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Sammanfattning En försämring av svenska elevers läsförståelse har skett under de                                   

senaste tio åren. Samtidigt som definitionen av läsförståelse är 

vida diskuterat vad läsförståelse innefattar eller ej. Enligt 

Läroplanen för grundskola, skola och fritidshem 2011 är en 

godtagbar läsförståelse när eleven uppvisar ett gott läsflyt och kan 

återberätta explicita delar ur texten. I motsatts till läroplanen menar 

ett flertal forskare att läsförståelse innefattar så mycket mer än ett 

gott läsflyt. Studien syftar till att synliggöra hur elevers 

läsförståelse kommer till uttryck och kan identifieras under ett 

litteraturarbete genom att fokusera på förmågorna läsa på raderna, 

mellan raderna och bortom raderna.  För att synliggöra elevers 

läsförståelse har reciprocal teaching använts som metod där 

eleverna har samtalat kring textens innehåll, vidare har eleverna 

videoinspelats för att fånga deras uttryckta läsförståelse under de 

samtal eleverna fört. Studiens resultat visar hur elevernas förmåga 

att läsa på – och mellan raderna var mest förekommande medan 

endast ett fåtal elever uttryckte en antydan att läsa bortom raderna. 

Resultatet visar att användandet av ett litteraturarbete för att 

identifiera elevers läsförståelse var fördelaktigt då flera olika 

nivåer av läsförståelse kunde identifieras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord  

 
Den här studien har arbetats fram gemensamt samt att vi båda har tagit ett lika stor ansvar för 

samtliga delar i studien.  

 
 

Med gemensamma krafter har vi lyckats åstadkomma den här studien. Vi har delat både 

börda och kunskap för att få studien i hamn. Det har inte varit ett stilla hav med klar sikt och 

böljande segel. En skål till oss som lyckats ro studien i hamn när vågarna svept in över bord, 

vinden mojnat och seglen stått still. Med varandras hjälp har rätt som det varit vinden vänt 

och vi har återigen hittat rätt kurs att styra mot. Ett stort tack vill vi ge våra nära och kära 

som stöttat oss och hissat våra segel när vinden mojnat eller fått oss att inse att de finns en 

värld utanför vår studie också. Vilken skatt vi lyckats finna till slut, en hel kista full med nya 

erfarenheter och kunskap att öppna när vi behöver.  

 

 

 

Frida Ingemarsson & Anna Johansson  
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Inledning 
Begreppet läsförståelse har varit ett omtalat och diskuterat ämne inom skolan sen de två 

internationella undersökningarna PIRLS (Skolverket, 2012, s.6-7) och PISA (Skolverket, 

2013, s.6-7) påvisat att svenska elevers läsförståelse har försämrats under de senaste tio åren. 

Undersökningen gjord av PIRLS (ibid) visar även att svenska elever inte erbjuds att arbete 

med olika lässtrategier, detta framhålls som bekymmersamt då vikten av att kunna tillämpa 

olika lässtrategier är en väsentlig faktor för läsförståelse. PISA (Skolverket, 2012, s.155-156) 

visar även en neråtgående trend för elevers intresse för läsning, vilket även kan ses som 

problematiskt då även detta kan vara en bidragande faktor för elevers försämrade 

läsförståelse. Enligt kunskapskraven för årskurs 3 i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2011) vidare benämnt som Lgr11, 

uppvisar elever sin läsförståelse då de kan återberätta delar ur textens innehåll samt läser med 

flyt. Lgr11s definition av läsförståelse stöds inte utav Lundberg och Herrlin (2008) som 

belyser problematiken då en elev kan uppvisa ett läsflyt men inte förstått innehållet i texten. 

Att en elev har ett läsflyt grundar sig i en fonologisk medvetenhet samt ordavkodning vilket 

gör att eleven kan läsa utan att staka sig och läser hela meningar med flyt. Enligt författarna 

kan inte ett läsflyt förlikas med läsförståelse. Även Westlund (2009, s.8-9, 69-70) menar att 

begreppet läsförståelse är komplex och innefattar många olika komponenter. Författaren 

menar även att det inte är tillräckligt att en elev uppvisar ett läsflyt och svarar rätt på frågor 

som står tydligt i texten. Westlund (ibid) sammanfattar läsförståelse som en dynamisk och 

målinriktad process som inkluderar strategier, tidigare kunskap samt motivation.  

 

Redan som ett litet barn påbörjar vi vår läsförståelse utveckling. Barn skapar tidig en förmåga 

att gissa sig till texters innehåll. Genom att titta på skyltar, etiketter, bilder, pratbubblor och 

försöka se texten i ett sammanhang menar Lundberg och Herrlin (2008) att barn tidigt 

utvecklar förmågan att förstå att texter har ett budskap. När barnet sedan börjar skolan är det 

dock önskvärt att barnet istället för att gissa sig till en texts budskap börjar avkoda orden och 

textens innehåll. Jönsson (2007, s.60-62) lyfter vikten av att sätta läsningen i ett sammanhang 

där innehållet bearbetas för att elever ska kunna utveckla en läsförståelse. Det är inte 

tillräckligt att elever läser en text för att de ska kunna skapa sig en läsförståelse. Vidare menar 

Jönsson (2007, s. 232-241) att ett litteraturarbete där eleverna får möjlighet att bearbeta 

texters innehåll utifrån olika förmågor kan verka gynnsamt för deras läsförståelse. Ett 

arbetssätt som integrerar läsning och samtal i en process tenderar att hjälpa elever att 

reflektera över textens innehåll. 

 

Även andra forskare belyser vikten av ett litteraturarbete där en gemensam läsning och 

diskussion om textens innehåll blir en social aktivitet, både Chambers (2014, s 100-104), 

Jönsson (2007, s. 10-11, 232-241) och Blum, Koskinen, Bhartiya, och Hluboky (2010) 

beskriver detta som framgångsfaktorer för att utveckla elevers läsförståelse. Genom att 

använda samtalsmodeller som öppnar upp för dialog om texters innehåll uppmuntras eleverna 

att delge sina reflektioner kring texters innehåll. När flera elever får möjlighet att delge sina 

reflektioner vid ett litteraturarbete skapas det möjligheter för eleverna att lära av varandra 

genom att de får ta del av varandras tankar kring en och samma text (Jönsson, 2007, s.232-

241; Blum, 2010; Palinscar & Brown,1984).  

 

Utifrån ovanstående forskare blir det synligt att diskussionen kring ett arbetssätt som främjar 

elevers läsförståelse har den gemensamma nämnaren litteraturarbete med hjälp av olika 

strategier. Dock är definitionen av läsförståelse komplex vilket skapar svårigheter vid 
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synliggörandet av elevers läsförståelse. Kunskapskraven som verksamma lärare i årskurserna 

F-3 har att förhålla sig till menar att läsförståelse ses som förmågan att läsa med flyt samt 

återberätta delar ur texten. Räcker det att elever utvecklar ett läsflyt samt kan återberätta delar 

ur texten för att de ska kunna tillgodose sig i texters innehåll? Studien lyfter olika synsätt på 

läsförståelse samt syftar till att synliggöra vilken läsförståelse som elever uttrycket vid ett 

litteraturabete.  

Bakgrund  
I följande kapitel redogörs begreppet läsförståelse. Kapitlet syftar till lyfta begreppet 

läsförståelse ur olika perspektiv men även att lyfta dilemmat med de olika definitionerna. 

Avslutningsvis redogörs några framgångsrika arbetssätt kring elevers läsförståelse.   

Läsförståelse  
Nedan följer en redogörelse för begreppet läsförståelse sett ur olika perspektiv. Kapitlet 

presenteras i underrubrikerna Läsningens fem dimensioner, Inferenser samt läsförståelse i tre 

nivåer.  

 
Läsningens fem dimensioner  
Lgr11 beskriver att eleverna ska kunna använda och förstå texter och dess innehåll. I 

kunskapskraven för elever i årskurs 3 redogörs det att eleverna ska kunna läsa elevnära texter 

med flyt samt kunna återberätta några viktiga delar ur innehållet. Vidare framställs detta som 

ett grundläggande sätt för eleven att visa sin läsförståelse (Skolverket, 2011). Utifrån Lgr11s 

ovanstående definition av läsförståelse är således läsförståelse när en elev kan läsa med flyt 

och återberätta väsentliga delar ur textens innehåll. Emellertid menar Lundberg och Herrlin 

(2008) som tidigare nämnt att det inte räcker att eleverna kan läsa med flyt för att eleverna ska 

kunna använda sig samt förstå texters innehåll. Lundberg och Herrlin (ibid) beskriver 

problematiken då en elev som läser med flyt inte behöver betyda att eleven automatiskt 

förstått innehållet i texten. Detta menar författarna skapar en problematik då elever kan skapat 

sig ett läsflyt genom att de utvecklat sin fonologiska medvetenhet samt ordavkodning, vilket 

gör att eleven kan läsa utan att staka sig och läsa hela meningar men inte kan tillgodose sig i 

textens innehåll. Lundberg och Herrlin (2008) menar även att läsning inte enbart bygger på 

läsflyt utan fem olika dimensioner. När dessa fem dimensioner samspelar skapas en läsning 

som möjliggör för en förståelse för textens innehåll. Dessa fem dimensioner representerar alla 

olika nivåer som samspelar när en elev lär sig läsa. De fem dimensioner innefattar; 

Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.  

 

Lundberg och Herrlin (2008) menar att det första steget i elevers läsförståelseutveckling 

grundar sig på att eleven utvecklar en fonologisk medvetenhet. En elev med fonologisk 

medvetenhet har förmågan att kunna registrera att olika bokstäver har olika språkljud, vidare 

kan eleven se kopplingen mellan bokstav och ljud. Författarna menar att den fonologiska 

medvetenheten är en grundläggande förmåga för att en elev ska kunna fortsätta utveckla sin 

läsförmåga till nästa nivå som berör ordavkodning. Dock menar Lundberg och Herrlin (ibid) 

att en elev som har en svag fonologisk medvetenhet ändå kan komma igång med sin 

ordavkodning, vilket i sin tur främjar elevens fonologiska medvetenhet i en positiv riktning. 

Lundberg och Herrlin (2008) beskriver ordavkodning som en grundläggande faktor för att 

elever ska utveckla ett läsflyt då eleven måste kunna avkoda orden i en text för att läsa utan 

att staka sig. När en elev har en god ordavkodning behöver eleven inte gissa sig till vad det 

står genom ledtrådar som t.ex. bilder. När en elev har en god ordavkodning kan eleven 

identifiera ordet direkt och utan ansträngning. Vidare beskriver Lundberg och Herrlin (2008) 



 

3 

 

att när en elev automatisk kan ordavkoda orden i texten behöver inte det betyda att eleven har 

uppnått flyt i läsningen. Lundberg och Herrlin (ibid) beskriver hur en elev som har utvecklat 

ett gott flyt i sin läsning kan läsa meningar med den rätta satsmelodin som textens meningar 

kräver. En elev som läser med flyt kan dela in textens meningar i enheter, fraser och satser där 

exempelvis citat och ord betonas på ett sätt som passar texten.  

