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Sammanfattning Läsförståelsen är ett av det viktigaste verktyg vi människor har för att 
klara oss i samhället och framförallt förståelsen av instruktioner. Syftet 
med studien är således att tillsammans med elever/lärare utveckla och 
skapa kunskap om en lärandesituation för elevers läsförståelse. Detta 
genom textsamtal som behandlar instruerande texter i form av 
spelinstruktioner. Ansatsen i studien är aktionsforskning då jag initierat en 
undervisningsmetod med grund i Reciprocal Teaching och cirkelmodellen 
för grundskolans yngre elever. Den utförda undervisningen planerades 
tillsammans med elever och lärare, som resulterade i att jag under tio 
arbetsdagar arbetade med textsamtal gällande elevers läsförståelse för 
spelinstruktioner. Datainsamlingen skedde genom video- och 
observationer under fem tillfällen när eleverna spelade kortspelet Hej 
knekt. Studien genomfördes på tre skolor i Sverige i årskurserna 1-3. 
Studiens resultat besvarar forskningsfrågorna: Vilka strategier synliggörs 
när elever i spelar spel? samt När använder eleverna strategierna? den 
första av de två freågeställningarna resulterar i de tre underkategorierna: 
Identifiera viktig information (”ställa frågor”), Reda ut oklarheter 
(”klargöra”) och Synliggöra det viktigaste i texten och dra slutsatser 
(”sammanfatta”). Den övergripande slutsatsen är att en lärandesituation i 
form av textsamtal om instruerande texter kan vara en gynnsam 
undervisningsmetod för elevers utvecklande av läsförståelse för 
spelinstruktioner. Förhoppningen med studien är att inspirera lärare att 
skapa lärandesituationer där eleverna får möjlighet att utveckla sin 
läsförståelse. 
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Förord 
Studien har konstruerats under min sista termin på grundlärarutbildningen på Högskolan i 
Halmstad under våren 2016. Mitt intresse för att fördjupa mig i läsförståelse för 
instruktioner kommer från att jag under min verksamhetsförlagda utbildning har 
uppmärksammat att elever i årskurserna 1-3 sällan samtalar om förståelsen för 
instruktioner. Detta fick jag även senare bekräftat av såväl verksamma lärare som 
forskningsfältet inom området. Jag vill särskilt betona behovet av att bereda väg för 
lärandesituationer där elever får möjlighet att utveckla sin läsförståelse av 
spelinstruktioner. Arbetet har på många sätt varit en utmaning då jag ibland känt mig 
ensam i min tanke- och reflektionsprocess. En viss frustration har ibland uppstått av att 
vara ensam i sitt tänkande och reflekterande. Dessa gånger har det varit skönt att kunna 
samtala med andra klasskamrater eller utomstående vänner. Därför vill jag rikta ett stort 
tack till Karin Olofsson och Anna Norrman som har varit mitt bollplank under arbetets 
gång, trots att de också har varit mitt upp i att skriva examensarbete.    
 

Caroline Persson  
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1. Inledning 
Läsförståelsen är ett av de viktigaste verktygen vi människor har i vår samtid av den 
anledningen att mycket av dagens information är skriftlig exempelvis tidskrifter, recept, 
manualer och räkningar (Bråten, 2008). Enligt Prah (2007) och Mattes & Bratton (2007) 
har läsförståelsen en avgörande betydelse för demokratin i ett samhälle där alla 
människor ska känna sig inkluderade och inte exkluderade. Reichenberg (2014) skriver 
att förståelsen av det lästa är otroligt viktigt i skolan eftersom lärandet i skolan idag 
bygger på att hämta information från olika skriftliga texter exempelvis läroböcker, 
tidskrifter och Internet. 
 
Undersökningar gjorda av PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) 
och PIRLS 2011(Progress in International Reading Literacy Study) visar att 
läsförståelsen i Sverige har sjunkit under de senaste åren (Skolverket 2013; 2012). PISA 
undersöker hur femtonåriga elever är rustade för att möta samhället och genomförs vart 
tredje år (Skolverket, 2012). När det gäller elevers läsförståelse testar PISA 2012 hur 
elever kan ta ut relevant fakta genom att söka och inhämta information, sammanföra och 
tolka samt reflektera och utvärdera. Detta i sin tur kräver att eleverna förstår 
instruktionerna för hur de ska utföra uppgiften. PIRLS undersöker läsförmågan hos elever 
i årskurs fyra och genomförs vart femte år (Skolverket, 2012). De testar elevers 
läsförståelse av skönlitterära och sakprosatexter genom att testa elevers förmåga att 
förstå, tolka och värdera texter. PISA-undersökningen som genomfördes 2012 visar att en 
fjärdedel av svenska elever i årskurs nio inte uppnår grundläggande kunskaper i 
läsförståelse (Skolverket, 2013. Flera studier visar att läsförståelsen har en betydande och 
central roll för flera ämnen i skolan (Adlof, Perfetti & Catts, 2011, Dewits, Jones & 
Leahy, 2009, Guthrie, 2004 & Skolverket, 2008). Detta är även Reichenberg (2014) enig 
om då hon skriver att god läsförståelse är nyckeln till att utveckla förståelsen för flera 
ämnen i skolan och grunden för ett livslångt lärande och för att kunna vara en aktiv 
samhällsmedborgare. I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) är ett 
kunskapskrav i ämnet svenska att förstå och tolka texter samt att eleven ska kunna 
återberätta viktiga delar av innehållet för att visa sin grundläggande läsförståelse. För att 
elever ska få möjligheter att uppnå detta mål är det viktigt att de har 
läsförståelsestrategier att tillämpa och använda sig av.  
 
PIRLS-undersökningen 2011 visar en försämrad läsförståelse för sakprosatexter medan 
förståelsen för skönlitterära texter inte försämrats lika nämnvärt (Skolverket, 2012). Detta 
skriver PIRLS kan bero på att eleverna vanligtvis får läsa mer skönlitteratur än 
sakprosatexter i skolan (Skolverket, 2012). Att eleverna får färre möjligheter att läsa 
sakprosatexter än skönlitterära texter skulle kunna vara en komponent till varför svenska 
elever presterar sämre i sin läsförståelse av sakprosatexter. De nationella proven för 
årskurs tre har ett delprov som prövar elevers förmåga att berätta, beskriva och hantera 
instruktioner på olika sätt. Eleverna behöver inte enbart öva på detta inför de nationella 
proven utan även för att uppnå kunskapskraven i ämnet svenska för årskurs tre 
(Skolverket, 2011). Där står det att eleverna ska kunna ge och ta enkla muntliga 
instruktioner. I det centrala innehållet för ämnet svenska årskurserna ett till tre betonas att 
eleverna genom undervisningen ska få möjligheter att öva på hur instruerande texter, 
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exempelvis spelinstruktioner, är uppbyggda (Skolverket, 2011). Denna förmåga bör 
eleverna få möjlighet att öva på så tidigt som möjligt. 
 
Enligt Chambers (2011) har läraren ett stort ansvar för att eleverna utvecklar sin 
läsförståelse. För att eleverna ska utveckla sin läsförståelse och bli tänkande läsare räcker 
det inte att de använder sig av vardagsspråk (Chambers, 2011). Författaren skriver vidare 
att läraren har en central roll när det kommer till att ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmågor såsom att ifrågasätta, sammanfatta, jämföra samt kritiskt granska (ibid).  
 
I en tidigare litteraturstudie visar Persson & Puschke (2015) att elever sällan samtalar om 
förståelsen för instruktioner. När elever arbetar med läsförståelsen behandlas oftast 
skönlitterära texter. Enligt Johansson och Sandell Ring (2012) kommer eleverna i tidig 
ålder i kontakt med instruktioner. De yngre eleverna möter till en början framförallt 
muntliga instruktioner medan de skriftliga instruktionerna kommer senare. Författarna 
skriver vidare att eleverna möter en mängd olika instruktioner däribland recept, hur en 
figur ska konstrueras, spel- och lekregler och ordningsregler. Johansson och Sandell Ring 
(2012) lyfter även att fokus läggs på uppbyggnaden av instruktioner och inte förståelsen 
av dem. Reichenberg (2014) skriver att textsamtal i Sverige idag är sällsynt och 
behandlar generellt sett i sådana fall skönlitterära texter och elever saknar därmed träning 
i att samtala om andra texttyper. Forskning visar att en lärandesituation där förståelsen för 
instruktioner kan tränas behöver utarbetas. Min intention är att bidra till fältet hur ett 
explicit arbete med läsförståelsen för instruktioner kan se ut för grundskolans yngre 
åldrar.  
 
