skriver jag även om Läsförståelsemetoder och det handlar om olika 

metoder eller method, tillvägagångssätt vid forskning, utvecklingsarbete och utförande av 

verksamheter Egidius (2006) inom läsförståelsen. 

Ett annat begrepp som ofta nämns i bland annat kurs- och faktalitteratur är Lässtrategier eller 

engelskans strategy, och det kan förklaras med övergripande tillvägagångssätt eller plan för 

att lösa en viss uppgift eller bedriva en viss verksamhet (i motsats till taktik och operativ 

verksamhet) Egidius (2006, s. 393). Bråten (2013) definierar Läsförståelsestrategier: ”som 

mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa 

information från text samt för att övervaka och styra sin egen textförståelse”. 
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3 Metod 

  

Jag har utfört en textanalys och undersökt innehållet i två av de läroböcker som används i 

lärarutbildningen. Jag kommer att beskriva och sammanfatta innehållet i läroböckerna och 

belysa likheter och skillnader. Urvalet är läromedel som används på lärarutbildningen vid 

exempelvis Örebro universitet och som är representativa för ämnet läsförståelse. Författarna 

till båda läroböckerna skriver och forskar dessutom om läsförståelse. Jag kommer i min 

analys av de två kursböckerna även att undersöka utifrån läroplanen för grundskolan eftersom 

den är ett viktigt ”verktyg i läraryrket” i årskurs 1 - 3. Lundahl menar att det är viktigt att göra 

läromedelsanalyser (materials evaluation) för att granska utifrån olika faktorer exempelvis 

eleverna eller lärarens undervisning och att det finns olika metoder, men att en av de 

viktigaste är att granska utifrån läroplanen Lundahl (2015, s. 58). Detta kommer jag alltså att 

göra i min studie av de två kursböckerna. 

Datainsamlingsmetoden är textanalys och jag har undersökt frågeställningarna genom att jag 

har samlat in, bearbetat och tolkat texterna utifrån frågeställningarna. Sedan har jag 

sammanfattat, kategoriserat och analyserat skillnader och likheter. Bryman (2012, s. 283) 

beskriver att: ”Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter 

som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som bestämts i förväg”. Men även Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

(2012, s. 147) skriver att målet med innehållsanalysen är att beskriva och hitta typiska 

företeelser. Jag har genomfört undersökningen genom att undersöka dokument som på olika 

sätt anknyter till undervisning det vill säga två läroböcker och läroplanen. 

Proceduren för att samla in mitt material rent praktiskt och i detalj är att jag har undersökt 

texten genom en noggrann läsning av båda läroböckerna flera gånger och sedan sammanfattat 

texterna. Sedan har jag gjort en komparativ analys och fokuserat på likheter och skillnader 

genom att systematiskt undersöka vad som har tagits med eller uteslutits och vad som betonas 

eller tonas ner. Jag har utfört en jämförande läromedelsanalys på två av de böcker som 

används i lärarutbildningen. Syftet med min studie har varit att undersöka och jämföra två 

läroböcker som används inom lärarutbildningen, om de stämmer väl ihop med läroplanen för 

grundskolan för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen i läsförståelse men även vad som 

krävs av läraren i sin undervisning i läsförståelse. 
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4 Resultat  

 

I det här avsnittet gör jag en generell beskrivning av de två läroböckerna, deras författare och 

granskar deras upplägg. 

Monica Reichenberg har arbetat länge som lärare i bland annat svenska och svenska som 

andraspråk och hon är professor i allmän didaktik på Göteborgs universitet och forskar främst 

om läsförståelse. Titel på Monica Reichenbergs lärobok är Vägar till läsförståelse med 

underrubrik texten, läsaren, samtalet och den innehåller 144 sidor indelade på fyra kapitel. 

Reichenberg beskriver i boken fyra olika modeller som kan användas i undervisningen i 

läsförståelse och hon inriktar sig främst på faktatexter men hon lyfter också de problem som 

kan uppstå vid användningen av ”lättlästa” texter. Reichenberg använder begreppen goda 

läsare och svaga läsare när det gäller elevernas kunskaper i läsning och menar att lärarens roll 

är att aktivt vägleda eleverna i exempelvis textsamtal.  