 

Lundberg och Herrlin (2008) beskriver hur läsförståelse skapas genom en process, där läsaren 

genom egna erfarenheter och förväntningar på texten konstruerar en inre föreställning och går 

bortom den givna informationen som finns i texten. Författarna menar att läsförståelse bygger 

på att eleven kan läsa texten men även göra inferenser utifrån textens innehåll, således att 

eleven kan koppla till egna erfarenheter eller tidigare kunskap men även läsa mellan raderna. 

Vidare hänvisar författarna att elevernas läsintresse tenderar att öka när eleverna utvecklat sin 

läsförståelse på ett sådant sätt att de kan göra inferenser.   

Inferenser 
Westlund (2009, s.101-103) beskriver inferenser som förståelsen läsaren får av texten som 

inte uttrycks bokstavligen. Westlund (ibid) menar även att inferenser kan delas upp som 

modellbaserade samt textbaserade. De modellbaserade inferenserna bygger på att läsaren kan 

koppla samman textens tomrum med sin egen förkunskap om ämnet. De textbaserade 

inferenserna bygger på att läsaren kan integrera information som ligger på skilda ställen i 

texten. Vidare beskriver författaren vikten av att kunna sammanföra de både inferenserna. Då 

läsaren förenar relevanta bakgrundskunskaper med textinformation skapas balanserade 

inferenser som grundar sig på läsarens tidigare kunskaper samt förhåller sig till textens 

innehåll. Vidare belyser Westlund (2009, s.104) att elever med en svag läsförståelse tenderar 

att sakna förmågan att göra inferenser, då de anser att de inte går att svara på frågor där svaret 

inte står givet i texten. Dock menar Westlund (ibid) att det är av stor vikt att elever får träna 

sig i att göra inferenser för att på så sätt utveckla deras läsförståelse.  

 

En annan del av att göra inferenser är när läsaren skapar inre mentala bilder utav texten. Dessa 

bilder menar Westlund (ibid) skapar en förståelse för textens innehåll, dock belyser även 

författaren att skapandet av dessa bilder kan vara svårt för elever med svag läsförståelse trots 

bakgrundskunskaper kring ämnet. I dessa fall kan läraren stötta eleven med hjälp av frågor 

som utmanar eleven till att tänka i bilder utifrån texten.  

 

Läsförståelse i tre nivåer   
Westlund (2009, s.105-106) hänvisar till Jansens (1999) definition av tre läsförståelsenivåer 

där den första nivån, Att läsa på raderna, i likhet med Lgr11s (Skolverket, 2011) definition av 

läsförståelse grundar sig på att eleven bokstavligen kan läsa vad som explicit står i texten. 

Eleven ska även kunna beskriva vad som händer i en enkel bildserie och finna svar på frågor 

som står direkt i texten. Den andra nivån, Att läsa mellan raderna, bygger på att eleven kan 

göra olika tolkningar av textens innehåll som inte står utskrivet i skrift. Eleven blir en 

medskapare av texten då eleven gör inferenser utifrån elevens tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Den sista nivån, Att läsa bortom raderna, innebär att eleven kritiskt kan värdera 

sin tolkning och sätta den i relation till sin kunskap om omvärlden. Nivån avser då läsaren 

visar förmågan att kunna jämföra hur andra författare behandlar ett tema för att sedan kunna 

härleda till aktuella händelser i världen. Vidare beskriver Westlund (2009, s.106) att läsa 

bortom raderna gör anspråk på höga kognitiva kunskaper, vilket inte kan förväntas av yngre 

elever. Dock menar även författaren att det inte är omöjligt att yngre elever kan tänka bortom 

raderna om läraren hjälper eleverna att tänka kring deras egen kunskap om omvärlden samt 

vad som kan påverka vår värld. 
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Då definitionen av läsförståelse är komplex och varierar får olika forskare kommer studiens 

definition av läsförståelse utifrån ovanstående resonemang grunda sig på om eleven kan läsa 

på raderna, läsa mellan raderna, samt läsa bortom raderna. 

Reciprocal teaching  
Då studien syftar till att lyfta elevernas uttryckta läsförståelse är det av stor vikt att använda 

en samtalsmodell som uppmuntrar eleverna till att diskutera kring texten och dess innehåll. 

Studiens litteraturarbete tar avstamp i Palincsar och Browns (1984) samtalsmodell som 

grundar sig i deras teori reciprocal teaching. Reciprocal teaching grundar sig på att eleverna är 

aktiva deltagare i ett samtal som sker kring en text och utmanar eleverna att befinna sig i den 

så kallade närmaste utvecklingszonen, för att sedan självständigt kunna samtala kring texters 

innehåll. Vidare menar forskarna att eleverna utmanas och uppmuntras i modellen Reciprocal 

teaching att befinna sig i sin den närmaste utvecklingszonen då eleverna får ta del av 

varandras tankar, reflektioner och åsikter kring en texts innehåll.  Palinscar och Brown (1984) 

beskriver hur en elevs förståelse för en text inte sker på en gång under ett samtal, utan menar 

att en elev måste få möjlighet till att bearbeta texten steg för steg. Med detta i åtanke 

utarbetade forskarna en samtalsmodell för att underlätta och utmana eleverna att kunna 

bearbeta texten steg för steg för att komma till en djupare förståelse. De fyra steg som 

modellen reciprocal teaching innefattar är att eleverna ska bearbeta texten enligt följande 

moment; förutspå vad texten kommer handla om, reda ut oklarheter i texten, ställa frågor till 

texten och slutligen sammanfatta de lästa. 

  

Palinscar och Brown (1984) benämner de fyra stegen som strategier för textbearbetning där 

varje strategi syftar till att möjliggöra en djupare förståelse för texten. En elev som förutspår 

vad texten ska handla om ska enligt forskarna utgå från textens huvudtitel, kapitlets rubrik, 

bilder eller bokens omslag. Vidare beskriver Palinscar och Brown (ibid) hur strategin när 

eleven ska reda ut oklarheter handlar om att eleven ska få möjlighet att plocka ut svåra ord, 

meningar, begrepp eller andra oklarheter. Dessa oklarheter ska sedan tillsammans med andra 

elever och pedagog diskuteras så att elevens efter diskussion fått en förståelse för de som 

innan var oklart i texten. Ställa frågor till texten är den tredje av de fyra strategierna, att ställa 

frågor innebär att eleven kan plocka ut information ur textens innehåll för att sedan formulera 

en fråga om innehållet så att svaret finns att finna i texten. Som slutgiltig bearbetning av 

texten enligt reciprocal teachings modell ska eleven sammanfatta de lästa. Sammanfattningen 

ska enligt Palinscar och Brown (1984) framföras på ett sådant sätt att eleven kan belysa de 

väsentligaste delarna av texten, så att lyssnaren snabbt får en överblick av innehållet.  

 

Oczkus (2005) är en forskare som utifrån reciprocal teaching har förtydligat de fyra 

strategierna som reciprocal teaching behandlar. Oczkus (ibid) arbetade fram fyra olika 

karaktärer som representerade varsin strategi. De olika karaktärerna placerades i varsin del 

utav en cirkel, liknande tårtbitar. Syftet med den bearbetningen var att både läraren och 

eleverna skulle kunna använde modellen på ett enklare sätt. Modellen menar även till att 

synliggöra de fyra strategierna som en enhet, där varje del i cirkeln är lika viktig för att få 

förståelse för en texts innehåll. Emellertid framhåller Palinscar och Brown (1984) att de fyra 

strategierna; förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta ska användas i den 

utsträckning det ter sig lämpligt för texten.  

 

I likhet med Blums et al (2010) resultat kring att använda en given samtalsmodell vid ett 

litteraturarbete visar Palinscar och Browns (1984) resultat hur eleverna efter en tids 

användning av modellen reciprocal teaching blev mer självständiga vid litteraturarbeten viket 
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visade sig genom att eleverna förde samtalen mer självständigt, kom med spontana 

reflektioner kring textens innehåll och kunde förhålla sig till strategierna med mindre stöd av 

en pedagog än i början av studien.   

 

Litteraturarbete  
Läsning handlar om så mycket mer än att bara kunna läsa en text. Ett arbetssätt som syftar till 

att aktivera och skapa förutsättningar för elevers läsförståelse kan vara ett litteraturarbete där 

texter bearbetas både muntligt och skriftligt. Genom att studiens litteraturarbete utgår från den 

modell som Oczkus (2005) bearbetat fram utifrån modellen reciprocal teaching (Palinscar & 

Brown, 1984) möjliggörs ett litteraturarbete med fokus på både elevers textbaserade 

läsförståelse samt tolkande läsförståelse. Stenlunds (2011, s. 103-110) studie visar hur elevers 

förutsättningar för att utveckla en djupare läsförståelse sker när ett litteraturarbete fokuserar 

att eleverna får bearbeta både det explicita och externa textinnehållet. Då eleverna arbetar 

med det explicita textinnehållet behandlas det som bokstavligen står i texten. Det externa 

textinnehållet går inte bokstavligen att läsa sig till utan kräver en reflektions förmåga för det 

lästa. Stenlund (2011, s. 103-110) hänvisar vidare i sin studie om elevers läsutveckling till hur 

litteraturarbeten tenderar att fokusera på att eleverna kan inhämta ren kunskap från en text, 

kallad textbaserad läsförståelse. Att en elev har god textbaserad läsförståelse innebär att 

eleven kan finna information i texten utifrån de som är skrivet. När eleven har en tolkande 

läsförståelse kan eleven utifrån texten finna information som inte finns representerat i text. 

Genom att använda Oczkus (2005) bearbetade modell som utgår från Palinscar och Browns 

(1984) modell reciprocal teaching fokuserar studiens litteraturarbete på både den textbaserade 

samt den tolkande läsförståelsen som Stenlund (2011, s. 103-110) hänvisar till som 

gynnsamma faktorer för elevers läsförståelse. Stenlund (ibid) hänvisar i sin studie till att 

litteraturarbete är frekvent förekommande men att avsaknaden av ett tydligt fokus på 

läsförståelse gör att eleverna trots mycket läsning inte har utvecklat en god läsförståelse men 

visar goda resultat vid bland annat läsflyt.  

 

Att arbeta med elevers läsförståelse i ett litteraturarbete som innefattar samtal och diskussion 

beskriver även Jönssons (2007, s. 10-11, 232-241) i sin studie om litteraturarbetets 

möjligheter i grundskolan, som en gynnsam faktor för att skapa förståelse för en texts innehåll 

och mening. Vidare hänvisar Jönsson (ibid) i sin studie till hur ett litteraturarbete med 

högläsning som moment av både lärare och elever ger förutsättningar för alla elever att ta del 

av textens innehåll oavsett läsförmåga. Litteraturarbetet skapar en känsla av gemenskap där 

eleverna ges möjlighet till att dela sina upplevelser av textens innehåll. Jönsson (ibid) 

beskriver i likhet med Chambers (2014, s. 100-104) att läsning blir en gemensam social 

aktivitet, då läsning tillsammans kan skapa en känsla av grupptillhörighet och gemenskap om 

alla närvarande får möjlighet att bli hörda. Att arbeta gemensamt med en texts innehåll ger 

enligt Jönsson (2007, s. 10-11, 232-241) möjlighet för eleverna att kunna ta till sig en mer 

komplex text än om de skulle arbeta enskilt och utan vare sig lärarens eller andra elevers stöd 

eller den gemensamma dialogen. Vid ett litteraturarbete där en gemensam läsning och dialog 

sker skapas möjlighet för diskussion och reflektion vid upptäckter av svåra ord och begrepp. 