Ett sätt att arbeta med läsförståelse är att arbeta utifrån Reciprocal Teaching (RT) 
eftersom jag i en tidigare litteraturstudie sett att det är en fungerande undervisningsmetod 
när det gäller läsförståelseundervisningen (Persson & Puschke, 2015). RT handlar om att 
eleverna använder sig av fyra läsförståelsestrategier vilka är “förutsäga”, “ställa frågor”, 
“klargöra” och “sammanfatta” (Palincsar & Brown, 1984). I arbetet med RT samtalar 
eleverna om det lästa i grupp där läraren fungerar som ett stöd vid behov. 
 
De berörda lärarna kontaktades tidigt i utformandet av studien för att identifiera ett 
utvecklingsområde i deras undervisning. I samtalen framgick det att textsamtal var något 
lärarna ansåg eleverna behövde arbeta mer med i undervisningen. Framförallt textsamtal 
som berörde instruerande texter, i mindre grupper, som möjliggjorde att eleverna kunde 
använda strategierna i RT. Efter samtal med eleverna om vilka instruktioner de ville 
arbeta med framgick det att spelinstruktioner var det populäraste. Därmed blev det ett 
självklart val att arbeta med spelinstruktioner. Studien är en aktionsforskningsstudie som 
genomförts på tre skolor i årskurserna ett, två och tre. Eleverna i föreliggande studie är 
vana att arbeta med en modell “En läsande klass” (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 
2014) som är utformad från bland annat RT då de använder sig av detta i 
läsförståelseundervisningen. Eftersom textsamtal inte var en del av undervisningen på 
skolorna arrangerades detta för att utforma en lärandesituation för läsförståelsen när det 
gäller instruerande texter. Aktionsforskningen möjliggör användandet av 
undervisningsmetoden reciprocal teachings fyra läsförståelsestrategier: 
“förutsäga”,“ställa frågor”, “klargöra” och “sammanfatta”. Studien är en 
aktionsforskningstudie eftersom forskningen tar utgångspunkt i praktiken (Rönnerman, 
2012) sedan initierat textsamtal i undervisningen genom att använda Palincsar och 
Browns (1984) reciprocal teaching. 
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1.2 Syfte 
De deltagande lärarna påpekar att de upplever ett glapp i undervisningen med textsamtal 
som behandlar förståelsen för instruktioner. Även forskningsfältet identifierar detta glapp 
då forskning pekar på att elever inte arbetar med förståelsen av instruerande texter i 
skolan.  
 
Syftet med denna studie är att tillsammans med elever och lärare utveckla och skapa 
kunskap om en lärandesituation för elevers läsförståelse. Detta genom textsamtal som 
behandlar instruerande texter i form av spelinstruktioner.  
          

1. Vilka strategier synliggörs när elever spelar spel? 
2. När använder eleverna strategierna? 

 

2. Tidigare forskning 
Denna studies utgångspunkt är aktionsforskning, sociokulturell teori och textsamtal som 
möjliggör att använda strategierna i Reciprocal Teaching (RT). Studien utgår från att med 
avstamp i praktiken koppla samman praktik och teori då detta kan bidra med ny kunskap 
inom ämnet (Rönnerman, 2012). Det är den egna praktiken som undersöks och utvecklas 
där jag utgör den forskande läraren vilket gör att jag har ett inifrånperspektiv. Detta 
skriver Andersson, Herr och Nihlen (2007), ger mig en markant fördel eftersom jag 
erhåller kunskap om området vilket inte en utomstående kan ha. Att genomföra och pröva 
aktioner menar jag utgör att ett annat lärande än vad eleverna är vana vid sker. Genom att 
undersöka och utveckla den egna praktiken levandegörs mina idéer och den nuvarande 
situationen i praktiken förändras, vilket gör att jag som lärare kan bidra med ny kunskap 
(Andersson, Herr & Nihlen, 2007). Detta med tanke på att tidigare forskning angående 
textsamtal om instruerande texter till största del behandlat textsamtal generellt sett eller 
med fokus på skönlitterära texter i förhållande till framförallt grundskolans äldre elever. 
Undervisningsmetoden RT som används i studien bygger på Vygotskijs teori om ett 
samlärande som innefattar scaffolding, det vill säga “stöttning”, samt att eleverna ska 
befinna sig i sin proximala utvecklingszon (Westlund, 2013). Läraren har här rollen att 
“scaffolda” eleverna i syfte att hjälpa dem framåt och lärandet analyseras därmed 
framförallt utifrån den sociokulturella teorin. Detta är någonting som kommer att 
återkopplas till i resultatdelen. Lärandet i denna studie ses därmed genom den 
sociokulturella teorin. Detta innebär att lärandet sker i interaktion med andra samt med 
hjälp av språkliga och fysiska redskap (Säljö, 2010). Redskapen benämns även som 
artefakter, vilka i denna studie är läsförståelsestrategierna. Författaren skriver vidare att 
med hjälp av artefakterna (läsförståelsestrategierna) kan eleverna mediera (förmedla) sin 
förståelse av det lästa. 
 
Detta kapitel är indelat i två delar, där jag nedan inleder med att ta upp läsförståelse, 
läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder. Under den kategorin tas definitioner av 
läsförståelse och läsförståelsestrategier upp samt vad undervisningsmetoder kan innebära. 
Vidare kommer jag att övergå till att beskriva strategierna i RT, vilka används i analysen.   
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2.1 Läsförståelse, läsförståelsestrategier & undervisningsmetoder 
Läsförståelse är ett övergripande tema när det gäller elevers förståelse av det lästa och 
innefattar i sin tur läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder (Bråten, 2008). När 
det gäller läsförståelsebegreppet utgår olika forskare från olika definitioner, detta med 
tanke på att forskare har olika intressen och studerar utifrån olika perspektiv (Westlund, 
2013). Applegate och Applegate (2010) menar att elever och lärare ofta uppfattar 
läsförståelse som vad de kallar “the three R:s” vilka är “recall”, “recognition” och 
“recitation” där Westlund (2013) har översatt dessa till den svenska beteckningen ÅLL 
(Återberätta, Leta svar, Läsa upp). Därmed krävs det att läsförståelseundervisningen visar 
på andra uppfattningar kring vad läsförståelse handlar om. En annan definition anges av 
Taube (2007) som skriver att läsförståelse handlar om elevens förmåga att skapa inre 
mentala bilder kring texters innehåll. Bråten (2008) menar däremot att läsförståelse 
innebär att läsaren känner ett meningsskapande för texten och kan samspela med den. Här 
behöver läsaren först leta upp författarens mening med texten vilket kräver att läsaren 
noggrant behöver genomsöka texten. Läsaren behöver få den mening som författaren och 
texten förmedlar klar för sig för att en del av läsförståelsen ska uppstå. För att läsaren ska 
skapa en djupare förståelse för vad texten handlar om måste läsaren dock själv även 
skapa mening i texten (Bråten, 2008). Detta innebär att läsaren aktivt integrerar med 
texten, inte enbart tar emot texten utan även ger mening åt texten. Författaren (ibid) 
skriver vidare att förståelse därmed inte enbart handlar om att överta författarens mening 
för texten, utan läsaren behöver även tillföra sin egen kunskap och erfarenhet för att 
skapa mening för det lästa. Dock innebär inte det att läsaren kan konstruera vilket 
personligt meningsskapande som helst och sedan påstå att hen har förstått, utan det måste 
ha relevans för det som står i texten. Sammanfattningsvis måste läsaren utifrån textens 
innehåll skapa en ny mening som grundas på tidigare kunskaper. Kunskapskraven i 
ämnet svenska för grundskolan årskurs 1-3 betonar att “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 vikta 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.” (Skolverket, 2011 s.227). Vi går vidare till strategier läsare använder sig av 
när de läser texter. 
 
När det gäller läsförståelsestrategier är utbudet av läsförståelsestrategier väldigt brett 
vilket visade sig i min tidigare litteraturstudie (Persson och Puschke, 2015). Författarna 
skriver att läsförståelsestrategier är något som sker abstrakt där eleven omedvetet 
och/eller medvetet planlägger inför sin förståelse. Detta förhåller jag mig även till i denna 
studie exempelvis att eleven reder ut ord hen inte förstår. Forskningsfältet är dock inte 
överens med vilken definition som ska ges då de synonyma begreppen 
förståelsestrategier och kognitiva strategier används (Westlund, 2013). Enligt Westlund 
(2013) innefattar läsförståelsestrategier olika kognitiva strategier som aktiveras för att 
skapa mening i den lästa texten. Dessa behöver därmed förstås som planlagda, medvetna 
och situationsbundna tankeoperatoioner. Detta är även Afflebach, Pearson och Paris 
(2008) är eniga om men där de även snarare menar att läsförståelsestrategierna är flexibla 
och kan anpassas efter olika situationer då eleven stöter på olika hinder i läsningen.  
 