Barbro Westlund har arbetat som lärare i 25 år och är lektor i läs och skrivutveckling och 

utbildar lärare på Stockholms universitet. Hon introducerade Läsfixarna i svenska skolan. 

Läsfixarna är några olika figurer som symboliserar olika läsförståelsestrategier. Exempelvis 

Spågumman som förutspår textens handling och ställer hypoteser, Detektiven reder ut 

otydliga saker som svåra ord, begrepp eller meningar och Cowboyen som fångar in det 

viktigaste och sammanfattar texten. Barbro Westlunds titel på sin lärobok är Att undervisa i 

läsförståelse och har underrubriken Lässtrategier och studieteknik och den innehåller 355 

sidor och är indelad i tio kapitel. Westlund beskriver liksom Reichenberg tre olika 

forskningsbaserade modeller som kan användas i undervisningen i läsförståelse. Modellerna 

fungerar på alla läsare, även de goda och på olika slags texter. Westlund använder samma 

begrepp som Reichenberg när hon benämner eleverna som goda läsare och svaga läsare när 

det gäller deras kunskaper i läsning och hon förespråkar för en aktiv läsundervisning.  

 

Monica Reichenberg lyfter i sin lärobok Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet 

(2014) fram fyra modeller för undervisning i läsförståelse. Modellerna är: Att läsa mellan 

raderna, Instructional conversations, Reciprocal teaching och Questioning the author. 

Modellerna används genom att läraren leder ”strukturerade textsamtal” och med hjälp av 

eleverna själva och läraren, stärks läsförståelsen hos eleverna (Reichenberg 2012, s. 84).  
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Reichenberg (2012) konstaterar att läsförståelse bland annat handlar om att läsaren gör 

inferenser. Det innebär att använda ledtrådar från texten för att koppla det till förkunskaper 

om textens ämne som ligger i läsarens minne. Då kan läsaren själv dra slutsatser om vad 

författaren egentligen menat, men inte skrivit i texten. Reichenberg beskriver hur 

undervisningen kan struktureras med hjälp av modellerna och ger verktyg till läraren. 

 

I sin lärobok Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik (2012) presenterar 

Barbro Westlund tre modeller som forskning visat har ökat läsförståelsen hos eleverna: 

Reciprocal teaching, Transaktional Strategies Instruction och Concept-Oriented Reading 

Instruction. Det är forskningsbaserade modeller som utformats under de senaste trettio åren 

och har sin utgångspunkt i klassrumsforskning. De används för att stärka läsförståelse och 

modellerna bygger på att eleverna undervisas i ”tankemodeller” av läraren och att eleverna 

sedan ”imiterar” läraren Westlund (2012). Alla tre modellerna baserar sig på den 

Konstruktivistiska teorin om inlärning. 

”Läsförståelse är komplext och det medför att det är svårt att göra en enkel definition” skriver 

Westlund (2012, s.69). Det handlar om samspelet mellan läsarens egna erfarenheter, 

ordkunskaper och att kunna göra inferenser, ”läsa mellan raderna”. Westlund menar även att 

lässtrategier är de ”målinriktade mentala redskap” eller ”mentala verktyg” som läsaren 

använder sig av för att förstå texter, vilket leder till läsförståelse. 

 

4.1 Metoder i läromedlen 

 

Vad innehåller de två utvalda kursböckerna för lärare när det gäller metoder i undervisningen 

av lässtrategier för läsförståelse och vilka metoder förespråkas? De fyra modellerna som 

Reichenberg beskriver i sin bok är: 

Modellen Att läsa mellan raderna är utvecklad av Lena Franzén på Kristianstads Högskola. 

Ett annat ord för att läsa mellan raderna är att göra inferenser. Modellen går ut på att en text 

väljs ut av läraren som elever och lärare har högläsning på. Läraren ställer sedan en så kallad 

inferensfråga och läraren besvarar frågan själv och visar hur hen har tänkt för att finna svaret. 