Eleverna kan på så sätt både stötta, lära och inspirera av varandra till att vara delaktiga i 

diskussioner om texten genom att delge sina tankar, kunskaper och reflektioner (Jönsson, 

2007, 10-11, 232-241).   

 

Vid ett litteraturarbete där elevernas läsförståelse står i fokus är elevernas muntliga deltagande 

väsentligt för synliggöra elevernas förståelse för en texts innehåll. Blum et al (2010) har 

skapat en samtalsmodell som syftar till att öppna upp för diskussion kring textens innehåll och 
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elevernas egna tankar. I den samtalsmodell som Blum et al (2010) har utvecklat uppmanas 

eleverna vid ett litteraturarbete kunna; berätta med egna ord om händelser i texten, samtala 

om sina favoritdelar i texten, beskriva vad texten påminner dem om samt kunna lägga till 

någon ny händelse i boken. Genom att låta eleverna i studien i grupp samtala om texters 

innehåll utifrån samtalsmodellens riktlinjer framhåller Blum et al(2010) resultat i likhet med 

Palinscar och Browns (1984) studie hur lärarna upplevde en positiv utveckling av elevernas 

läsförståelse. Lärarna i Blums et al (2010) studie upplevde att elevernas reflektionsförmåga 

utvecklades och att eleverna nu fått verktyg för att delge spontana reflektioner och reaktioner 

än innan utifrån de texter de läst. Genom att se samtalet om texter som en väg till läsförståelse 

hävdar även Blum et al (ibid) i likhet med både Jönsson (2007, s. 232-241) och Chambers 

(2014, s. 100-104) att läsning med efterföljande diskussioner blir en social aktivitet. Andra 

elevers tankar om texten skapar enligt Blums et al (2010) studie mening för läsaren som i sin 

tur får möjlighet till en djupare förståelse för textens innehåll.  

 

Samtalets betydelse vid ett litteraturarbete  
Ett litteraturarbete kan innefatta allt från gemensam läsning, bilder och diskussion utifrån 

givna modeller, likt reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984). Gemensamt för 

ovanstående forskare är att de framhållit samtal om texters innehåll som ett viktigt moment 

vid ett litteraturarbete. 

 

Chambers (2014, s. 100-104) är även han en av de forskare som belyser samtalets roll vid ett 

litteraturarbete. Chambers (2014, s. 100-104) menar att en elev som har läst en text måste få 

tid till reflektion i form av samtal av textens innehåll för att kunna fördjupa sin läsförståelse. I 

likhet med Jönsson (2007, s. 232-241) lyfter Chambers (2014, s. 100-104) att när läsning sker 

som en social gemensam aktivitet möjliggörs eleverna att dela med sig av sina reflektioner 

kring den texts som presenterats. Läraren bör stötta och uppmuntra sina elever att samtala om 

de texter de läst så att eleverna får möjlighet att utveckla strategier för att sammanfatta, 

ifrågasätta, jämföra och dra slutsatser utifrån de texter de läst. När man som lärare vid ett 

litteraturarbete ska samtala om texter med sina elever bör man enligt Chambers (2014, s. 179-

183, 189-197) vara medveten om betydelsen av de frågor man som lärare ställer till eleverna.  

 

Vid samtal kring texter är ordvalet för att inleda ett samtal med eleverna högst väsentligt och 

sätter ton för hela samtalet och hur samtalet kommer till att utvecklas. Chambers (2014, s. 

179-183, 189-197) beskriver att frågeordet ”Varför?” tenderar att låta offensivt och inledande 

till ett förhör med eleven om dess tankar. Vidare menar Chambers (ibid) att ”Varför” är ett 

ord som blir en allt-i-ett-fråga, som eleverna inte kan ge ett enkelt svar på.  Därför ger en 

”Varför- fråga” korta allt-i-ett-svar, som en motreaktion på att ”Varför?” är en allt-i-ett-

fråga.  För att undvika att samtalet tar en oönskad utveckling där elevernas svar blir 

motreaktioner på lärarens allt-i-ett-frågor framhåller istället Chambers (ibid) ordvalen ”Jag 

undrar” eller ”Hur menar du/vet du det?”.  

 

Vidare menar Chambers (ibid) att dessa ordval som frågeställningar öppnar upp för dialog där 

läraren verkligen undrar över läsarens tankar. Genom att använda frågeställningen ”Hur 

menar du/ vet du det?” leder läraren hela tiden tillbaka läsaren till textens innehåll och sina 

upplevelser utav den istället för att lärarens frågor skapar oönskade motreaktioner. Även om 

ett litteraturarbete utgår från samtalsmodellen inspirerad av Palincsar och Brown (1984) 

reciprocal teaching, är följdfrågorna som Chambers (2014, s. 179-183, 189-197) hänvisar till 

vid ett samtal väsentligt, för att uppmuntra eleverna att samtala kring sina reflektioner kring 

textens innehåll.  
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När litteraturarbete omnämns vidare i den här studien betraktas det som ett arbete där läsning 

har skett som en gemensam social aktivitet i mindre grupper. Eleverna har även samtalat kring 

textens bilder och innehåll och lärarens roll under litteraturarbetet har varit att uppmuntra 

eleverna tillbaka till textens innehåll genom frågor som öppnar för dialog. Eleverna har under 

litteraturarbetet arbetat utifrån modellen där strategierna förutspå, klargöra oklarheter, ställa 

frågor och sammanfatta använts.  

Problemformulering   
Svenska elevers läsförståelse har sjunkit kraftigt under de senaste 10 åren samtidigt som 

komplexiteten av begreppet läsförståelse har diskuterats av flertalet forskare. En elev som 

läser med flyt och kan återberätta explicita delar från en text har automatiskt inte förstått 

textens betydelse. Trots detta hänvisar kunskapskraven i Lgr11 hur en elev som kan uppvisa 

ett gott läsflyt och återberätta framträdande delar av en text har uppvisat en grundläggande 

läsförståelse. Då Lgr11 är tolkningsbar precis som forskares studier och definitioner av 

läsförståelse blir det problematiskt när elevers läsförståelse ska synliggöras. Flertalet forskare 

har studerat och utarbetat modeller som verkat gynnsamt för elevers läsförståelse. Emellertid 

är fortfarande synliggörande av elevers läsförståelse komplext samt diffust utifrån olika 

tolkningar av begreppet. Kan ett litteraturarbete som beskrivs som en framgångsfaktor för 

utvecklingen av elevers läsförståelse även synliggöra olika nivåer av läsförståelse? 

 

Syfte och forskningsfråga   
Studien vill lyfta begreppet läsförståelse samt hur det setts från flera perspektiv. 

Genom att undersöka hur elevers läsförståelse kommer till uttryck vid ett litteraturarbete 

syftar studien till att identifiera elevers uttryckta läsförståelse. Studien avser att besvara 

följande forskningsfråga; Hur kommer elevers olika nivåer av läsförståelse till uttryck under 

ett litteraturarbete?  

Metod  
I följande kapitel presenteras metodval, tillvägagångssätt, analysmetod, urval samt etiska 

aspekter. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet.   

 

Då studien syftar till att synliggöra elevers uttryckta läsförståelse under ett litteraturabete är 

samtalet det väsentliga tillvägagångssätt eleverna använder sig av. Modellen som använts för 

att få en representation av elevernas läsförståelse, utgår ifrån Oczkus modell (2005) som 

bygger på teorin Reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984) där samtalet är en väsentlig 

faktor för utvecklingen av elevers läsförståelse. Modellen har även tagit inspiration av 

Chambers (2014) som menar att det är när eleverna tillsammans samtalar och diskuterar kring 

texter som de utvecklar sin läsförståelse. Modellen bygger på att eleverna i grupper samtalar 

kring texter utifrån fyra strategierna; förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor samt 

sammanfatta. Eleverna samtalade även om vilka inre bilder av texten som de fick under 

läsningen (Se bilaga A). Utifrån ovanstående resonemang valdes metoden kvalitativ 

innehållsanalys för studien. Gillham (2008) belyser att en klassisk innehållsanalys främst 

handlar om att analysera text och de uppenbara aspekterna i texten. Vidare redogör även 

Bryman (2009, s.190-191) innehållsanalys som en metod som riktar sig till att analysera 

dokument som rör texter på systematiskt sätt genom att kvantifiera innehållet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen som behandlas i denna studie riktar sig tillskillnad ifrån den klassiska 

innehållsanalysen, främst åt analys av transkribering av tal (Gillham, 2008).  
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Vidare beskriver Denscombe (2011, s. 307) innehållsanalys som en mycket flexibel metod 

som kan anpassas till många olika texter. Då innehållsanalys är en metod som riktar sig till att 

analysera dokument som rör texter, i detta fall transkriberingen av elevernas samtal, ansågs 

denna metod som lämplig för studien. Kategorierna som presenteras i studiens resultat Att 

läsa på raderna, Att läsa mellan raderna, Att läsa bortom raderna, hade utformades sedan 

tidigare. Då resultatets kategorier sedan tidigare utformats utgick analysen ifrån en riktad 

innehållsanalys. Denna form av innehållsanalys utgör t.ex. ett sätt att jämföra resultat från 

tidigare forskning, samt ett sätt att diskutera resultaten utifrån olika teoretiska perspektiv.  

Vidare är det av stor vikt att forskaren tar hänsyn till objektivitet i detta sammanhang, genom 

att tydligt redogöra analysprocessen för att på så sätt, i så liten utsträckning som möjligt 

involvera personliga värderingar (Bryman, 2009, s. 190-191). Detta är något som studien tar 

hänsyn till genom olika färgkodningarna i analysprocessen, vidare diskuteras 

färgkodningsprocessen i kapitlet Analysmetod.  

 

För att kunna fånga elevernas naturliga samtal men även hur eleverna uttrycker sin 

läsförståelse ansågs videoinspelning som ett lämpligt verktyg för studiens insamling av 

empirin. Björndahl (2013) menar att videoinspelningar innefattar de två stora fördelarna stor 

rikedom av detaljer samt konserverar observationer. Då videoinspelningar konserverar 

situationen erbjuder denna form av inspelning även möjligheten till att gå tillbaka i 

ögonblicket och se nya saker som inte uppfattats tidigare. Utifrån ovanstående resonemang 

valdes verktyget videoinspelning för insamlingen av studiens empiri.  

 

Tillvägagångssätt  
Studien genomfördes på en skola belägen i södra Sverige med cirka 250 elever i årskurserna 

F-6. Studien utfördes i en årskurs 3:a med 30 elever samt två klasslärare. Eleverna delades in i 

grupper och fick samtala kring en text de läst. Eleverna var sedan tidigare vana vid att arbeta 

med ”En läsande klass” som bygger på Reciprocal teaching samt Oczkus modell där eleverna 

ska använda de fyra strategierna; förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta. 