Exempel på undervisningsmetoder inom läsförståelseundervisningen är “Reciprocal 
Teaching”, “Transactional Strategies Instruction” och “Questioning the Author”. Detta är 
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undervisningmetoder som ligger till grund för projektet En läsande klass (Gonzalez, et 
al., 2014) som idag är vanligt förekommande i arbete med läsförståelseundervisningen. 
Undervisningsmetoder menar jag är när eleverna medvetet och konkret inriktar sig på att 
visa sin förståelse för det lästa genom representativa former som bild eller 
kommunikation. I denna studie är utgångspunkten Reciprocal Teaching (RT) som utgör 
undervisningsmetoden i denna studie.   

2.2 Reciprocal Teaching 
Under följande rubrik kommer den centrala forskning inom RT som framgick i resultatet 
i tidigare litteraturstudie (Persson & Puschke, 2015). Vidare kommer strategiernas 
innebörd beskrivas såväl som textsamtal överlag.  
 
Palincsar och Brown (1984) beskriver en undervisningsmetod vid namn Reciprocal 
Teaching som ofta får bokstavsbeteckningen RT. Detta var den första 
ƒundervisningsmetoden som fokuserade på att stödja elever i lässvårigheter (Westlund, 
2013). Undervisningsmetoden innehåller fyra lässtrategier vilka är: “förutsäga”, “ställa 
frågor”, “klargöra” och “sammanfatta”. Dessa fyra strategier framkom när de (Palincsar 
& Brown, 1984) undersökte tidigare forskning för att identifiera de vanligaste 
strategierna för att förbättra läsförståelsen. RT bygger på att eleverna samtalar kring 
texter i mindre grupper där läraren till en början är samtalsledare, men där målet är att 
eleverna ska vara samtalsledare för att bli eftertänksamma läsare (Palincsar & Brown, 
1984 & Westera, 2002). Tidigare undersökningar visar att RT är en fungerande 
undervisningsmetod (Choo, Eng & Ahmad, 2011, Palincsar & Brown, 1984, Spörer, 
Brunstein & Kieschke, 2009). Spörer et al. (2009) undersöker en vad de kallar mer 
klassrumsanpassad RT vilket innebär att eleverna får arbeta i par där de tillsammans lär 
sig de fyra lässtrategierna sedan sätter de sig i par och tränar. På detta sätt får eleverna 
träna sin sociala kompetens, vilket de enligt författarna inte får i traditionell RT. I den 
traditionella RT visar läraren hur lässtrategierna används för att eleverna i mindre grupper 
ska agera som lärare och elev (Palinscar & Brown, 1984). Palincsar och Brown (1984) 
menar att genom en upprepad interaktion av en vuxen som modellerade frågor och 
sammanfattningar blev eleverna mer bekväma med RT:s upplägg. Eleverna kunde så 
småningom ställa frågor och göra sammanfattningar med sina egna ord, istället för ord 
som kan återfinnas i texten. I en undersökning genomförd av Choo et al. (2011) nämnde 
ett flertal elever att RT även gav möjlighet till samarbete som hjälpte deras förståelse för 
texten.  
 
Nedan beskrivs strategierna i RT för att skapa ett tydliggörande av dess innebörd.  
Strategin “förutsäga” handlar om att eleverna utifrån bilder och rubriker i texten förutspår 
vad de tror texten handlar om. I strategin “ställa frågor” ställer eleven frågor utifrån 
texten. Eleven identifierar därmed viktig information i texten och testar sin förståelse. 
Strategin “klargöra” handlar om att eleven reder ut oklarheter eller något hen upplever är 
svårt, vilket exempelvis kan handla om ordförståelse. I den fjärde och sista strategin 
“sammanfatta” utmanas eleverna att få syn på det viktigaste i texten och dra slutsatser 
från tidigare kunskaper.  
 
Westlund (2013) skriver att med tanke på att det är flertal läsförståelsestrategier som 
tränas i RT och samspelar så beskrivs RT i forskningslitteratur som ett 
multistrategiprogram. Det innebär att läraren aktivt undervisar eleverna i att använda flera 
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läsförståelsestrategier på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ska ge 
överföringseffekter för andra texttyper i andra kontexter (ibid). Den viktigaste aspekten 
av RT är att eleverna lär sig att ställa egna frågor som de funderar över, snarare än att 
läraren ställer frågor för att kontrollera elevernas läsförståelse (Keene & Zimmerman, 
2003). Sammanfattningsvis innebär detta att strategierna i RT även går att använda när 
det gäller instruerande texter. Tidigare forskning inom RT har i större utsträckning utförts 
i förhållande till äldre elever. Modellen ligger dock till grund för den populära 
undervisningsmetoden “En läsande klass” som lärare arbetar med när det gäller 
läsförståelseundervisning även för yngre elever. Samtidigt kan det vara så att RT inte 
fungerar enskilt i arbetet med de yngre eleverna och behöver därmed kompletteras med 
de två andra metoderna i “En läsande klass”. Mycket av den tidigare forskning som 
gjorts inom RT har utförts i andra länder. Att forskning inom området inte genomförts i 
Sverige i lika stor utsträckning kan bero på, som Strømsø (2008) skriver, att det har varit 
svårt att överföra Palincsar och Browns (1984) metod till skolkontexten och vardagen.  
 
Sammanställning av vad tidigare forskning samt denna studie har behandlat för texttyper. 

Studie  Texttyp 

Palincsar och Brown (1984) Eleverna läste årskursanpassade texter 

Spörer et al. (2009) Eleverna läste texter i läroböcker och tidskrifter 

Choo et al. (2011) Eleverna läste förklarande texter 

Denna studie Eleverna läser instruerande texter 
(spelinstruktioner) 

 
Hittills har undervisningsmetoden RT beskrivits, men nu övergår fokus på textsamtal. Att 
samtala om en text skriver Molloy (2008) är lika viktigt som att läsa den. Detta då eleven 
i interaktion med texten samt andras uppfattningar om textinnehållet kan utbyta olika 
erfarenheter. Bråten (2008) skriver att alla har olika erfarenheter av text och uppfattar 
därför en text på olika sätt. Detta möjliggör att ett samtal om texter kan ske. När eleverna 
i samtalen delar varandras tankar menar Reichenberg (2014) att de samtidigt utför en 
förhandling, problemlösning, argumentation, tolkning, misstolkning, eleverna ställer 
frågor och utvecklar idéer. På så vis möjliggörs ett underlag för läraren där hen kan se 
olika aspekter från varje individ. Chambers (2011) skriver att ett sätt att synliggöra 
elevens tankeprocess är att låta eleverna få berätta vad de tänker. I ett samtal finns det 
lyssnare inblandade och när eleven säger någonting högt finns en möjlighet att förändra 
uppfattningen av det sagda med hjälp av lyssnarna. Författaren (ibid) skriver vidare att 
drivkraften för att tänka högt inte enbart är för att eleven ska veta vad hen tänker, utan 
hjälper även hen att klargöra vad hen menar på ett sätt som inte kan göras självständigt. 
 
Molloy (2002) har gjort en studie på elever i högstadiet som använder textsamtal. I 
studien betonar hon vikten av att elever i stor utsträckning enbart kommer i kontakt med 
skönlitterära texter. Detta är även någonting som PIRLS-undersökning utförd 2011 visar 
(Skolverket, 2012) belyser. Molloy skriver vidare att elever även behöver samtala om 
olika texter. Lundberg (2010) skriver att en text kan liknas vid en serie med instruktioner 
som uppger hur läsaren ska utnyttja sina tidigare kunskaper om världen och hur den 
kunskapen kan förändras och utvecklas. När en text ska väljas är det enligt Molloy (2008) 
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viktigt att texten kopplas till elevernas erfarenheter. Av den anledning att eleverna kan 
känna igen sig och kan lägga in sådant som de själva har behov av att samtala om samt 
arbeta vidare med i texten. Även Tengberg (2011) är i enlighet med Molloys (2008) tanke 
om att texten ska kunna kopplas till elevernas erfarenheter. Tengberg (ibid) menar dock 
även att betydelsefulla historiska och sociala frågeställningar bör finnas i åtanke. Vidare 
bör inte en text väljas för att den är skriven av en viss författare eller ingår i en specifik 
serie. Även om det kan vara lättare att känna sympati för sådana texter, men det handlar 
också om att hitta texter som kan användas för att eleverna ska uppmärksamma och 
utveckla olika sätt att läsa (Tengberg, 2011). Detta kan även kopplas till den 
undersökning som PIRLS utförde 2011 som visar att svenska elever behöver arbeta mer 
med förståelsen av sakprosatexter (Skolverket, 2012).  
 