Läraren visar ledtrådarna i texten, pratar om sin förförståelse och vad hen kommer att tänka 

på med hjälp av texten. Läraren tolkar alltså texten och hjälper till med det som inte tydligt 
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framgår i den. I början har läraren en stor roll, men efter hand ska eleverna ta över mer och 

lära sig de olika momenten i läsutvecklingen. Inferensfrågorna är ofta varför-frågor 

exempelvis: ”Varför hände detta?” Nu börjar läraren lämna över till eleverna att diskutera 

svaret på inferensfrågorna. Eleverna får leta ledtrådar i texterna och ska inleda svaret med: 

”Det står i texten att…” De får också försöka koppla sina egna förkunskaper till svaret. 

Läraren har nu en mindre roll och finns i bakgrunden och är endast med på den inledande 

frågeställningen till texterna. Modellen passar både för skönlitterära- och faktatexter i årskurs 

3 och uppåt. 

 

I metoden Instructional conversations, IC är lektionerna baserade på samtal med ett bestämt 

tema. Tanken bakom är att eleverna själva har en stor roll i inlärningen, men också att läraren 

skapar förutsättningar för lärande i elevernas proximala utvecklingszoner enligt Vygotsky och 

den sociokulturella teorin. Instructional Conversations består av två delar, en instruktions-del 

och en samtalsdel och båda går in i varandra. Detta är inte en spontan lektion utan läraren har 

noga planerat och valt det tema som diskuteras. Läraren ställer frågor som det inte endast 

finns ett rätt svar på och hjälper till med information om bakgrunden om eleverna fastnar. 

Läraren och eleverna ansvarar tillsammans för att det är ett pågående samtal och alla får chans 

att säga sin mening. Eleverna får först läsa texten tyst och sedan diskutera den. Detta kräver 

bra minne och kan också vara svårt för de lässvaga eleverna. 

 

Reciprocal teaching, RT (ömsesidig undervisning) utvecklades av Palincsar och Brown på 80-

talet och var från början tänkt för lässvaga tolvåriga elever, men har även använts med yngre 

elever senare med gott resultat. Metoden baseras på Konstruktivistisk teori som innebär att 

eleven själv konstruerar sin kunskap och eleven vägleds av läraren i en dialog både enskilt, 

tillsammans med andra och eleverna med varandra. För att eleverna ska få en bra läsförståelse 

så är fyra strategier viktiga:  

 

1. sammanfatta med egna ord  

2. ställa frågor  

3. reda ut oklarheter  

4. föregripa 
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Att sammanfatta med egna ord innebär att hitta det viktigaste i texten. Genom detta kan 

läraren se om eleverna förstår innehållet. Att ställa frågor innebär att eleverna får träna på det, 

för att upptäcka det viktigaste i texten och läraren ser på så sätt om de har förstått. Att reda ut 

oklarheter innebär att bedöma om något i texten är extra svårt att förstå och hur man kan hitta 

sätt för att frambringa betydelse. Att föregripa innebär att eleverna får träna på att förutspå 

texten utifrån exempelvis rubriker och bilder, men också att kunna dra slutsatser utifrån egna 

erfarenheter med hjälp av ny information i texten. Elever och lärare turas om att vara ledare 

för samtalet. Texten delas upp i korta delar och förståelsen stärks under läsningen. Läraren 

introducerar texten, eleverna får tillföra sina förkunskaper och sedan gås resten av strategierna 

igenom. För att underlätta för elevernas förståelse så används ibland andra begrepp som: 

Spågumman Julia (förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor), Fröken Detektiv (klargör 

otydligheter) och Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste). Begreppen introducerades 

av Westlund och hon kallar dem för Läsfixarna. RT-modellen är särskilt bra för svaga läsare 

eftersom de goda läsarna blir bra förebilder i hur de använder strategierna. Fungerar till alla 

slags texter, från yngre åldrar på eleverna och uppåt. 

 

Modellen Questioning the Author, QtA utarbetades av Beck et al. (1997, 1998) för 

strukturerade textsamtal. Den går ut på att ”ställa frågor” till författaren och bygger på den 

konstruktivistiska teorin att förståelsen byggs under tiden man läser. Tanken är att läsaren ska 

få syn på att det bakom varje text finns en författare som har ett ansvar för textens läsbarhet. 