Eleverna samtalade även kring de inre bilder de fått av texten under läsning. Dessa samtal 

varade i ca 30 minuter och då eleverna var vana vid arbetssättet var lärarens roll relativt 

passiv. Eleverna styrde till största del samtalen själva utan lärarens hjälp. Läraren fanns endast 

med som ett extra stöd för att uppmuntra eleverna till att fortsätta samtala. Om eleverna inte 

kom vidare i samtalet kunde läraren ställa så kallade stödfrågorna. Frågorna som läraren 

kunde använda sig utav grundar sig på Chambers (2014, s.179-183, 189-197) som framhåller 

betydelsen av att undvika ”varför - frågor”, pedagogen bör istället ställa frågor som ”jag 

undrar”, ”hur – frågor” eller ”berätta för mig”. Denna typ av frågor ansågs som lämpliga då 

de endast uppmuntrar eleverna till ett samtal utan att styra vad samtalet ska handla om. Elever 

delades in grupper om 4-6 elever i varje grupp. Gruppindelningarna skapades tillsammans 

med klasslärarna för att skapa grupper som eleverna kände sig tillfreds med samt för att skapa 

förutsättningar för alla att komma till tals på ett optimalt sätt. Eleverna arbeta med 

litteraturarbetet i tre veckor under fyra lektionspass. Varje lektionspass var ca 40 minuter 

långa. Samtalen genomfördes både inne i elevernas klassrum men även i andra lektionssalar 

så som grupprum.  

 

Boken eleverna läste och samtalade kring hette ”Släpp taget Jonte” och är skriven av Eriksson 

samt illustrerad av Jannerland (2014). Boken handlar om de två kompisarna Aidah och Jonte. 

En dag ser Jonte att Aidah är ledsen över en häst som heter Azzah. Jonte bestämmer sig för att 

hjälpa Aidah att rädda hästen Azzah från den mäktige Travkungen, trotts att hästar inte är 

Jontes grej. Tillsammans försöker de tjäna ihop pengar för att kunna köpa hästen. Under deras 
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äventyr händer märkliga saker. Hat blir till kärlek, och rädsla byts mot hopp. Och till sin stora 

förvåning sitter Jonte plötsligt i sulkyn bakom Azzah där de står på startlinjen inför sitt livs 

lopp. De måste trava sig fria! 

 

Analysmetod 
Studien syftar till att synliggöra hur elevers läsförståelse kommer till uttryck vid ett 

litteraturarbete samt vilken nivå av läsförståelse som uttrycks. Då den insamlade empirin är 

kvalitativ samt utgår ifrån metoden riktade innehållsanalys, genomfördes analysen med hjälp 

utav färgkodning. Analysen bygger på fyra omgångar av färgkodning. Nedan följer en utförlig 

presentation av analysmetoden.  

  

Steg 1 
En av de största svårigheterna enligt Bryman (2009, s. 372-373) med kvalitativa 

undersökningar är att de tenderar till att generera stora mängde otympligt empiri. Björndal 

(2013) påpekar även vikten av att transkribera empirin för att kunna skapa sig en tydligare 

överblick av materialet. Det är med andra ord av stor vikt att inte försumma en tydlig samt 

tidig bearbetning av empirin i form av en transkribering. När studiens empiri var insamlad 

började processen att bearbeta materialet. Den insamlade empirin sammanställdes vid en 

transkribering där elevernas samtal överfördes från videoinspelningarna till text. Eleverna 

som deltog i studien har tilldelats fiktiva namn vid transkriberingen. När transkriberingen var 

färdigställd påbörjades analysen. Studiens empiri granskades genom läsning var och en för sig 

innan analysen påbörjades. Rennstam och Wästerfors (2011, s.194-195) påpekar vikten av att 

bekanta sig med materialet och bli förtrogen med det. Även Bryman (2009, s.383-384) menar 

att den första granskningen av empirin ska vara utan tolkningar. Efter den gemensamma 

granskningen påbörjades den första kodningen. Kodning utgör till största del starten vid de 

flesta former av analyser vid kvalitativa data. Kodningsprocessen innebär att empirin bryts ner 

och granskas i olika kategorier som sedan namnges (Bryman, 2009, s. 372). Då studiens 

ansats var samtalsanalys riktar sig analysen till att undersöka vad eleverna uttryckt vid ett 

litteraturarbete. Det första steget i kodningen var att utifrån vår tidigare nämnda definition av 

läsförståelse, färgkoda när någon elev uttryckt någon form av läsförståelse. Analysen utgick 

från redan färdigställda kategorier och anses då vara deduktivt. En deduktiv analys förklarar 

Svensson (2011, s. 192) som att forskaren analyserar empirin utifrån redan befintliga teorier 

och drar slutsatser om den specifika empirin. Dock har inte studien en hypotetisk-deduktiv 

metod vilket skulle innebära att man innan forskningen skapar en eller flera hypoteser som 

sedan testas.  

 

Steg 2 
När den första färgkodningen av elevers uttryckta läsförståelse var sammanställd påbörjades 

nästa del av analysen. Den empiri som färgkodats bearbetades ytterligare en gång för att 

synliggöra vilken nivå av läsförståelse som eleverna uttryckt. Färgkodningen utgick ifrån 

tidigare nämnda nivåer av läsförståelse. Först färgkodades nivå 1, Att läsa på raderna. Sedan 

färgkodades nivå 2, Att läsa mellan raderna, och sist färgkodades nivå 3, Att läsa bortom 

raderna. Nedan följer en tabell som visar exempel på hur färgkodningen av de olika nivåerna 

genomfördes.  
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Tabell 1 

I första kollumen presenteras utdrag ur transkriberingen, i andra kollumen presenteras det som färgmarkerats 

när en elev uttryckt en läsförståelse. Vidare i tredje, fjärde samt femte kollumen presenteras de olika 

färgkodningarna av de olika läsförståelse nivåerna.  

Transkribering 

film 1 

Färgkodning 1, 

uttryckt en 

läsförståelse  

Färgkodning 2 

Nivå 1, Att läsa 

på raderna  

Färgkodning 3 

Nivå 2, Att läsa 

bortom raderna  

Färgkodning 4 

Nivå 3, Att läsa 

bortom raderna  
Läraren: vad fick ni 

för inre bilder när 

vi läste texten? 

Johan: jag tänkte på 

eh, hur hennes 

familj såg ut, undra 

om det kommet stå 

något om dom i 

boken. För hon 

måste ju ha en 

familj.  

Läraren: hur tror 

du dom såg ut? 

Johan: dom har 

smutsiga kläder, de 

bor i något smutsigt 

hus, dom har fult 

hus, huset är grått.  

 

Regina: jag tänkte 

på när dom red! När 

Aidha och Jonte 

red!  

Wilda: Fast dom 

red inte, dom åkte i 

vagnen.  

Wilda: Jag tänkte 

att när Tuttan sa till 

Jonte, Hon hade ett 

nattlinne på sig. 

Och hon var glad. 

Läraren: Hur vet ni 

att hon är glad? 

Johan: För att hon 

sörplade läsk och 

då är man alltid 

glad, jag har i alla 

fall aldrig varit arg 

eller sur när jag har 

fått läsk!   

 

Läraren: vad fick ni 

för inre bilder när 

vi läste texten? 

Johan: jag tänkte på 

eh, hur hennes 

familj såg ut, undra 

om det kommer stå 

något om dom i 

boken. För hon 

måste ju ha en 

familj. 

Läraren: hur tror 

du dom såg ut?  

Johan: dom har 

smutsiga kläder, de 

bor i något smutsigt 

hus, dom har fult 

hus, huset är grått.  

 

Regina: jag tänkte 

på när dom red! När 

Aidha och Jonte 

red!  

Wilda: Fast dom 

red inte, dom åkte i 

vagnen.  

Wilda: Jag tänkte 

att när Tuttan sa till 

Jonte, Hon hade ett 

nattlinne på sig. 

Och hon var glad. 

Läraren: Hur vet ni 

att hon är glad? 

Johan: För att hon 

sörplade läsk och 

då är man alltid 

glad, jag har i alla 

fall aldrig varit arg 

eller sur när jag har 

fått läsk! 

Regina: jag tänkte 

på när dom red! När 

Aidha och Jonte 

red!  

Wilda: Fast dom 

red inte, dom åkte i 

vagnen.  

Wilda: Jag tänkte 

att när Tuttan sa till 

Jonte, Hon hade ett 

nattlinne på sig. 

Och hon var glad. 

Läraren: Hur vet ni 

att hon är glad? 

Johan: För att hon 

sörplade läsk och 

då är man alltid 

glad, jag har i alla 

fall aldrig varit arg 

eller sur när jag har 

fått läsk! 

Läraren: vad fick ni 

för inre bilder när 

vi läste texten? 

Johan: jag tänkte på 

eh, hur hennes 

familj såg ut, undra 

om det kommer stå 

något om dom i 

boken. För hon 

måste ju ha en 

familj. 

 

 

Urval  
Eftersom studien grundar sig på en innehållsanalys med fokus på elevernas samtal var det av 

stor vikt att finna ett urval där eleverna kände sig trygga samt bekanta. Deltagarperspektivet 

var en vikt faktor för studien därav valdes en skola som var känd sedan tidigare. Skolan var 

belägen i en förort till en stad i södra Sverige. Skolan bestod av cirka 250 elever. Eleverna var 

sedan tidigare kända för studiens forskare. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 3 och 

klassen bestod av 30 elever samt 2 klasslärare. Elever blev informerade om studien samt deras 



 

11 

 

föräldrar, de elever som vårdnadshavarna gav godkännande för att delta i studien delades 

sedan in i grupper i samråd med klassläraren. Gruppindelning av eleverna påverkade urvalet 

då utifrån dessa grupper, valdes sedan fyra olika fokusgrupper ut. Dessa fokusgrupper 

filmades sedan under ett litteraturarbete som varade i cirka 30 minuter. Under 

videoinspelningarna användes Ipads, då eleverna sedan innan var vana vid Ipads som 

inspelningsverktyg. Den sammanlagda data som samlades in resulterade i totalt 2 timmars 

inspelat material av elevernas samtal. Vi kom att kalla filmerna för F1, F2, F3, F4 beroende 

på deras inspelningsordning när vi tittade på dem i efterhand. Efter att vi tittat på varje 

inspelad film som vardera var ungefär 30 minuter valde vi att göra ett första urval där 3 av 4 

inspelningar kom att behållas. Bortvalet av en inspelning grundar sig i att F2 hade inslag av 

störande moment, i form av höga ljud från närliggande klassrum, elever, lärare, möbler och 

brus. Eleverna i F2 samtalade även delvis i munnen på varandra vilket gjorde det svårt att 

utskilja vad som sades. Efter första urvalet återstod F1, F3 samt F4 som tillsamman gav 1,5 

timmes inspelat material. De återstående 3 filmerna är den data som sedan analyserats utifrån 

den analysmetod vi valt att använda.  

Etiska aspekter 
Studien har tagit hänsyn till de fyra grundläggande riktlinjer som finns att finna i 

Vetenskapliga rådets etiska riktlinjer som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiellitet och nyttjandekravet.  