3. Metod & design 
Studien har tagit avstamp i praktiken och bygger på ett nära samarbete mellan inblandade 
lärare och forskare. Enligt Rönnerman (2012) är detta vad aktionsforskning handlar om, 
eftersom det gäller att utveckla och fördjupa sin förståelse om praktiken. Arbetet har följt 
den så kallade aktionsforskningsspiralen som är en process där Rönnerman (2012) lyfter 
fyra steg: planera, agera, observera och reflektera. Dessa steg har följts under processens 
gång och behandlas under rubrikerna Planera, Utvecklingsarbetet (Agera), 
Datainsamling (Observera) och Reflektion. Studien utgår från ett utvecklingsarbete som 
genomfördes tillsammans med två andra personer (Norrman & Olofsson, 2016) under 
våren 2016. Under utvecklingsarbetet gjordes en pilotstudie där vi undersökte när 
eleverna använde sig av strategin klargöra samt hur elever använder den metakognitiva 
förmågan att pröva och ompröva under ett textsamtal som berör spelinstruktioner. I 
föreliggande studie används den insamlade empirin, men fokus ligger på hur elever 
använder sig av strategierna i RT när de spelar spel. Där observationer skett för att 
synliggöra vilka strategier eleverna använder sig av när de spelar kortspelet Hej knekt. 
Genom studiens gång har jag både varit undervisande lärare och forskande lärare. Rollen 
som undervisande lärare tillfogades när aktionerna genomfördes, medan rollen som 
forskande lärare tillfogades när föreliggande studie sedan har utarbetats och analyserats. 
På så vis har författaren tagit distans från elevernas lärande och fokuserar sålunda på att 
analysera vad som har skett.  

3.1 Förutsättningar 
Skolorna där aktionsforskningen/utvecklingsarbetet genomförts är två F-5 skolor och en 
F-9 skola. Eleverna i studien går i grundskolans år ett till tre och är därmed sju till nio år 
gamla. Två av skolorna en F-5 skola och en F-9 skola är cityskolor och den andra F-5 
skolan är en landsbygdsskola. Landsbygdsskolan är en årskurs 1 med 22 elever och de 
andra två skolorna är en årskurs 2 med 22 elever och en årskurs 3 med 25 elever. Det 
klasserna hade gemensamt var att klasslärarna önskade ett utvecklingsarbete med 
förståelsen för instruerande texter. Arbetssättet med textsamtal om instruktioner 
genomfördes under två arbetsveckor och var ett nytt arbetssätt för alla inblandade. 
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3.2 Process 
Nedan beskrivs aktionsforskningsprocessen utifrån kategorierna planera, 
utvecklingsarbetet (agera), datainsamling (observera) och reflektera. Kategorin planera 
handlar om hur lärare och elever blev delaktiga i planeringen för den undervisning som 
skulle ske. Där tas även upp det urval av deltagare som gjorts för denna studie. Kategorin 
utvecklingsarbete (agera) beskriver hur undervisningen/aktionerna gick till. Den tredje 
kategorin datainsamling (observera) framställer vad och hur insamlandet av empiri gått 
till. Den sista kategorin reflektera beskriver några reflektioner som uppkommit under 
processens gång.  

3.2.1 Planera 
Arbetet började i planerade steget där planeringen skedde tillsammans med lärare och 
elever. Tidigt kontaktades de berörda lärarna i de tre klasserna där aktionerna 
(undervisningen) och undersökningen skulle genomföras och ett samtal fördes kring vad 
som behövde utvecklas. Det framgick att eleverna behövde arbeta med textsamtal som 
behandlade instruktioner. Med detta som grund gjordes eleverna delaktiga där de fick 
delge sin förståelse och erfarenhet av instruerande texter, så som vad en instruktion är, 
vilka instruerande texter de kände till och när de använde sig av instruktioner. Detta 
resulterade i att eleverna exempelvis nämnde spelregler, recept, konstruktioner och regler 
i lekar. Det förslag som upplevdes mest populärt i klasserna var spelinstruktioner och 
därför valde jag att arbeta med denna texttyp. 
 
I valet av deltagare användes ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Det innebär att deltagare 
som är relevanta för att besvara forskningsfrågorna valts ut. Deltagarna i studien grundas 
på urvalskriterier gällande erfarenheter om läsförståelsestrategier, utvecklingsbehov, 
ålder och access. När det gäller erfarenheter om läsförståelsestrategier arbetar de 
deltagande klasserna i denna studie med materialet “En läsande klass” (Gonzalez, 
Wedsberg & Wendéus, 2014) i läsförståelseundervisningen. Detta var ett kriterium då 
textsamtalen om spelinstruktionerna möjliggjorde att eleverna kunde använda sig av 
strategierna i RT, med tanke på att strategierna i RT är allmänna för olika texttyper 
(Westlund, 2013).  Kriteriet utvecklingsbehov valdes då jag ville studera klasser där 
klassläraren upplevde att ett arbete med förståelsen av instruktioner behövde utvecklas. 
Valet föll då på att inrikta mig på elever i årskurs 1-3 som är 7-9 år gamla. Detta av det 
skäl att de representerar de årskurser jag i min framtida lärarroll kommer arbeta med samt 
att som jag tidigare nämnde har tidigare forskning behandlat textsamtal för grundskolans 
äldre elever och därmed valdes kriteriet ålder. De valda skolorna valdes av den 
anledningen att jag hade tillgång (access) till dem sedan tidigare samt att jag hade 
kännedom om dem. Eleverna kände därmed mig och jag upplevde att eleverna var trygga 
i mitt sällskap, vilket kan ha påverkat resultatet.  
 
Aktionerna som utfördes i föreliggande studie planerades med grund i cirkelmodellen 
utifrån Hedeboe och Polias (2008). Cirkelmodellen även kallad cykeln för undervisning 
och lärande innehåller fyra faser vilka författarna beskriver enligt följande. Den första 
fasen är Bygga upp kunskap som handlar om att lärare och elever tillsammans utforskar 
genren. Läraren tar här reda på elevernas erfarenheter om genren, hur de tänker, 
eventuella luckor inom genren. I andra fasen Modellering och dekonstruktion undersöks 
modelltexter för att få syn på textens uppbyggnad. I den här fasen synliggörs vad läraren 
förväntar sig av en viss skriftlig eller muntlig uppgift, vilket utvecklar elevernas förmåga 



12 

att förstå och producera texter som förekommer i samhället. Nästa fas, gemensam 
konstruktion, skapar elever och lärare en gemensam text och på så sätt delar alla med sig 
av sina kunskaper om ämnet, genren och situationskontexten (Hedeboe & Polias, 2008).  
I den sista fasen, självständig konstruktion, får eleverna utifrån kunskaperna från 
föregående faser konstruera en egen text inom genren. Läraren finns där och stöttar 
elevens skrivande.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1 Cirkelmodellen (egenkonstruerad utifrån Hedeboe och Polias, 2008 s.15). 
 
Det ovannämnda arbetet utfördes som ett utvecklingsarbete under våren 2016. Hur 
aktionerna genomfördes beskrivs under rubriken Utvecklingsarbete (agera). 
Genomförandet av textsamtalen dokumenterades genom videoinspelning/ljudupptagning 
och observation för att det skulle kunna leda till ny och djupare kunskap inom området. 
Dokumentationen beskrivs under rubriken Datainsamling (observera). Avslutningsvis 
skedde ständig reflektion över processen och beskrivs vidare under rubriken Reflektion.  
 