Läraren väljer ut en text och delar upp den i mindre stycken och eleverna får sedan läsa den 

under ledning av läraren. Läsningen avbryts vid varje stycke för frågor och diskussion och 

sedan sammanfattas texten av läraren innan eleverna läser vidare. Två olika slags frågor 

används under läsningen: ingångsfrågor och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågor används som 

en hjälp att hitta författarens budskap, exempelvis ”Vad är det författaren vill säga?” 

Uppföljningsfrågor fokuserar mer på innehållet och textens betydelse, exempelvis ”Vad 

menar författaren med det?” Hur hänger det ihop med vad vi tidigare fått veta? Läraren har en 

central roll och modellen fungerar både för skönlitteratur och faktatexter, och främst för yngre 

elever. 
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De tre modellerna Barbro Westlund beskriver är: 

 

Modellen Reciprocal teaching, RT (reciprok undervisning) utvecklades av forskarna Palincsar 

& Brown för att hjälpa svaga läsare till att använda likadana strategier som goda läsare. 

Reciprocal Teaching baseras på den Konstruktivistiska teorin om inlärning. Syftet med att 

undervisa i läsförståelsestrategier är att aktivera eleverna. Läraren lär ut en modell som sedan 

eleverna själva ska använda mer och mer under läsning.  

De fyra strategierna är: 

1. att förutspå 

2. att ställa frågor 

3. att klargöra 

4. att summera 

 

Eleverna tar allt mer ansvar och växlar mellan rollen som ”lärare” och ”elev” i grupper. 

Tänka-högt-metoden används här. Den vuxne läraren stödjer ibland grupperna men tanken är 

att eleverna själva ska bli mer självständiga. Den vuxne har också ansvar för att samarbetet 

och grupperna fungerar. Reciprocal teaching fungerar på olika slags texter och gällande ålder 

från de yngsta eleverna och uppåt. 

Transactional Strategies Instruction, TSI (transaktionell strategiundervisning) bygger på 

samma strategier som Reciprocal Teaching, RT men är inte lika strikt och tänka högt metoden 

används i båda modellerna. Strategierna är att förutspå, att ställa frågor, att klargöra och att 

summera. Modellen uppkom bland annat ur Pressley och Wharton-Mc Donalds fyra stycken 

dokumenterade studier på 90-talet på Benchmark School i Pennsylvania och baseras på den 

konstruktivistiska teorin om inlärning. De kallade modellen Transactional eftersom den 

bygger på två principer: ”Utbyte av strategier mellan lärare och elever, och utbyte av det 

meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten”.  

TSI används hela läsåret och helst hela skoltiden och tyngdpunkten är förståelsestrategierna. 

Modellen fungerar på både skönlitterära- och faktatexter i alla ämnen i undervisningen för 

elever från årskurs 1. 
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Concept-Oriented Reading Instruction, CORI (begreppsorienterad läsundervisning) är en 

modell som länkar samman läsförståelsestrategier med ämneskunskap. Den utvecklades av 

John Guthrie, en amerikansk professor i syfte att hitta samband mellan läsning och motivation 

och den baseras på den konstruktivistiska teorin om inlärning.  

Läsengagemang är centralt i undervisningen med CORI-modellen. Utgångspunkten är 

samverkan mellan motivation, begreppskunskaper, strategianvändning och social interaktion 

och i centrum står dialogen. Elevernas förkunskaper används och eleverna motiveras genom 

att de får ställa de frågor som de själva vill ha svar på. CORI har vissa likheter med 

Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction och passar att använda i 

undervisningen från årskurs 3. 

 

4.2 Lärarens roll 

 

I Vetenskapsrådets rapport lyfts lärarens viktiga roll i läsundervisningen fram och att det i sin 

tur ställer krav på en bra Lärarutbildning Taube, Fredriksson & Olofsson (2015, s.111). 

Men även Lundahl menar att läraren är en nyckelfaktor för att lyckas i undervisningen 

Lundahl (2012, s. 32). I detta avsnitt kommer jag att behandla följande forskningsfråga: 

Vilken roll har läraren i undervisningen av dessa metoder?  