 

Innan studien började informerades berörda lärare om studiens syfte under ett gemensamt 

samtal. Vidare skickades ett informationsbrev ut till vårdnadshavarna, där de fick besluta om 

deras barn fick medverka i studien där videoinspelning skulle förekomma. Även om 

föräldrarna gett sitt tillåtande för deras barn att medverka tillfrågades även eleverna om de 

ville vara delaktiga. Eftersom att studien var frivillig var det väsentligt att även eleverna gav 

sitt tillstånd. Efter att både föräldrar och elever gett sitt godkännande uppstod ett etiskt 

dilemma då alla elever inte fick eller ville bli videoinspelade. Dessa elever filmades heller inte 

under studien och deltog på så sätt inte i studiens insamling av empiri. Under de 

videoinspelningar som skett har vi tagit i akt att vissa individer kan uppleva videoinspelning 

som för närgånget. Genom att vi utformat videoinspelningen utifrån de elever som ska spelas 

in har vi tagit etiska aspekter så som obehag, kränkning eller störande moment i beaktning 

(Björndal, 2013).  Eftersom att vi har valt att spela in eleverna har vi begränsat antalet 

personer som har tillgång till det icke transkriberade materialet till berörda för studien. De 

transkriberade materialet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte kan ta de av 

det. Björndal (ibid) lyfter vikten av att behandla eventuellt känsligt material så att individer 

inte kan ta skada. Genom att vi har anonymiserat eleverna i studien och tagit tillvara på 

känsligt material så att det inte kan kopplas samman med specifika elever har studien följt de 

rekommendationerna och riktlinjer om konfidentiellitet och nyttjandekravet som både 

Björndal (ibid) samt Vetenskapliga rådet hänvisar till. Vi har även för avsikt att på sikt radera 

videoinspelningarna för att säkerhetsställa att de på något sätt kan spridas vidare.  

Trovärdighet  
Inom forskning är reliabilitet samt validitet två väsentliga ståndpunkter. Emellertid, inom 

kvalitativstudier brukar snarare frågan om trovärdighet samt äkthet diskuteras (Bryman, 2009, 

s.258). Den största orsaken till att det diskuteras trovärdighet samt äkthet inom en kvalitativ 

studie är problematiken vid tillgången till upprepandet studien. Det är inte lätt att granska en 

kvalitativs studies kvalitet samt fyndkvalitet genom att upprepa forskningen på det sätt som 

naturvetenskapsmän kan upprepa ett experiment. Då en kvalitativ studie bygger på en social 
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inramning är det nästintill omöjligt att återskapa samma situation för att kunna återskapa 

liknande slutsatser (Denscombe, 2009, s.379).  

 

Studiens tillförlitlighet grundar sig delvis på arbetssättet litteraturarbete eleverna fick delta i 

tar utgångspunkt i teorin Reciprocal teaching. Arbetssättet bygger på frågor som uppmuntrar 

eleverna till att uttrycka sina reflektioner kring texten de läst. Enligt Bryman (2009, s.259) är 

respondentvalidering en väsentlig faktor för studiens tillförlitlighet. Detta innebär att 

deltagarna ges möjlighet för återkoppling av resultat. Det kan vara en återkoppling eller 

redogörelse av vad respondenten svart eller sagt. Studien tar hänsyn till detta då läraren med 

hjälp av stödfrågor återkopplat elevernas reflektioner av texten samt att läraren avslutade 

litteraturarbete med en sammanfattning kring vad eleverna samtalat om.  

 

Studiens trovärdighet ligger även i tillvägagångsätt samt analysmetod. Då studien vilar mot en 

innehållsanalys med fokus på samtal var det av stor vikt att skapa så naturligt förekommande 

samtal som möjligt. Samarbetet med klasslärarna är en fördel för studiens trovärdighet samt 

äkthet då klasslärarna ansåg känna eleverna som deltog i studien bäst och var på så sätt till en 

hjälp när grupper skulle skapas. Dessa grupper utgick ifrån grupper som eleverna var vana att 

arbeta inom. Klasslärarna var även med i valet av texten som eleverna läste, även detta bidrog 

till studiens trovärdighet då vi i samspel kunde diskutera om en lämplig text för eleverna. 

Klasslärarna var även med i en diskussion kring den insamlade empirin. Att fler personers 

iakttagelser, reflektioner samt erfarenheter involverades i studiens genomförande skapar en 

rikare bild av praktiken vilket är till fördel för en kvalitativ studie (Björndal, 2011).  

Emellertid var det forskarna till studien som ansvarade för den slutgiltiga analysprocessen av 

den insamlade empirin. En annan viktig aspekt kring trovärdighet är således studiens stingens. 

För att säkerställa att den insamlade empirin avser att granska syftet samt forskningsfrågan är 

det av stor vikt att under hela processen granska och ifrågasätta innehållet i förhållandet till 

syftet (Denscombe, 2009, s. 378-379). Studien har under processens gång granskat de 

lämpligaste sättet för insamlingen av data för syftet samt att den insamlade empirin har 

granskat i förhållande till forskningsfrågan. Detta arbetssätt är en fördel för studiens 

trovärdighet.  

 

För att kunna synliggöra elevernas uttryckta läsförståelse användes verktyget videoinspelning. 

Detta kan ses som givande för resultatet då möjligheten att gå tillbaka och bearbeta samt 

granska empirin noggrant. Dock tar studien i beaktning de nackdelar Björndal (2013) lyfter. 

Författaren menar att videoinspelning endast kan ses som en representation av verkligheten 

vilket forskaren sedan tolkar. Vidare menar författaren även att det kan uppstå en konstlad 

situation vid inspelningen i fall aktörerna inte är vana vid att filmas. I detta fall anpassades 

studiens tillvägagångsätt vid inspelningen av aktörerna då valet av Ipads som videokamera 

användes. Eleverna i studien var vana vid att både arbeta med Ipads samt att filmas, detta kan 

ses som en fördel för studien då eleverna sedan tidigare hade vanan att bli filmade. Denna 

vana bidrog till att eleverna inte uttryckte något obehag kring inspelningen. Vid 

analysprocessen användes färgmarkering som verktyg för att synliggöra vilken nivå av 

läsförståelse eleverna uttryckt. Detta för att tydlig kunna skapa en struktur och på så sätt 

kunna rättssäkra resultatet. Då studien utgick ifrån en deduktiv ansats fanns redan givna 

kategorier för resultatet, dock analyserades empirin först var en och för sig för att sedan 

diskuteras tillsammans vilka likheter samt skillnader i färgmarkeringarna som gjort. Vid 

diskussionen kring färgmarkeringarna sammanställdes sedan slutligen en tabell över det 

slutgiltiga resultatet. Denna process är till en fördel för att kunna rättssäkra resultatet då 

bearbetningen av materialet utfördes av olika perspektiv för att sammanställas. Då det var vi 

som forskare som analyserat samt tolkat empirin innebär de att elevernas röster framställs 
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utifrån forskarens urval och tolkningar. Ambitionen med studien var att framställa elevernas 

röster på ett trovärdigt sätt. Där av valdes relevant empirin som överensstämmer med studiens 

syfte samt forskningsfråga att lyftas fram genom citat i resultatet. Att synliggöra citat för 

läsaren menar Denscombe (2009, s. 378-379) är till fördel för studien då läsaren själva kan 

göra en tolkning av resultatet samt om studiens slutsatser är rimliga.  

 

Studien tar även i beaktning att andra faktorer så som elevernas dagsform samt omgivningen 

kan ha inverkat på resultat. Förutom detta kan även eleverna ha besatt mer förståelse för 

texten de läst än vad som uppvisats, samt att studien inte kan synliggöra eleverna som inte var 

aktiva i diskussionens läsförståelse. Denna problematik blir inte synlig i resultatet då endast 

de som eleverna uttryckte inkluderades i resultatet. En annan aspekt att lyft fram är studiens 

bortfall. Endast en film fick utesluts av den totala insamlade empirin, då ljudet i filmen inte 

kunde urskiljas. Bortfallet för studien kan ha påverkat resultatet då representationen av 

resultatet kunde ha sett annorlunda ut om bortfallet inkluderats. Dock ämnar studien till att 

synliggöra elevers uttryckta läsförståelse utifrån givna kategorier vilket bortfallet även hade 

granskats utifrån. Då merparten av eleverna deltog samt endast ett bortfall anses vi studiens 

resultat som trovärdigt. 

Resultat och Analys  
Resultatet samt analysen presenterar i de tre kategorierna Att läsa på raderna, Att läsa mellan 

raderna samt Att läsa bortom raderna. Inom dessa kategorier presenteras resultatet av studien 

i olika underrubriker för att skapa en tydlig struktur över innehållet.  

Att läsa på raderna  
Nedan presenteras kategorin Att läsa på raderna i två underrubriker, Eleverna återberättar 

explicit innehåll samt Eleverna reflekterar över textens explicita innehåll. 

Eleverna återberättar explicit innehåll 
Nedan följer två olika citat ur elevernas samtal där eleverna förutspår vad ett kapitel ur boken 

”Släpp taget Jonte!” kommer att handa. Eleverna förutspår genom att kolla på bilderna, 

rubrikerna samt samtalar om textens innehåll.  
 

Leo - Kapitel 3 är det. Och så skriver ni upp vad ni tror de ska handla om. Godafton snorvalp, ha ha ha!  

Anna - Heter det verkligen så?  

Leo - Ja, Ha ha ha. Det står där! 

 

Elin- Vilka skulle köpa hästen? 

Leo – Det var hon där Aidha och Jonte.  

Läraren – hur vet ni det? 

Leo – För hon sa att hon förhandlade bättre själv när vi läste i boken  
 

Eleverna i citaten ovan visar att de behärskar förmågan att återberätta vad som uttryckligen 

står i texten. Att kunna besvara frågor som rör textens explicita innehåll är en del av att kunna 

ha förmågan att läsa på raderna. Nedan följer två citat hämtade ur elevernas samtal där även 

dessa elever visar förmågan att läsa på raderna vid deras samtal kring vad kapitlet kommer att 

handla om.  
 

Wilda - Jag tror att dom köpt hästen. 

Regina - AZZHA!  

Wilda - Och att dom åker med den i vagnen.  

Läraren - Kan ni förklara hur ni vet det?  

Leo - I förra kapitlet så sa dom att de skulle köpa hästen.  
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Stina fortsätter läsa.  ”…min väninna Baptista”. 

Stina – Baptista vad är det? 

Malin – Det är ett namn, vi har läst det förut i boken. Det är typ någon som heter så. 

Nova skriver upp ordet. Stina fortsätter att läsa och läser meningen ”min väninna Baptista” igen.  

Stina – Jaha! Hennes vän heter det! 
 

Eleverna i dessa citat återupprepar vad de tidigare har läst i texten, detta visar på en förmåga 

att kunna delge tydliga delar av innehållet. Eleverna refererar i citaten till de tidigare lästa 

genom att vid flera tillfällen referera till kapitlet som för att stödja deras svar. Vidare följde 

flera diskussioner där eleverna delger explicit information ur texten men tillskillnad från 

ovanstående citat inte refererar till vart de läst sig till informationen. Nedan följer två citat 

som visar detta.  

 
Malin börjar läsa kapitlet och stannar vid meningen ”I boxarna bredvid Azzah stod två stora kameler”.  

Malin – Kameler? 

Nova – Står det kameler? 

Malin – Ja, att dom står i stallet. 

 

Anna - Men alltså vad var det… sträään... eller vad de nu hette, vad var det? Du läste något om något 

slott typ? Vad var det? 

Lovisa - Va? 

Anna - Jag vet inte riktigt vart någonstans. 

Elin - Menar du Västbyholm?  

Lovisa upprepar – VÄSTBYHOLM!  

Anna - JAHAAA! Jag fattade inte vad hon sa.  
 