3.2.2 Utvecklingsarbetet (Agera) 
I undervisningen arbetade jag som lärare med textsamtal om förståelsen av 
spelinstruktioner. Undervisningen genomfördes i halvklass och i mindre grupper utanför 
klassrummet, där eleverna delades in i grupper om 3-5 elever i varje grupp. Varje grupp 
genomförde minst två textsamtal som genomfördes i avskilda rum. Detta för att 
grupperna skulle kunna arbeta ostört. I det första tillfället fick eleverna tillsammans spela 
kortspelen “Hej Knekt” (Bilaga A) och “Bubblan” där de först fick läsa instruktionerna 
för att få en förståelse för hur de skulle spela spelen. Kortspel valdes av den anledningen 
att kortlekar fanns lättillgängliga på skolorna. Valet av att spela kortspel tillsammans 
gjordes för att eleverna skulle få möjlighet till att skapa en gemensam kunskap om 
spelinstruktioners uppbyggnad, vilket grundas i cirkelmodellen (Hedeboe och Polias, 
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2008). Vid tillfälle två fick eleverna i samma grupper skapa ett eget spel tillsammans. 
Läraren gav eleverna muntliga instruktioner för att kunna anpassa instruktionerna till 
varje elevgrupp. Till detta samtal hade läraren med sig ett frågebatteri som innehöll 
frågor gällande spelets struktur exempelvis tärning eller inte, spelpjäser, antal spelare osv. 
Vid tillfälle tre fick eleverna spela varandras spel där de först fick läsa instruktionen för 
att skapa en förståelse och sedan spela spelet. Själva arbetssättet i de tre tillfällena har 
som tidigare nämnts grund i cirkelmodellens fyra faser (se figur 1). Fokus var på faserna 
Bygga upp kunskap och Skapa gemensam konstruktion, för att eleverna först skulle skapa 
en gemensam kunskap för att sedan tillsammans kunna konstruera en spelinstruktion. 
Arbetssättet var något nytt för eleverna av den anledningen att de enligt klassläraren är 
ovana vid att föra ett samtala om instruerande texter. Det som ligger till underlag för att 
besvara forskningsfrågorna är tillfälle ett och därför har datainsamlingen skett under detta 
tillfälle. 

3.2.3 Datainsamling (Observera) 
För att kunna besvara forskningsfrågorna valde jag att dokumentera textsamtalen genom 
videodokumentation (Bilaga B) samt skriftligt genom loggbok där reflektioner och 
observationer antecknades ned. Filmandet skedde i avskilda rum utanför klassrummet när 
eleverna läste spelinstruktioner och sedan spelade spelet. Sammanlagt har fem textsamtal 
spelats in och resulterar ungefär i ca 1,5 timmar, vilket ligger till grund för analysen. 
Kameran placerades i förväg och fick därmed en statisk position i rummet. Den 
insamlade dokumentationen har sparats på dator och endast varit tillgänglig för mig som 
forskare. I observationerna som gjordes låg fokus på att se hur och vilka av de fyra 
strategierna i RT som eleverna synliggjorde att de använde. I tabellen nedan synliggörs 
det riktlinjer jag hade för varje strategi för att särskilja dem och göra dem till 
självständiga kategorier. 
 

Strategi Vad strategin innebär 

Förutsäga Eleverna förutspår vad de tror texten 
handlar om utifrån bilder och rubriker. 

Ställa frågor Eleverna identifierar viktigt information i 
texten och testar sin förståelse. Ställer även 
frågor utifrån texten. 

Klargöra Eleverna reder ut oklarheter eller något hen 
upplever är svårt, exempelvis ord. 

Sammanfatta Eleverna får syn på det viktigaste i texten 
och drar slutsatser från tidigare kunskaper. 

 
 
I textsamtalen fick alla elever delta även de elever som inte fick lov att 
videodokumenteras, men dessa elever dokumenterades inte. I årskurs 1 klassen med 22 
elever fick alla elever samtycke från vårdnadshavare, i årskurs 2 klassen med 22 elever 
fick 17 elever samtycke från vårdnadshavare och i årskurs 3 klassen med 25 elever fick 
15 elever samtycke från vårdnadshavare. Sammantaget dokumenterades 54 av 69 elever.   
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Att filma var inte alltid möjligt och då skedde observation istället där anteckningar fördes 
och skrevs i ett kollegieblock. Genom att observera enskilda händelser kan observatören 
“utifrån” betrakta vad som händer (Rönnerman, 2012). Hon skriver vidare att i en 
observation är en utgångspunkt att se hur eleverna beter sig, hur de gör och vad som 
händer. Dock kan det vara svårt att föra anteckningar om detta och då kan 
videodokumentation vara ett hjälpande verktyg. Att använda videodokumentation 
upplevdes som ett effektivt verktyg eftersom möjligheten till att återse sekvenser fanns 
(Lindgren, 2012). Videodokumentationen möjliggjorde att kunna studera hur eleverna 
beter sig, hur de gör och vad som händer samt studera elevernas samtal där deras tankar 
och resonemang framgår (Lindgren, 2012). Att valet föll på videodokumentation och 
observation beror på att med tanke på elevernas åldrar sju till nio år kan det vara svårt för 
dem att berätta hur de tänker eller hur dem gör för att förstå något. Det blev då ett 
självklart val att observera detta och utifrån observationerna göra tolkningar för att 
synliggöra elevernas läsförståelse. Genom att kameran fick en statisk position i rummet 
blev observationen därmed indirekt då jag inte direkt observerade med mina ögon 
(Einarson och Chiriac, 2002). I anknytning till varje samtal fördes loggbok över samtalet 
där jag exempelvis skrev om det var något specifikt som uppmärksammats under 
textsamtalet. Dessa anteckningar utgjorde sedan en grund för vidare samtal och 
reflektioner om strukturen på textsamtalen, både enskilt och tillsammans med 
klasslärarna. Vilket behandlas mer under rubriken Reflektion. Som tidigare nämnts har 
detta utvecklingsarbete utförts tillsammans med två medforskare och därmed har det 
insamlade materialet även används i en annan studie (Norrman & Olofsson, 2016). 

3.2.4 Reflektion 
Under aktionsforskningens genomförande påträffade jag vissa svårigheter. En svårighet 
handlade om organisationen mellan aktionerna och det övriga klassschemat, där hänsyn 
fick tas till obligatoriska moment utanför klassrummet exempelvis idrottslektioner. Detta 
samt sjukfrånvaro påverkade i sin tur gruppindelningen. På skolorna fanns det brist på 
grupprum, vilket resulterade i att flera grupper fick vara i fritidslokaler där distraherande 
material fanns. 
 
De positiva aspekterna var att eleverna uttryckte glädje över delaktigheten i planeringen. 
Elevernas visade motivation och lustfylldhet över delaktigheten i planeringen var något 
som upplevdes som väldigt intressant och tas med i framtida yrke. Eleverna uttryckte 
vidare att de fortsättningsvis vill arbeta med detta flera gånger, då de ansåg att det var ett 
meningsskapande arbetssätt när det gäller instruktioner. Arbetssättet var differentierat och 
passade därmed alla elever, vilket jag upplevde ledde till att eleverna kände glädje för att 
arbeta med spel. En av klasslärarna var innan projektets start fundersam över valet av att 
använda spel i undervisningen, då hen menade på att dagens elever inte är vana vid 
fysiska spel utan är mer vana vid appar på telefoner eller tablets. Men när aktionerna var 
utförda och jag samtalade med läraren fick hen en annan uppfattning och blev därmed 
positivt överraskad.  
 