 

Det står i läroplanen att: ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares 

ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att balansera och integrera 

kunskaper i sina olika former (Lgr 11, s.13). Det går i linje med när Reichenberg lyfter fram 

att det är viktigt att du som lärare ger eleverna aktiv vägledning i läsandet av texter. Genom 

”strukturerade textsamtal” kan läraren stärka läsförståelsen hos eleverna och en skicklig lärare 

hjälper eleverna att hitta strategier för att lyckas med läsningen Reichenberg (2014, s. 13). 

Hur dessa textsamtal ska utföras finns det olika modeller för och Reichenberg presenterar fyra 

av dessa modeller i sin bok. Läraren spelar i de olika modellerna en mer eller mindre 

betydande roll men Reichenberg menar att läraren aldrig får sluta undervisa utan att det är 

lärarens viktigaste yrkesroll. De fyra modellerna som presenteras är: Att läsa mellan raderna, 

Instructional Conversations, Reciprocal teaching och Questioning the Author. Gemensamt för 

modellerna är att läraren har en aktiv roll som samtalsledare och ställer relevanta frågor till 
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eleverna och hjälper dem med förklaringar om det blir för svårt Reichenberg (2014, s. 84 – 

113). Att helt enkelt ”våga undervisa” Reichenberg (2014, s. 13). Alla dessa metoder som 

författarna har presenterat kräver att en lärare leder och undervisar eleverna i metoderna. 

Men även Westberg menar att läraren har en viktig roll och bör arbeta aktivt med läsförståelse 

inom olika områden. Läraren bör även dokumentera undervisningen och i högre grad använda 

ett professionellt yrkesspråk om läsförståelse. Detta för att forskare och lärare ska kunna 

diskutera undervisningsfrågor med ett gemensamt språk, precis som i många andra 

professionella yrkesgrupper. Att använda sig av ett gemensamt språk skulle även föra dessa 

två grupper närmare varandra Westlund (2012, s. 16).  

 

4.3 Jämförelse mellan metoder och läroplan 

  

I detta avsnitt kommer jag att behandla följande forskningsfråga:  

Hur svarar läroböckerna mot läroplanen för grundskolan när det gäller undervisningen i 

läsförståelse? 

Min slutsats är att metoderna stämmer väl in med Läroplanen eftersom läraren har en central 

roll som aktiv i samspel med eleverna med hjälp av exempelvis textsamtal och genom att 

ställa frågor. Alla metoderna som beskrivs i kursböckerna kräver en lärare som leder och 

undervisar eleverna i metoderna. Metoderna stämmer även med åldrarna 1-3.  

Läroplanen lyfter fram samtal, att kunna kommentera och föra enkla resonemang om texter 

som målet i läsförståelse. Det stämmer väl in på hur tanken är att läraren ska använda alla 

dessa modeller i sin undervisning som båda böckerna presenterar.  

Progressionen i Läroplanen från årskurs 1 till 3 ser ut som följer: 

Det nya Kunskapskravet (2016) för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. 

”Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 

visar eleven begynnande läsförståelse”. ”I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven 

föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna 

erfarenheter”. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

”Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt 

sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 
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tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter” ”Eleven kan 

samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra 

egna åsikter” Skolverket (2011, s. 227). 

 

4.4 Jämförande analys 

  

I min jämförande analys har jag försökt titta på likheter och skillnader i de två läroböckerna 

och vad som tagits med respektive uteslutits. Båda författarna menar att läsförståelse är viktig 

för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i skolan i alla ämnen och för deras 

framtida skolgång Reichenberg (2014, s. 7), Westlund (2012, s. 11). Båda författarna 

använder också begreppen goda och svaga läsare för att definiera elevernas kunskaper i 

skriftspråket Reichenberg (2014, s. 12), Westlund (2012, s. 93).  

Bråten (2013, s. 47) tar upp de faktorer som har störst betydelse för läsförståelsen: 

ordavkodning, muntlig språkkompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskaper om 

skriftspråk, läsförståelsestrategier och motivation. Westlund lyfter fram i boken att de flesta 

forskare är eniga om att avkodning är avgörande för läsförståelsen Westlund (2012, s. 49). 