I de två citaten ovan uttrycker eleverna att de kan återberätta väsentliga delar ur texten. 

Eleverna uttrycker en förståelse för några av textens väsentliga delar. Vidare uttrycker inte 

eleverna det som ett stöd för deras läsförståelse vart de läst informationen de återberättar. 

Majoriteten av eleverna kunde återberätta och beskriva explicita delar av textens innehåll som 

tydligt framkommit och kunna svara på frågor som är direkt relaterade till texten. Vissa elever 

uttryckte även reflektioner över det lästa och andra upprepade endast det lästa, ibland med 

stöd av texten som referens.  

Eleverna reflekterar över textens explicita innehåll 
I följande stycke samtalar eleverna om bokens karaktär Aidha. I boken beskrivs det att Aidha 

fortsätter att försöka tjäna ihop pengar trots att de köpt hästen. Bokens andra huvudkaraktär 

Jonte beskrivs i texten som orolig över varför Aidha behöver tjäna ihop pengar.  
  

Läraren - Vad tror ni hon skulle behöva pengar ni till?  

Johan - Hon har precis tjänat ihop pengarna för travet och hästen genom att panta brukar och nu fortsätter 

hon med det här så att hon ändå kan tjäna lite pengar där. För att hjälpa sin familj.  

Regina - Men HUR vet du att hon ska hjälpa sin familj? Det står ju inte i texten?  

Wilda - Jag kommer ihåg att hon gick till Tuttan för att fråga om hon hade några pantburkar och Tuttan 

hade jätte många. 

Regina - Det bara ramlade ut ur dörren så många var det.  

Wilda - Aaa det var så många att det räckte till att köpa hästen. 

 

I samtalet ovan visar elevernas svar på lärarens fråga att de har förståelse för textens innehåll 

om varför personen i texten pantar burkar. I texten står det dock ingenting om personens 

familj, detta är en reflektion som eleven Johan utifrån det han har läst och egna funderingar 

ger uttryck för. Johans visar att han förstår innehållet, han läser på raderna. Men han 

balanserar till förmågan att kunna läsa mellan raderna, när han ger uttryck för sin egen 

reflektion över varför personen fortsätter att panta burkar. Flera av eleverna visade under 
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samtalen att de behärskade förmågan att återberätta delar av texten med egna ord. De två 

samtalen nedan visar hur eleverna när de ska sammanfatta texten väljer ut de väsentliga 

delarna ur kapitlet och även är så pass observanta på textens innehåll att de rättar varandra.  

 
Läraren ber eleverna sammanfatta kapitlet. 

Regina - Att Aidha… ehh  

Wilda - Att Aidha köpte hästen och hon red och så eh  Jonte,  så sa tuttan att Jonte också eh skulle prova.  

Och då så provade han och han tyckte det var läskigt men sen gillade han det och så ehh.. 

Regina - Tog dom tiden! 

Wilda - Aaa dom tog tiden och på 1km klarade dom de på 3 min och 41 sek. 

Regina - Aaa 3 min och 43 sek. 

Wilda - Neej! 3 min och 41 sek, titta här står det 41 sekunder. 

 
Stina – Ska vi sammanfatta nu? 

Anja – Alltså först så ville nog inte Jonte köra Assah för han var lite nervös typ aaa pirrig liksom. Men 

sen gjorde han det och vågade släppa taget om tömmarna och då tror jag att han tyckte det var jättekul.” 

Nova – ja han satt ju på hästen liksom.  

Malin – Nej han satt bakom hästen i vagnen och körde för första gången. Men han visste ju typ inte hur 

han skulle göra. 

 

Eleverna i de två ovanstående citat uttrycker i sin sammanfattning en förståelse för texten 

innehåll då de kan återberätta textens huvudsakliga innehåll med egna ord. Vissa eleverna 

uttrycker en självsäkerhet kring textens innehåll då de även kan rätta varandra om någon elev 

återberättat texten fel. Denna självsäkerhet uttrycktes även vid nedanstående citat.  
 

Eleverna har läst klart texten och ska börja skapa frågor om texten.  

Ville - Är det någon som har någon fråga? 

Elin - Vem är hon den där tanten? 

Leo - Tuttan heter hon faktiskt.  

Ville - Vi skriver; vad heter gumman? 

Tom - Men står det inte i texten vad hon heter? 

Anna - Inte i detta kapitlet men tidigare…  

Lovisa - Fast det står ju hennes riktiga namn i texten, Liljan Borelius.  

Elin - Och hon kallas för Tuttan. 

 

Majoriteten av eleverna i citaten ovan visar på sin förmåga att kunna återberätta väsentliga 

delar av texten. De elever som återberättar eller svarar felaktigt får stöd av sina kompisar som 

rättar och delger korrekt innehåll från texten. Majoriteten av eleverna använder sig av egna 

ord och förklaringar när de återberättar delar av texten. Två av eleverna, Anja och Johan 

kombinerar förmågan att kunna läsa på raderna och läsa mellan raderna. Detta visar dessa 

två elever genom att ta sitt återberättande om texten ytterligare en nivå, när de visar att de kan 

reflektera över innehåll som inte tydligt framkommer.  

Att läsa mellan raderna  
Nedan presenteras kategorin Att läsa mellan raderna i de två underrubrikerna Modellbaserade 

inferenser samt Textbaserade inferenser.  

Modellbaserade inferenser  
I resultatet blir det tydligt i vilket syfte eleverna skapar modellbaserade inferenser. Nedan 

följer två citat. I första citatet samtalar eleverna kring betydelsen av ordet antik. I andra citatet 

samtalar eleverna om ordet soffpotatis.   
 

 

Ville - Var där några svåra ord där? Jo antika.  

Lovisa - Nej antika är att det är gammalt typ.  

Leo - Typ gamla länder? Typ i gamla länder finns det mycket gamla antika saker. Typ antika skatter. 
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Lovisa - Gammeldags saker.   

Leo - Typ gamla saker. 

 

Anja börjar läsa. Stannar upp vid ordet soffpotatis.  

Anja – Soffpotatis hihi.  

Nova – Ja soffpotatis hihi! 

Anja fortsätter läsa.  

Anja – Ska vi skriva upp några ord? 

Nova – Soffpotatis? Hihi 

Malin – Vet du inte vad det betyder? 

Nova – Jo, men hihi.  

Anja – Typ att man bara ligger på soffan och är super duper lat. 

 

Eleverna i de båda citaten ovan uttrycker en modellbaserad inferens då de med hjälp av deras 

tidigare erfarenheter samt kunskaper förklarar ordets innebörd. Inferensen skapas då eleven 

med egna ord förklarar innebörden av ett ord för en kamrat som inte har en förståelse för 

ordet. Syftet med inferensen blir här att hjälpa en kamrat att skapa en förståelse för 

innebörden av ett ord. Samtalet uppmuntrar eleverna till att skapa inferenser då de förväntas 

att samtala kring innehållet i texten. Eleverna använde sig även av modellbaserade inferenser 

när de diskuterade deras skillnader i förståelsen av texten. Dessa inferenser skapades i syfte 

för att kunna tydliggöra sin läsförståelse de skapt. När eleverna uppfattat innehållet i texten på 

olika sätt försökte de förklara sin förståelse med hjälp av tidigare kunskaper. Nedan följer två 

citat på elevernas diskussioner kring sin förståelse.  
 

Anja läser ”sätt dig bredvid mig och ta tömmarna”.  

Stina – Vi kan skriva upp det där ordet öööööh ”tömmar”. 

Anja – Det är sådant man typ håller i, typ tyglar.  

Malin – Nej alltså inte tyglar, på häst och vagn heter det inte tyglar utan tömmar.  

Anja – Nej det heter väl tyglar.  

Malin – Nej alltså på häst och vagn heter det inte så.” 

 

Läraren - Hur vet ni att hon är glad? 

Johan - För att hon sörplade läsk och då är man alltid glad, jag har i alla fall aldrig varit arg eller sur när 

jag har fått läsk! 

 

Eleverna använde sig inte enbart av inferenser i samtal med kamraterna utan även vid samtal 

med läraren. I de två citaten nedan använder sig eleverna av modellbaserade inferenser i 

samtalet med läraren, dessa inferenser visar att eleven kan förklara utifrån sina tidigare 

kunskaper en förståelse för textens innehåll. 

  
Johan - Jag vet ett ord som jag själv vet vad det betyder men dom andra kanske inte vet vad det betyder! 

Muskelkrafter!  

Läraren - Kan du berätta för oss vad du tror det betyder? 

Johan - Typ det är, alltså! Musklerna och krafter. Alltså en häst har väldiga muskel krafter.  

Leo - Aaaa krafterna i musklerna.” 

 

Eleverna samtalar kring texten som handlar om tid och kilometer. Leo vänder sig till läraren och säger: 

Leo - Det är 2 kilometer till min pappa ifrån skolan. Det tar ungefär 10 minuter att cykla. 

 

I det sista citatet uttrycker eleven en förståelse för ordet kilometer samt att han uttrycker en 

uppskattning som påvisar en förståelse för hur mycket en kilometer är. Det förekom även att 

eleverna skapade modellbaserade inferenser genom att dela upp ord som de inte kände till 

sedan tidigare. När eleverna stötte på ett ord de inte omedelbart kände till, delade de upp ordet 

i mindre delar och försökte koppla samman delar utav ordet med deras tidigare kunskaper och 

skapade på så sätt modellbaserade inferenser.  
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Läraren frågor om de vet vad välgörande ändamål betyder. 

Leo - Jag vet vad välgörande betyder. Att man typ vänlig, att man gör vänliga saker.  

Läraren - Vad skulle då välgörande ändamål kunna vara då?  

Tom - Att man ger pengar till dom fattiga.  

 

Malin läser vidare. Stannar vid ordet väninna.  

Malin – Vän-inna? 

Stina – Eller värdinna typ. 

Nova – Väni-nna? 

Lärare – Finns det något i ordet ni kan känna igen? 

Anja – Vän vän-inna. 

Stina – vänta jag vet, typ en kvinna som är vän med en eller nej en som har en vän som är kvinna.  

Anja – En vän som är en tjej, eller nej en sorts vän. 

Lärare – Hur menar ni? 

Anja – Alltså nej men typ en som har en vän som är kvinna eller typ en tjejvän.  

 

I de två citaten ovan uttrycker eleverna en strategi för att reda ut oklarheter i texten genom att 

försöka skapa modellbaserade inferenser trotts att de inte är bekanta med ordet i texten. 

Resultatet visar även en annan strategi för att uttrycka en inferens. En elev tog hjälp av 

kroppsgester i syftet att förtydliga sin inferens. I citatet nedan använder sig en elev av 

handgester för att förtydliga vad Ville menar.  

  
Lovisa - Karlar? (försöker ljuda fram ordet)  
Anna - Vad är bultade?  

Ville - Typ hjärtat bultade, (visar med handen vid hjärtat) förstår du? 

 

I citatet ovan uttrycker eleven en förståelse för ordet med hjälp av tidigare kunskaper. Elevens 

förståelse för ordet blir tydligt då eleven även med handgester påvisar hur ett hjärta kan bulta.   
 