Placeringen av kameran upplevde jag till en början som en svårighet, då det var svårt att 
avgöra vart den mest kunde stå ostört. Jag var därmed fundersam över hur eleverna skulle 
reagera över att bli filmade, då de inte var vana vid det. Men det visade sig inte vara 
några problem då eleverna efter ett tag glömde bort att de blev filmade. Vilket jag blev 
positivt överraskad av. Bjørndahl (2005) skriver att detta är en vanlig reflektion hos de 
observatörer som valt att videodokumentera. Författaren skriver vidare att detta kan bero 
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på samspelet mellan eleverna och aktiviteten. Är engagemanget hos eleverna starkt i 
aktiviteten “glömmer” de därmed av att de blir filmade (Bjørndahl, 2005) 
  

3.3 Databearbetning 
Det material som ligger till grund för analysen är fem filmer från de tillfällen när eleverna 
spelar spelet “Hej knekt”. Detta då jag vill betrakta vilka strategier eleverna synliggör att 
de använder när de spelar spel, utifrån den tabell som beskrevs i kapitel 3.2.3 
datainsamling (observera). Videodokumentationen har transkriberats och därefter lästs 
igenom flera gånger. Att själv transkribera det insamlade materialet skriver Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2011) är en stor fördel med tanke på att jag medverkat under 
samtalet i en av klasserna och kan lättare förstå något som sägs eller görs. Det kan vara 
svårare för en person som inte deltagit i processen, att utföra transkriptionerna. Med 
tanke på att empiri från två andra klasser också ligger till grund för analysen där jag inte 
medverkat under samtalen, har transkribering av dessa samtal skett av mina medforskare 
i pilotstudien som medverkade under dessa samtal. Detta för att som jag tidigare nämnde 
så kan de lättare förstå vad som sägs och görs än vad jag som utomstående gör. En annan 
fördel med transkriberingen är att jag får bekanta mig med det insamlade materialet och 
på så sätt lär jag känna det (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Redan där börjar 
analysprocessen ta form. Att läsa igenom transkriberingarna flera gånger gjordes för att 
synliggöra vilka av de fyra strategierna “förutsäga”, “ställa frågor”, “klargöra” och 
“sammanfatta” som eleverna använder sig av. Vilket blev en så kallad sortering av det 
insamlade materialet. Dessa stycken färgkodades sedan för att göra texten enklare att 
överskåda när jag gick tillbaka i texten och sökte styckena (Bilaga B). Samtidigt som 
stycken färgkodades antecknades även fraser som var vanligt förekommande inom varje 
strategi ned och utgjorde på så sätt stödord (Rennstam & Wästerfors, 2011). De fyra 
strategierna användes sedan som ett raster för att kategorisera innehållet i materialet med 
hjälp av stödorden till varje kategori. Vilket därmed blev en deduktiv metod eftersom jag 
utgick från de fyra strategierna i RT. Efter att två textsamtal analyserats började ett 
mönster ta form, vilket Rennerstam och Wästerfors (2011) kallar en selektiv eller 
fokuserad sortering. Vilka vidare kommer att behandlas i Resultat och analyskapitlet. 
Stödorden skrevs in i tabeller för varje kategori för att se om kategorierna var stringenta 
(Bilaga C1-3). Därefter gjordes reduceringen där ett urval av transkriptionerna gjordes för 
att välja utdrag som ansågs vara representativa för resultatet. I analysen skedde ett 
bortfall av en kategori då det visade sig att eleverna inte använde sig av strategin 
“förutsäga”. Därmed är det tre kategorier som representerar den insamlade datan. Dessa 
kategorier är Identifiera viktig information (“ställa frågor”), Reda ut oklarheter 
(“klargöra”) och Synliggöra det viktigaste i texten och dra slutsatser (“sammanfatta”). I 
analysen framträdde även vilken roll läraren hade i textsamtalen och kommer vidare tas 
upp till diskussion i kapitel 5. Hittills har hur analysarbetet gått till beskrivits och nu 
övergår det till att beskriva hur studien förhåller sig till de etiska ställningstaganden som 
gjorts. 

3.4 Etiska aspekter 
I studien följs Vetenskapsrådets (u.å) fyra etiska riktlinjer vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialiteskravet. Informationskravet 
uppfylldes genom att elever, vårdnadshavare samt klasslärare informerades om 
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utvecklingsarbetet som skulle genomföras. Projektet var frivilligt men elevernas 
medverkan skulle godkännas av vårdnadshavare och därmed uppfylldes samtyckeskravet. 
Elever som inte fick godkännande av vårdnadshavare deltog i textsamtalen utan att 
dokumenteras. Således fick alla elever delta i forskningen, men alla är inte med i den 
insamlade data som används för analysen. Videodokumentationen samt den skriftliga 
dokumentationen i loggboken användes endast i forsknings- och utvecklingssyfte. Detta 
innebär att obehöriga ej har tillgång till det insamlade materialet och nyttjandekravet 
uppfylldes. För att skydda elevernas privatliv samt identitet har jag valt att ge deltagarna 
fiktiva namn. Med denna avidentifiering uppfylls Vetenskapsrådets (u.å) 
konfidentialitetskrav.   
 

3.5 Trovärdighet 
Under denna rubrik diskuteras studiens trovärdighet. Att de tre deltagande klasserna 
arbetar med materialet “En läsande klass” i arbetet med läsförståelse innebär inte att de 
har samma erfarenheter av materialet. Detta eftersom det är tre olika lärare på tre olika 
skolor, vilka i sin tur eventuellt har varierande arbetssätt i undervisningen av materialet. 
Eleverna har därmed olika erfarenheter av användandet av läsförståelsestrategierna vilket 
har funnits med i åtanke. Men med tanke på studiens ansats så är inte syftet att göra 
jämförelser klasserna emellan och det har således inte relevans för forskningsfrågorna. 
Därmed påverkas inte resultatet av att studien utgår från tre olika årskurser eftersom 
läraren tillsammans med eleverna undersöker och utvecklar undervisningen.  
 
Om vi övergår till att diskutera urvalet utgick det från fyra kriterier för att stärka och 
tydliggöra valet av deltagande klasser, vilket Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval. 
Detta gjordes eftersom syftet inte är att göra ett slumpmässigt urval, vilket Bryman 
(2011) menar gör att studien inte är generaliserbar. Samtidigt skriver Folkesson (2012) att 
det således inte finns några krav på att resultaten i aktionsforskning ska vara generella, 
utan den nya kunskapen som bildats ska bidra till att utveckla praktiken. Urvalskriteriet 
“Tillgång (access)” möjliggjorde att eleverna i den klass jag var i kunde känna sig trygga 
i mitt sällskap, vilket jag upplevde det som. En ny grupp elever hade kanske inte känt sig 
trygga i mitt sällskap så snabbt med tanke på den tidsram som fanns för utförandet. Vilket 
eventuellt kan ha påverkat den insamlade empirin i studien, med tanke på att jag som 
forskare har tidigare uppfattningar om eleverna och gör därmed tolkningar utifrån detta. 
Andersson et. al. (2007) menar att detta kan ses som en fördel då jag känner till vilka 
normer som finns samt hur elevernas jargong är. Det behöver dock inte enbart vara en 
fördel, då jag eventuellt gör vissa tolkningar och sållar bort information som en annan 
person hade valt att ta med. Samtidigt hade kanske en annan person valt att ta bort något 
som jag valt att ta med, det beror väldigt mycket på vems ögon som sett och vilka 
tolkningar som gjorts (Bjørndal, 2005).  
 
När det gäller datainsamlingsmetoden som i denna studie var videodokumentation, 
observation samt loggbok finns det inte enbart fördelar med det ena eller det andra. 
Lindgren (2012) skriver att trots filmningens möjligheter ger den dock inte en “sann 
kopia” av verkligheten utan enbart ett nedslag i tiden där situationen inte blir den 
verkliga, utan hur den som tittar på filmen uppfattar den. Under textsamtalen har jag både 
gjort observationer och videodokumentationer och anser därmed att jag återskapat en 
“sann kopia” av verkligheten i så stor omfattning det går (Rönnerman, 2012). Dock går 
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det inte att återskapa en helt “sann kopia” av verkligheten eftersom en filmkamera inte 
kan få in alla vinklar och allt ljud runt omkring (Bjørndal, 2005). En nackdel med 
videodokumentation är efterarbetet med transkribering eftersom det insamlade materialet 
ofta är stort och omfattande (Einarsson och Chiriac, 2002). Att transkriberingarna skett av 
både mig och medforskare i pilotstudien kan också ha påverkat den “sanna kopian” av 
verkligheten eftersom varje person gör sina tolkningar, dock ser jag det som en stor 
fördel då varje forskare har transkriberat de samtal där man själv medverkat. Detta anser 
jag ger en mer “sann kopia” av den situation som var, än om jag hade transkriberat allt 
material själv.  Jag ser dock en stor fördel med insamlingsmetoden då jag kunnat få syn 
på detaljer i samtalet t.ex. vad som händer, hur eleverna gör och deras tankar.  
 

4. Resultat & analys 
I analysarbetet av transkripterna har forskningsfrågan Vilka strategier synliggörs när 
elever spelar spel? besvarats och detta görs under kategorierna Identifiera viktig 
information (“ställa frågor”), Reda ut oklarheter (“klargöra”) och Synliggöra det 
viktigaste i texten och dra slutsatser (“sammanfatta”). Underrubrikerna för varje kategori 
är namngivna efter när eleverna använder strategierna och syftar till att besvara den andra 
forskningsfrågan När använder eleverna strategierna? Med hjälp av utdrag ur 
transkripterna synliggörs och tydliggörs när strategin behöver användas.  