Medan Reichenberg i sin bok istället fokuserar på de elever som kan avkoda ganska bra men 

har svårare för att förstå texten Reichenberg (2014, s. 12). Reichenberg lyfter även fram att de 

elever som har begränsat ordförråd kan få svårigheter med läsförståelsen Reichenberg (2014, 

s. 59). Det går helt i linje med det som Westlund skriver, att ett bra ordförråd är en av de 

viktigaste faktorerna för att utveckla läsförståelse Westlund (2012, s. 134). Reichenberg tar 

upp att det kan finnas en problematik för andraspråkselever att ta till sig vissa texter 

Reichenberg (2014, s. 31). Westlund tar också upp om andraspråkseleverna och menar att det 

ligger på läraren att få dessa elever att aktivt delta i processen för lärande Westlund (2012, s. 

24). Westlund skriver även om den visuella föreställningsförmågan, att skapa inre bilder som 

den svaga läsaren kan behöva hjälp med Westlund (2012, s. 104). Medan Reichenberg tar upp 

samspelet mellan bild och text i läroböcker som en faktor för att öka elevernas förståelse 

Reichenberg (2014, s. 32).  

När det gäller läsförståelse så handlar det också om att ställa frågor på olika nivåer. Frågor där 

svaret finns i texten som ren fakta, frågor där eleverna kan använda sina egna erfarenheter och 

göra inferenser för att hitta svar på frågan och frågor som eleven får reflektera över och svaret 

finns hos eleven själv. Reichenberg använder uttrycken att läsa på raderna, mellan raderna och 
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bortom raderna. Westlund däremot använder benämningarna frågor på ytan, frågor under ytan 

och livsfrågor. Westlund (2012, s. 47.), Reichenberg (2014, s. 74). Att inferera kräver att 

läsaren är aktiv menar Reichenberg och att läsaren använder ledtrådar i texten och kopplar till 

sina bakgrundskunskaper och drar egna slutsatser om vad den som har skrivit texten menar 

men inte har skrivit Reichenberg (2014, s. 62). Det stämmer väl med det som Westlund 

skriver att inferenser handlar om slutledningsförmåga, att med hjälp av sina förkunskaper 

förstå det som inte skrivits i texten Westlund (2012, s. 101). Kunskap om olika texttyper och 

deras skillnader gör att läsaren lättare förstår innehållet i texten. Westlund tar upp 

skönlitteratur och faktatext som skolans läsning delas in i Westlund (2012, s. 230). Medan 

Reichenberg fokuserar på faktatexter (2014, s.15). 

När det gäller läsförståelsestrategier så lyfter både Reichenberg och Westlund fram 

Reciprocal Teaching, RT som en framgångsrik modell att använda i undervisningen av 

läsförståelse Reichenberg (2014, s. 86), (Westlund (2012, s. 75). Därtill presenterar 

Reichenberg modellerna Att läsa mellan raderna, Instructional conversations, IC och 

Questioning the Author, QtA  i läroboken Reichenberg (2014, s. 84 ) och Westlund skriver 

även om Transaktionell strategiundervisning, TSI och Concept-Oriented Reading Instruction, 

CORI  i sin lärobok Westlund (2012, s. 80). 

Westlund tar upp vikten av inre motivation hos läsaren som innebär egen vilja och yttre 

motivation som kräver en belöning och att det finns en koppling mellan feedback och 

motivation Westlund (2012, s. 28). Medan Reichenberg lyfter fram vikten av att väcka 

elevernas läslust, vilket är viktigt att tänka på när du som lärare väljer ut texter och böcker 

Reichenberg (2014, s. 15) Westlund anser vidare att undervisningen i läsförståelse är den 

viktigaste uppgiften skolan har eftersom dagens elever är framtidens vuxna som förväntas 

förstå vad de läser för att fungera i samhället Westlund (2012, s.7). Vilket ligger i linje med 

Reichenberg som menar att läsförståelse är viktigt för de flesta ämnena i skolan och lägger 

grunden för att kunna fungera som en blivande medborgare i samhället Reichenberg (2014, s. 

12).  