Textbaserade inferenser  
Eleverna skapade inte enbart modellbaserade inferenser utan även textbaserade. Resultatet 

visar även att elever med svårighet i sitt läsflyt även kan skapa inferenser. Nedan följer ett 

citat från en elev som uppvisat svårigheter i sitt läsflyt. Eleven samtalar med sina kamrater 

och försöker förutspår vad som texten kommer att handla om.  

 
Nova läser kapitlets titel: 

Nova – slaaap, nej släääää, slääät, släppppp, släppa! Taaag, Tageet, Släppa taget! Jag tror typ det kommer 

handla om att dom rider, eller nej en sån häst och vagn för det ser man på bilderna (pekar på en bild där 

en kille kör en travhäst). Sen kommer det kanske komma en tjej och hoppa på och sen piska på hästen och 

sen blir hästen galen och sen måste dom typ släppa taget om hästen. För då blir det liksom såhär 

”aaaaaaaaaaaaah!” för kapitlet heter ju att släppa taget. 

 

Nova uttrycker en textbaserad inferens då hon kopplar samman bilderna samt sin egen 

tolkning om textens innehåll med vad hon tidigare vet, i detta fall titeln på kapitlet. Eleverna 

uttryckte inte enbart textbaserade inferenser i samband med att de förutspådde utan även vid 

diskussionen kring frågor som skulle ställas om texten.  Eleverna skulle ställa frågor till texten 

där svaret både står tydligt i texten men även frågor där svaret ska stå mellan raderna. Citatet 

nedan visar ett samtal kring skapandet av frågorna.  
 

 

 

Eleverna ska ställa frågor om textens innehåll. 

Elin – Kan vi inte ta frågan: Varför pantar dom burkar?  
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Anna - För att dom ska få pengar och ska kunna köpa hästen.  Men alltså egentligen kostar ju burkarna 

bara två kronor, det räcker ju inte till en häst. Och jag vet att en häst kostar jätte mycket pengar  

 

I citatet för Anna gör en inferens där hon uttrycker en förmåga att kunna läsa mellan raderna.  

Anna reflekterar även över om det verkligen är möjligt att panta burkar för att köpa en häst. 

Anna skapar här en textbaserad inferens då hon uttrycker en kunskap kring kostnaden av en 

häst samt rimligheten att kunna panta brukar för att kunna komma upp till en sådan summa.   

Resultatet visar hur eleverna skapar inferenser utifrån textens innehåll. Att eleverna skapar 

samt uttrycker inferenser kan ses som ett tecken för en förståelse av texten som inte 

bokstavligen går att läsa sig till. Resultatet visar även att eleverna skapat både modellbasade 

samt textbaserade inferenser, dock visar även resultatet att eleverna uttryckte till största del 

modellbaserade inferenser. 

 

Att läsa bortom raderna  
Att kunna läsa bortom raderna kräver höga kognitiva förmågor, därav kan det inte förväntas 

att yngre elever läsa bortom raderna. I nedanstående citat stället läraren en stödfråga för att få 

eleverna att uttrycka vilka inre bilder eleverna fick när de läste texten.  

 
Läraren - Vad fick ni för inre bilder när vi läste texten? 

Johan - jag tänkte på eh, hur hennes familj såg ut, undra om det kommer stå något om dom i boken. För 

hon måste ju ha en familj. 

 

I citatet ovan gör Johan en antydan till att läsa bortom raderna. Johan läser mellan raderna 

med hjälp av tidigare kunskaper som han sedan sätter i relation till att det finns olika 

familjesituationer i samhället. Johan uttryck genom att koppla samman sina kunskaper kring 

familjer som en samhällsnorm i förhållandet till textens innehåll, genom denna reflektion gör 

Johan en antyd till att läsa bortom raderna. I nedanstående citat påvisar även eleven Stina en 

antydan till att läsa bortom raderna vid deras samtal om när Jonte kör hästen Azzah.   
 

Stina läser vidare, hon läser stycket ”Azzah började gå framåt sakta sakta – wow- flämtade Jonte – Kolla 

mig jag kör, jag kör! Aidha skakade på huvudet och skrattade, det gick verkligen inte särskilt fort”.  

Nova och Anja fnissar. 

Stina – hihi, han kanske tyckte det gick jätte fort fast det inte gjorde det. 

Lärare – Hur menar du?  

Stina – ja alltså, han hade ju inte kört häst förut så han kanske tyckte det var snabbt när hästen bara gick 

sitt saktaste typ.  

Malin – ja han var ju jätte nervös för att köra Azzah. 

 

Stinas resonemang kring hur Jonte i texten uppfattar en sak medan en annan person inte 

behöver uppfatta de på samma sätt. Stina uttrycker en antydan till att läsa mellan raderna då 

hon kan koppla samman att olika individer kan uppfatta saker och ting olika beroende på 

individens tidigare erfarenheter. Resultatet av elevernas samtal visar att inga elever uttryckte 

att de läser bortom raderna, endast ett fåtal elever uttryckte en antydan till att de läser bortom 

raderna.  Resultatet visar att endast ett fåtal elever uttryckte en antydan till att läsa bortom 

raderna. 

 

Diskussion  
Följande kapitel börjar med en sammanfattning av studiens resultat i förhållande till syfte och 

forskningsfråga. Vidare lyfts diskussionen utifrån kategorierna Resultatets sammanfattning, 

Eleverna läser på och mellan raderna, Eleverna visar en antydan till att läsa bortom raderna 
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samt Pedagogens och samtalets roll för att synliggöra elevernas läsförståelse. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring läsförståelse som ett komplex begrepp.  

Resultatets sammanfattning 
Studies resultat visar att elevernas olika nivåer av läsförståelse kom till uttryck vid ett 

litteraturarbete då elevernas förmåga att läsa på, mellan och bortom raderna synliggjordes i de 

samtalen som fördes kring textens innehåll. Resultatet visar att majoriteten av eleverna i 

studien uttryckte förmågan att kunna läsa på raderna genom att återberätta explicita delar av 

texten. De eleverna återberättade var information som tydligt framkommit vid läsning. Ett 

flertal valde att stödja sitt återberättande av texten genom att referera till att de läst genom att 

koppla tillbaka till boken och kapitlet de tidigare läst. Resultatet visade även hur eleverna 

genom samtal om textens innehåll har förmågan att läsa mellan raderna. Dessa elever 

uttryckte i sina reflektioner textbaserade eller modellbaserade inferenser, ett fåtal uppvisade 

förmågan att skapa båda delarna dock inte samtidigt. Att läsa bortom raderna var det ingen 

av eleverna klarade att uppvisa fullt ut. Endast ett fåtal av eleverna visade en antydan till att 

läsa bortom raderna då de samtalade med en högre reflektionsförmåga än övriga elevgruppen 

om texten.  

 

Eleverna läser på och mellan raderna 
Westlund (2009, s. 105-106) beskriver hur läsa på raderna, läsa mellan raderna och läsa 

bortom radera representerar tre läsförståelsenivåer. Studiens resultat visar hur majoriteten av 

eleverna visar förmågan att kunna läsa på raderna, det som Lgr11 (Skolverket, 2011) 

beskriver som ett grundläggande kunskapskrav i svenska i årskurs 3. De elever i vår studie 

som uttryckte att de behärskade att läsa på raderna uttrycker de som Stenlund (2011, 103-

110) beskriver som textbaserad läsförståelse. En textbaserad läsförståelse grundar sig i likhet 

med Westlunds definition läsa på raderna i att eleverna kan återberätta och utläsa tydlig 

information från texten. Majoriteten av eleverna uttryckte att de behärskade förmågan att 

kunna återberätta väsentliga delar av innehållet när de ombads att samtala kring texten och 

svara på frågor som varit direkt riktade mot textens innehåll. De elever i studiens resultat som 

uppvisade förmågan att kunna delge, återberätta och finna explicit information i texten 

uppfyller ett av Lgr11’s grundläggande kunskapskrav för läsförståelse. Dilemmat som 

framträder är att trots att Lgr11 är ett styrdokument lärare förväntas rätta sig efter så är Lgr11 

tolkningsbart. Att styrdokument är tolkningsbara skapar både möjligheter och problematik då 

begreppet läsförståelse är mycket mer än att eleverna ska uppvisa ett gott läsflyt och kunna 

delge explicit information från texten. Detta menar Lundberg och Herrlin (2008) är 

problematiskt då läsförståelse är ett komplext begrepp som innefattar fler förmågor än bara ett 

gott läsflyt och att läsa på raderna. 

 

Studiens resultat visar även att ett flertal elever uppvisade förmågan att kunna läsa mellan 

raderna, då de i överensstämmelse med Westlunds (2009, s. 105-106) definition reflekterade 

över textens innehåll utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna i studien uttryckte 

både textbaserade och modellbaserade inferenser, detta i sin tur visar hur elevernas 

läsförståelse sträcker sig längre än att de kan återberätta explicita delar av textens innehåll. 

Resultatet visar hur de elever som uttryckte textbaserade inferenser visar förmågan att kunna 

reflektera över textens innehåll och koppla tillbaka detta mot vad de tidigare har läst. De 

elever som uttryckte modellbaserade inferenser kopplade textens innehåll mot sina egna 

kunskaper och erfarenheter. I de samtalen där eleverna uttryckte modellbaserade inferenser 

antyder resultatet att dessa inferenser har skapats i syfte att förklara, jämföra och förstå 

textens innehåll och kamraternas reflektioner kring texten. Vidare framhåller Westlund (2009, 

s. 101-104) vikten av att eleverna utvecklar förmågan att kunna skapa både textbaserade och 
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modellbaserade inferenser samtidigt, för att skapa en balans mellan sina bakgrundskunskaper 

och textens innehåll. Resultatet visar att både de textbaserade och de modellbaserade 

inferenserna kom till uttryck under litteraturarbetet, emellertid uttrycktes dessa två inferenser 

inte samtidigt av eleverna utan var för sig.  

Eleverna visar antydan till läsning bortom raderna 
Resultatet visar hur eleverna i studien värderar de som händer i texten med egna reflektioner 

utifrån samhällets normer. När en elev reflekterar kring karaktären Aidas frånvarande familj 

(se citat s.18 ), uttrycker eleven en oro över avsaknaden av karaktären Aidas familj i boken. 

Detta antyder en förmåga att kunna läsa bortom raderna då eleven uttrycker hur en familj är 

normen, då eleven uttrycker att även karaktären Aida måste ha en familj. Vidare värderar de 

fåtal elever som visar en antydan till att läsa bortom raderna textens externa innehåll i likhet 

med eleverna i Jönssons (2007, s. 139-144) resultat över situationer i texten där det inte 

framkommer något tydligt svar.  

 

Under litteraturarbetet var det ett fåtal elever som uttryckte en antydan till att kunna läsa 

bortom raderna, som ställer krav på en hög kognitiv förmåga. När dessa elever visade en 

antydan till att läsa bortom raderna var det i samband med lärarens uppmuntran att fortsätta 

utveckla sina reflektioner. Westlund (2009) beskriver att förmågan att läsa bortom raderna 

ställer höga krav på läsförståelse av en läsare och de är inget som kan förväntas av elever i 

yngre åldrar. Detta hade studien innan litteraturarbetets start tagit hänsyn till, men studiens 

syfte var ändock att se hur ett litteraturarbete kan synliggöra och identifiera elevers olika 

nivåer av läsförståelse. Vidare beskriver Westlund (2009)  hur elever i yngre åldrar kan 

reflektera över en text bortom raderna med hjälp och stöttning av en pedagog. Studiens 

resultat visar pedagogens roll vid elevernas samtal, då en elev efter pedagogens fråga utifrån 

Chambers (2014) redogörelse för lämpliga frågor vid ett samtal, gör en antydan till att läsa 

bortom raderna. De fåtalen elever som gjorde dessa antydningar att läsa bortom raderna 

visar på en god läsförståelse och reflektionsförmåga under litteraturarbetet.  