4.1 Identifiera viktig information (“ställa frågor”) 
I analysarbetet identifierades att eleverna använde sig av strategin ställa frågor. Denna 
strategi använde eleverna sig av när de behövde ställa frågor om vad som händer när ett 
speciellt kort läggs fram, hur spelet skulle börja och fick man titta på korten? Här 
utmanas eleverna att utifrån den lästa instruktionen identifiera viktig information för att 
testa sin förståelse. Frågeställandet om vad som hände när ett speciellt kort lades fram 
berörde oftast de klädda korten, ess eller tian där eleverna var medvetna om att det skulle 
hända något och behövde därmed ställa frågor om hur det var. I en grupp behövde en 
fråga ställas när det gällde vad som hände när en kung lades på bordet. De kommande 
citaten är baserade på fem textsamtal om spelet Hej knekt som videodokumenterats i tre 
klasser. Alla namn är fiktiva, detta för att de deltagarna i föreliggande studie ska få 
behålla sin identitet samt för att förhålla mig till Vetenskapsrådets (u.å) 
konfidentialitetskrav.  
 

Egon: En kung då ska man…  
Lydia: Å! (Ställer sig upp i honnör) säger honnör 
Egon: Vad skulle man göra då? 
Lydia: Jag står redan så som man skulle göra. 

 
När Egon ställer en fråga om vad de ska göra svarar Lydia på detta genom att visa att hon 
förstått instruktionen och förklarar att Egon ska göra likadant som henne. Därmed visar 
Lydia att hon testar sin förståelse för det lästa. 
 
Ett annat sätt att ställa frågor om vad som hände när ett specifikt kort lades var när 
eleverna ifrågasatte om det var något speciellt som hände om en åtta lades upp. Då eleven 
som frågar känner sig osäker på hur det var.  
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Björn lägger spader 8 och säger: Åtta 
Malin: Står det nåt på åtta? (riktat till Björn) 
Björn: Nej. 
Malin: Bra. 

 
För att svara på frågan behövde eleverna gå tillbaka i instruktionen för att säkerställa hur 
det var. Malin visar att hon ställer en fråga där Björns förståelse testat genom att Björn 
får läsa instruktionen igen. Till skillnad från den förra gruppen behöver eleverna i denna 
grupp gå tillbaka till instruktionen medan en elev i den andra gruppen visste vad som 
skulle hända och visade detta.  
 

4.1.1 Hur skulle spelet börja 
I analysen visade det sig även att eleverna ställde frågor om hur spelet börjar, efter att de 
hade läst instruktionen. Ett exempel på det synliggjordes när en grupp elever hade delat 
ut alla kort och bestämt vem som skulle börja. 
 

Ines: Vad skulle man göra? 
Läraren: Vad skulle man göra nu då om Ines ska börja? 
Vilda: man ska ta upp det första kortet. 
Ines: men skulle jag vända kortet? 
Vilda: Ja, det första  

 
I situationen krävdes ett frågeställande med hjälp av läraren för att få svar på vad den 
första spelaren ska göra när spelet börjar. Vilda svarar genom att visa sin förståelse av 
instruktionen och förklara hur Ines ska göra. Ines ställer en följdfråga som handlar om 
hon ska vända kortet också, här tolkar jag det som att eleven testar sin förståelse för att 
hon ska ta upp sitt första kort och att det även innebär att hon ska vända på kortet.  
 
Ett annat sätt att ställa frågor och få svar på hur spelet skulle börja var att läraren 
ifrågasatte hur spelet började.  
 

När Björn har delat ut alla kort säger han: Så. 
Lärare: Mm, vad skulle man göra sen? 
Björn: Vända upp ett kort. 
Malin: Det översta va det väll? 
Björn: A, en av oss skulle göra det. Vem vill.. 
Elin: Och så skulle vi lägga det på golvet! 
Lärare: Vi kan lägga det på bordet istället. 
Elin: Okej.. 

 
För att svara på frågan läraren ställer testar eleverna sin förståelse genom att en dialog 
sker mellan tre elever som hjälper varandra att berätta hur spelet börjar. Eleverna visar att 
de har tagit till sig instruktionen och kan identifiera viktig information i den.  
 

4.1.2 Titta på korten 
Att eleverna ställde frågor om de fick titta på korten eller inte framkom i analysen vara 
väldigt vanligt. Det fördes ofta en diskussion kring hur det var. Ett exempel på det 
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synliggjordes när eleverna hade delat ut alla kort och frågade om de fick titta på korten 
som låg framför dem eller inte. 
 

Amanda: Ska man titta på sina kort? 
Elvira: Men det står ju i reglerna.  
Vilgot: Nej vi får inte. 
Amanda: Nej Ida man får inte titta på korten! 
 

Amanda ställer en fråga om man får titta på sina kort och får som svar att hon kan läsa i 
reglerna vad det står. Där visar Elvira att om man undrar något så kan man gå tillbaka till 
reglerna för att titta. Det visar att Elvira har en förståelse för spelinstruktioner. Vilgot ger 
Amanda ett svar där han visar att han förstått att de inte får titta på korten. Från de svar 
Amanda får från Elvira och Vilgot visar Amanda sedan sin förståelse då hon säger till Ida 
att de inte får titta på korten.  

 

4.2 Reda ut oklarheter (“klargöra”) 
Denna kategori handlar om vilka klargöranden eleverna behövde göra, detta då analysen 
identifierade att eleverna använde sig av strategin klargöra i textsamtalen när de spelade 
spel. Klargörandena gjordes när eleverna stötte på svåra ord eller redde ut något som var 
oklart. Detta kunde handla om att klargöra vad honnör betyder, hur många kort de skulle 
ha var, vilka skulle göra något om det lades ett händelsekort samt vem som var först och 
sist. Om vi börjar med klargörandet av ordet honnör behövde eleverna hjälp av mig som 
lärare att förklara detta då ingen av eleverna visste vad det betydde. För att vara tydlig 
med vad ordet innebar visade jag eleverna hur man står i honnör eftersom det var det 
eleverna skulle göra om kortet kung lades på bordet. Det som krävde ett större 
klargörande och mer diskussion var när eleverna skulle klargöra hur många kort de skulle 
ha var och en. I en grupp testade en elev sitt klargörande genom att diskutera och försöka 
räkna ut hur många kort de skulle få var. Gruppen bestod av fem elever. 
 

Cecilia: Men om man ska dela det på två så är det 26. 
Alfred: Men hur vet man att det är 52? 
Cecilia: Kanske 13?? 
Lärare: Det brukar va 52 kort i en kortlek. 
Cecilia: Det måste bli 10 för annars blir det ojämnt.  

 
Cecilia tar hjälp av sina matematiska kunskaper för att klargöra hur många kort de ska få 
var. Hon visar även rimligheten av sin förståelse i det hon beräknar eftersom hon först 
tänker att de ska få 13 kort var, men kommer sedan på att spelarna då får ojämnt antal 
kort och ändrar sin tanke till 10 kort var istället. Cecilia visar även att hon utifrån 
informationen i spelinstruktionen har förstått att en kortlek innehåller 52 stycken kort. 
Medan Alfred inte har gjort detta och ifrågasätter därmed hur Cecilia kan veta att det är 
52 stycken kort.  
 
I en annan grupp klargjorde och löste eleverna situationen genom att dela ut ett kort i 
taget till varje person. 
 

Björn: Hur många kort ska vi ha? 
Malin: Men, om vi tar alla kort och så delar vi ut en och en till varje person tills korten är slut. 
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Björn: Ja, så gör vi. 
 
Björn visar här att för att lösa situationen kring hur många kort de ska ha var så blir det 
för dem lättast att dela ut ett kort i taget. 
 

4.2.1 Vem var först respektive sist 
Att klargöra vem som var först respektive sist när ett händelsekort hade lagts på bordet 
var en central diskussion i de flesta grupper. Ett exempel på detta är när eleverna i en 
grupp har lagt kortet kung och har ställt sig upp för att göra honnör och sedan satt sig 
igen för att diskutera vem som gjorde det sist och ska därmed ta upp alla kort som ligger 
på bordet. 
 