Kursböckerna jag valt till min läromedelsanalys kompletterar och förstärker varandra då 

Westlunds bok går mer på djupet än Reichenbergs bok som är mer kortfattad och skillnaden 

består i att Westlund ger en översikt över faktorer som påverkar läsförståelse och vad 

forskningen anser i ämnet. Hon redovisar också för Skolprojektet SALT (En skola där alla 

läser tillsammans) och skriver om hur den fortsatta läsundervisningen kan se ut åk 3-6. Medan 

Reichenberg fördjupar sig mest i faktatexter fördjupar sig Westlund i olika slags texter 
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exempelvis skönlitteratur och faktatexter. Men innehållet i båda böckerna ger mig mycket 

kunskaper om läsförståelse, olika metoder och arbetssätt. 

Båda böckerna ger mig också som lärare verktyg som jag kan använda i min framtida 

undervisning i läsförståelse och stämmer väl ihop med läroplanen för grundskolan för att 

eleverna ska ha möjlighet att nå målen i läsförståelse. 

 

5 Diskussion  

  

I många lärares stressiga vardag med begränsad tid till planering och förberedelser inför 

lektionerna kan Reichenbergs bok vara att föredra med anledning av att den är lättare att hitta 

i snabbt då den endast har tre huvudrubriker: texten, läsaren och samtalet, vilket också kan 

göra den mer användbar som en handledning att använda direkt i sin undervisning. Westbergs 

bok är mer detaljerad och kan vara bättre anpassad till mer fördjupning i ämnet för läraren 

eller vid exempelvis lärarutbildningen. Men det är svårt att avgöra vilken lärobok som är bäst 

då det är upp till den enskilde läsarens tycke och smak då böckerna skiljer sig i både upplägg 

och detaljinnehåll. Jag själv har ingen favorit och skulle inte vilja välja bort någon av dem. 

Såsom både Reichenberg och Westberg skriver och mycket forskning i skolan tyder på är 

läsförståelse mycket viktigt för att klara sig i skolan och samhället i övrigt. Det ställer i sin tur 

stora krav på lärarens roll i klassrummet men i ett större perspektiv även i samhället. Att 

blivande lärare får en bra utbildning och att lärare får alla förutsättningar för att göra det de är 

utbildade till: undervisa. Grunden till att få kunskaper i alla ämnen i skolan för eleverna är att 

ha en god läsförståelse och för att kunna studera vidare och i slutändan konkurrera om ett 

arbete och bidra till vårt samhälle. 

När det gäller val av läsförståelsemetod i undervisningen så står det i läroplanen att: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” Lgr 11 (2011, s.8). Det gör att jag som lärare ska 

ta hänsyn till att alla elever är olika och lär sig på olika sätt vilket gör att det är omöjligt att 

hitta en metod som passar alla elever. Jag måste därför prova mig fram med flera olika 

metoder och hitta den eller de metoder som fungerar i just min elevgrupp, som är 

forskningsbaserade och som jag själv tror på i min undervisning i läsförståelse som lärare i 

grundskolan.  
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6 Avslutning 

 

Under arbetet med denna uppsats har jag insett att det som kan vara en svaghet med min 

studie är att det blir ur mitt perspektiv utifrån mina kunskaper, erfarenheter och min 

livssituation som jag tolkar böckerna vilket kanske sett annorlunda ut om jag skrivit min 

uppsats tillsammans med någon annan och då ur bådas perspektiv. 

Men även vilka frågeställningar som jag valt påverkar min studies resultat. Jag har velat 

fokusera på vilka metoder som finns, vad läroplanen säger, vad som krävs av mig i min 

framtida roll som lärare i undervisningen av läsförståelse och om jag får med mig allt det från 

litteraturen och undervisningen på lärarutbildningen.  

Hur mycket tid jag har haft möjlighet att lägga på uppgiften påverkar givetvis också studien. 

Fortsatt forskning på området skulle kunna vara att undersöka hur lärarna själva ser på sin 

viktiga roll i klassrummet och lärarnas syn på att använda sig av textsamtal i undervisningen, 

vilka fördelar respektive nackdelar de anser finns. 
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