 

Pedagogens och samtalets roll för att synliggöra elevernas läsförståelse   
Eleverna i studien fick i vissa fall under samtalet frågor av pedagogen för att vidare 

uppmuntras att utveckla sitt svar. Majoriteten av de frågor eleverna fick var hur-frågor, vars 

syfte var att både utmana och uppmuntra eleverna till att fortsätta reflektera över textens 

innehåll. Det var under de samtalen där pedagogen ställde frågor för att uppmuntra och 

utmana eleverna som deras förmåga att läsa mellan och antydan till bortom raderna kunde 

identifieras. Chambers (2014, s. 179-183, 189-197) är en av de forskare som framhåller 

lärarens frågor som högs väsentliga vid ett samtal om texter, likt de frågor som läraren i 

studien har stöttat eleverna med. Även i Jönssons (2007) studie blir det tydligt hur pedagogens 

roll vid litteraturarbetet har en stöttande och uppmuntrande verkan genom att försöka fånga 

elevernas reflektioner kring texterna de läst och vidareutveckla sina svar och reflektioner. 

Som tidigare nämnts har pedagogerna i den här studien grundat sina frågor utifrån Chambers 

(2014, s. 179-183, 189-197) beskrivning av lämpliga frågor samt tagit i beaktning att en viss 

typ av frågor kan utmana eller begränsa eleven beroende på vilken typ av fråga som ställs. I 

litteraturarbetet för att synliggöra elevernas läsförståelse har därför varför-frågor undvikits för 

att de kan ha en hämmande och förhörs liknande klang. Istället har pedagogens fokus legat på 

hur-frågor för att uppmuntra eleverna att fortsätta sina reflektioner. I resultatet framgår det hur 

pedagogens frågor har haft betydelse för de svar eleverna har delgett om texten, då de har 

utvecklat eller förklarat sina reflektioner ytterligare. Hade varför-frågor ställts till eleverna i 

studien hade förmodligen, utifrån Chambers (2014) argument elevernas svar delgetts från ett 
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annat perspektiv, där elevernas önskan om att svara rätt på lärarens varför-fråga hade hämnat 

deras egna reflektioner.  

 

Vidare får Chambers (2014) medhåll på flera av sina åsikter kring samtalets betydelse för att 

kunna synliggöra elevers läsförståelse. Både Jönsson (2007, s. 10-11, 232-241) och Blum et al  

(2010) menar i likhet med Chambers att diskussion och samtal om texters innehåll skapar 

förutsättningar för att synliggöra och utveckla elevers läsförståelse. Det litteraturarbetet 

eleverna i studien utifrån grundar sig på reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984) och 

den modell som Oczkus (2005) arbetat fram. Eleverna i studien var sedan innan bekanta med 

att arbeta utifrån den modellens strategier där de ska förutspå, reda ut oklarheter, ställa 

frågor och sammanfatta ingår. Eleverna uttryckte vid flera tillfällen att de kunde använda 

någon av de strategier Oczkus (2005) hänvisar till. Hade eleverna i vår studie i likhet med 

eleverna i Blums et al (2010) studie inte från början varit vana vid att använda någon form av 

samtalsmodell vid ett litteraturarbete skulle förmodligen resultatet blivit annorlunda. Nu 

krävde inte studien att vi som forskare introducerade någon ny samtalsmodell för eleverna, 

utan kunde istället fokusera på att synliggöra elevernas läsförståelse under arbetets gång. Det 

litteraturarbete som eleverna i studien deltagit i syftar till att synliggöra och identifiera 

läsförståelse, genom att använda Oczkus (2005) samtalsmodell blev samtalet kring den lästa 

texten en social aktivitet där eleverna samtalade och läste tillsammans. Både Chambers (2010, 

s.100-104) och Jönsson (2007, s.232-241) beskriver hur läsning som en social aktivitet skapar 

möjligheter för eleverna att reflektera över texter, då andra elevers reflektioner uppmuntrar till 

att samtala om sina egna. I studien uttryckte eleverna att de blev uppmuntrade och inspirerade 

av sina kamrater vid samtal om textens innehåll bland annat genom att spinna vidare på vad 

deras kamrater tidigare sagt eller ifrågasätta och jämföra de reflektioner klasskamraterna 

uttryckt.  

 

Litteraturarbetet fokuserade på att synliggöra och identifiera elevernas läsförståelse utifrån 

samtalen de förde kring en text. Ett dilemma som framträdde under arbetet var att vissa elever 

samtalade mer än andra. Detta i sin tur skapade ingen rättvis bild av de tystlåtna elevernas 

läsförståelse då deras reflektioner möjligen fanns i deras tankar men inte kom fram vid 

litteraturarbetet. Även här blev pedagogens roll väsentlig för att uppmuntra eleverna att delge 

sina tankar. Dock fann vi i resultatet att eleverna själva fungerade som stöttepelare åt sina 

kamrater, genom att lågmälda elever kunde spinna vidare eller endast välja att hålla med om 

sina kamraters reflektioner.  

 

Läsförståelse, ett komplext begrepp 
Utifrån Lgr11 definition av godtagbar läsförståelse samt forskares samstämmighet över hur 

komplext begreppet läsförståelse är, skapas en motsägelse genom att läsförståelse kan tolkas 

och definieras på flera olika sätt. Studiens resultat visar hur problematiken kring definitionen 

av en elevs läsförståelse blir tydligt då elever i studien uttrycker i enlighet med Lgr11 

kunskapskrav visar en godtagbar läsförståelse. Samtidigt som samma elever i enlighet med 

nämnda forskares definition av läsförståelse inte fullt ut har utvecklat sin läsförståelse, då alla 

elever inte uppvisat förmågan att läsa mellan raderna eller förmågan att kunna göra 

balanserade inferenser med hjälp av både text- och modellbaserad inferenser. Studiens resultat 

lyfter att elever uttrycker sin läsförståelse på flera olika sett och inte enbart som ett läsflyt. Då 

begreppet läsförståelse är komplex och innefattar många olika uttrycksätt blir det 

problematiskt då dessa olika uttryckssätt inte ryms inom Lgr11s (Skolverket, 2011) definition 

av läsförståelse. Vidare i Lgr11 (ibid) hänvisar kunskapskraven för svenska i årskurs 3 att 

eleverna ska kunna använda sig av lässtrategier samt kunna föra enkla resonemang om 
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budskap i texten de läst. Dock är detta resonemang som eleverna ska kunna föra, riktat mot 

tydliga budskap som framträder i texten de läst. Studiens resultat visar att elever kan föra 

enkla resonemang kring textens explicita delar utan att automatiskt kan påvisa en djupare 

läsförståelse så som att läsa mellan raderna. Emellertid är Lgr11 tolkningsbar vilket skapar 

möjligheter för verksamma lärare att reflektera över komplexiteten av begreppet läsförståelse 

samt vad det innefattar. Vidare lyfter även Lundberg och Herrlins (2008) problematiken kring 

definition av läsförståelse som endast ett läsflyt. Författarna beskriver hur läsförståelse inte 

endast handlar om att kunna återberätta explicit innehåll eller uppvisa ett gott läsflyt, en elev 

har då automatiskt inte förstått innehållet. Resultatet i studien visar att eleverna hade ett läsflyt 

samt kunde återberätta explicita delar ur texten. Detta påvisar emellertid enligt författarna inte 

en djupare läsförståelse då eleverna inte med hjälp av egna ord eller använder sig av sin 

tidigare kunskap för att påvisa en djupare förståelse.  

 

Stenlund (2011, s. 103-110) argumenterar för att elevers läsförståelse ges möjlighet att 

utvecklas om eleverna tidigt får arbeta med både den textbaserade och den tolkningsbara 

läsförståelsen. När Lgr11 (2011) hänvisar i kunskapskraven för godtagbar läsförståelse i 

årskurs 3 hamnar fokus på den textbaserade läsförståelsen och den tolkningsbara 

läsförståelsen faller i skymundan och omnämns endast vidare i kunskapskraven som att 

eleverna ska kunna koppla de lästa till egna erfarenheter, men ingen vidare definition 

beskrivs. Stenlunds (2011, s. 103-110) definition av den tolkningsbara läsförståelsen 

fokuserar i likhet med Westlunds (2009, s. 105-106) definition av 

läsa mellan raderna, på att eleverna ska kunna reflektera över texten och göra både 

textbaserade och modellbaserade inferenser, detta framkommer emellertid inte som ett tydligt 

kunskapskrav för elever i årskurs 3 för att uppfylla läsförståelse. Det framhålls i Lgr11 

(Skolverket, 2011) att eleverna ska kunna relatera de lästa till egna erfarenheter, men vad 

ingår i det kunskapskravet? Resultatet i studien påvisar komplexitet i begreppet läsförståelse 

då olika nivåer av elevers uttryckta läsförståelse lyfts. Dessa olika nivåer är i likhet med både 

Stenlunds (2011) samt Westlunds (2009) resonemang kring vikten av ett elever kan läsa 

mellan raderna för att på så sätt kunna tillgodo se sig i texter innehåll.   

Implikation 
Förhoppningen med studien är att inspirera verksamma lärare till att se läsförståelse ur olika 

perspektiv samt öppna upp diskussionen kring komplexiteten inom begreppet. Litteraturabete 

är idag ett vanligt förekommande arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse. 

Problematiken studien vill lyfta samt inspirera verksamma lärare att reflektera över är synen 

på vad läsförståelse innebär. En definition av läsförståelse som endast innefattar att en elev 

har ett läsfyt kan vara en bidragande orsak till en försämrad läsförståelse, då detta synsätt 

tenderar att inte erbjuda textbearbetning på en djupare nivå där eleverna bland annat 

uppmuntras att uttrycka sin förståelse genom inferenser. Studien vill genom resultatet 

inspirera till en bredare syn på läsförståelse än endast ett läsfylt. Definitionen av begreppet 

läsförståelse är komplext vilket skapar möjligheter för olika tolkningar. Verksamma lärare har 

kunskapskraven att förhålla sig till vid definitionen av läsförståelse, vilket kan ses som både 

för och nackdelar. Lgr11 efterlämnar ett stort tolkningsutrymme kring vad läsförståelse 

innefattar då kunskapskraven som finns beskrivet fokuserar på den textbaserade 

läsförståelsen. Vidare forskningsförslag är därav att undersöka hur verksamma lärare förhåller 

sig till begreppet läsförståelse för att på så sätt synliggöra vilket fokus undervisningen har 

kring utvecklingen av elevers läsförståelse.  
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BILAGOR  

Bilaga A  

Stjärnläsare  
 

Spågumman, förutspå vad texten handlar om  

 

Detektiven, reder ut oklarheter och svåra ord  

 

Reportern, ställer frågor om texten  

 

Cowboyen, sammanfattar texten   

 

Konstnären, skapar inre bilder utifrån texten   
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