Vilgot: Du ska ta korten! Du gjorde ju helt fel man ska göra honnör med denna handen. (Riktat till 
Ida) 
Ida: men jag var inte sist. Elvira gjorde ingen sån alls. (honnör) 
Amanda: Då ska Elvira ta korten 
Vilgot: men Ida gjorde ju fel 
Amanda: men Elvira gjorde ingen sån. (honnör) 
Elvira: Jag tar korten då… suck… 
 

Eleverna diskuterar vem det var som gjorde honnör sist eller inte gjorde det alls. 
Klargörandet eleverna gör är att det är den elev, i detta fall Elvira, som inte gör honnör 
alls som ska ta upp korten. Detta visar att eleverna tagit till sig information i 
spelinstruktionen och utgår från den när de tillslut klargör vem som ska ta upp korten.  
 

4.2.2 Vilka ska göra något när ett händelsekort läggs 
Ett annat klargörande som var central var att reda ut vilka som skulle göra något när ett 
händelsekort lades (tia, knekt, kung, dam eller ess). Eleverna behövde i dessa situationer 
oftast fråga läraren hur det var och fick till svar att de skulle gå tillbaka till 
spelinstruktionen och läsa vad där stod. Nedan kommer ett exempel som handlar om en 
sådan situation där kortet tia har lagts. 
 

Lärare: Vilka skulle klappa händerna? 
Ines: Jag. 
Ludwig: Ingen aning. 
Lärare: Vad stod det? (riktat till Vilda) 
Vilda: En klapp. En tia klappa händerna 
Ines klappar händerna 
Edwin + Ludwig läser: Är det en tia, knekt, dam, kung eller ess som vänds upp ska alla så snabbt de 
kan göra såhär.. 
Vilda: Ska alla klappa då? 
Ludwig: 1,2,3 
Alla klappar samtidigt 

 
I denna situation visar eleverna att de behöver lärarens stöd för att förstå att de ska läsa 
instruktionen igen. För att klargöra vilka det är som ska klappa när en tia har lagts läser 
eleverna instruktionen igen och utifrån det klargör dem. De kommer fram till att det är 
alla som ska göra det och räknar till tre för att göra det gemensamt.  
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4.3 Synliggöra det viktigaste i texten och dra slutsatser 
(“sammanfatta”) 
Kategorin “sammanfatta” identifierades i analysen av transkriberingarna då eleverna 
visade att deras sammanfattningar handlade om hur spelet går till, hur det var med vem 
som var först och sist samt att de kopplar till tidigare kunskaper Eleverna utmanas här att 
få syn på det viktigaste i texten och dra slutsatser från tidigare kunskaper. 
Sammanfattningarna av hur spelet går till krävde att läraren frågade eleverna hur de 
skulle spela spelet samt att läraren frågade vad eleverna skulle göra om det kom ett 
händelsekort. Detta efter att eleverna hade läst spelinstruktionen. Ett exempel från 
transkriberingarna är i en grupp där eleverna fokuserade på att sammanfatta hur de skulle 
placera korten. 
 

Lärare: Hur går det här spelet till? 
Edwin: Om man får en tia klappar man händerna 
Vilda: Man ska ha en hög och äm.. och andra ska ha en hög och baksidan ska va uppåt 
Edwin: Jag vet, man ska lägga upp ett kort så snabbt som möjligt 
 

Edwin sammanfattar spelet genom att börja berätta vad som händer om någon får en tia. 
Vilda fortsätter samtalet genom att sammanfatta hur korten ska vara placerade och Edwin 
kommer utifrån Vildas berättande på att de även skulle lägga upp ett kort så snabbt som 
möjligt. Ovanstående exempel visar att med hjälp av varandra sammanfattar eleverna en 
del av hur spelet går till.  
 
I en annan grupp som också ligger till grund för analysen fokuserar eleverna på att 
sammanfatta hur det var dem skulle göra med händelsekorten (tia, knekt, dam, kung eller 
ess). Läraren frågar eleverna vad de ska göra om det blir en dam och sedan fortsätter 
samtalet där eleverna sammanfattar spelet.  
 

Lärare: så vad skulle man göra om det blev en dam? 
Amanda: man skulle säga ”god dag” 
Elvira: man skulle säga ”god dag dam” 
Ida: om det är knekt man säger ”hej knekt” 
Vilgot: kungen ska man göra en manöver och ess ska man göra såhär (Slår handen hårt i bordet 
flera gånger) 
Amanda: på tian man ska vissla högt. Jag kan inte vissla högt… Bara så här (visslar) 
Vilgot: Den som blir av med korten först har vunnit. 

 
Eleverna i denna grupp visar att de har fått syn på det viktigaste i texten genom att 
sammanfatta vad som händer när de olika händelsekorten läggs. Samt att Vilgot tillägger 
hur spelet avslutas.  
 

4.3.1 Hur var det med den som var först eller sist 
Att sammanfatta hur det var eleverna skulle göra med den spelare som var först eller sist 
att regera när ett händelsekort lades på bordet krävdes som jag tidigare nämnde oftast ett 
klargörande, men eleverna sammanfattade även hur det var. Vilket vi kan se i 
nedanstående citat från en av transkriberingarna där eleverna efter att ha läst 
spelinstruktionen sammanfattar den med egna ord.  
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Elvira: Här står hur man gör! ”Den som gör det sist måste plocka upp alla korten och lägga dem 
underst i sin hög med baksidorna upp”. 
Amanda: Jag vet jag vet. Om det är en tia ska man vissla högt, om det är en knekt man ska säga hej 
knekt. Den som gör dethära sist måste plocka upp alla korten. Kör, Vi bara kör. (Amanda lägger 
första kortet) 
 

Amanda visar i denna situation att hon förstått hur de ska göra med den spelare som 
reagerar sist då hon sammanfattar det hörda genom att sammanfatta med egna ord “den 
som dethära sist måste plocka upp alla korten”. Detta efter att Elvira har läst upp vad 
som står i spelinstruktionen.  

 

4.3.2 Koppla till tidigare erfarenheter 
I textsamtalen vad gäller koppla till tidigare erfarenheter gjorde eleverna detta genom att 
dra slutsatser från andra spel eleverna spelat exempelvis Uno. Vilket vi kan se ett 
exempel på nedan. Där en elev berättar att spelet Hej knekt kan liknas vid Uno. 
 

Björn: Detta är typ som kortlek typ som Uno. 
 
Björn drar här en slutsats om att spelet Hej knekt eventuellt är som spelet Uno. Detta då 
eleven reflekterar över att de båda spelen innehåller en kortlek, vilket visar att Björn 
använder sig av sina tidigare kunskaper om kortspel för att dra en slutsats om vad detta 
spelet handlar om.  
 
En annan kopplar till sina tidigare kunskaper genom att säga: 
 

Elvira – Ja! Jag fattar! Jag har kört detta innan fast inte direkt samma. 

Elvira visar här att även hon kopplar till sina tidigare kunskaper om kortspel, men 
benämner inte något specifikt spel som Björn gjorde. Utan den slutsats Elvira drar kan 
vara mer generell eftersom hon inte benämner något specifikt spel, samtidigt som hon 
inte säger att hon känner igen det från flera andra spel.  
 
I en annan situation visar eleverna i en grupp att de utifrån sina tidigare kunskaper om 
kortspel känner till att jokern inte ska vara med. Detta var vanligt förekommande i de 
flesta grupper. 
 

Edwin lägger en joker och säger vad är det? 
Björn: Joker, dom ska man inte ha med.(plockar undan det kortet) 
Edwin: Nähe. 
Malin: Vi glömde och rensa. 

 
Björn visar i denna situation att han har tidigare kunskaper om att jokern inte ska vara 
med i kortspel. Även Malin visar detta då hon uttrycker “vi glömde och rensa”. 
Samtidigt är det inget som säger att jokern inte ska vara med i spelet då det i 
instruktionen inte står något om jokern (Bilaga B3). Med tanke på det hade eleverna 
likväl kunnat välja att ha kvar jokern i kortleken, men de valde att plocka bort den då de 
drog den slutsatsen från tidigare kunskaper.   
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4.4 Sammanfattning av resultatet 
I analysen synliggjordes det att eleverna använde tre av strategierna i RT vilka var “ställa 
frågor”, “klargöra” och “sammanfatta”, som redan nämnt är detta svar på 
forskningsfrågan Vilka strategier synliggörs när elever spelar spel? Strategin “förutsäga” 
visade sig falla bort då eleverna inte synliggjorde att de använde sig av den. Svaret på den 
andra forskningsfrågan När använder eleverna strategierna? kommer nu att presenteras, 
där en sammanfattning för varje strategi görs. När det gäller “ställa frågor” visade 
eleverna att de behövde ställa frågor om vad som hände om specifika kort lades på bordet 
exempelvis kung eller dam, de ifrågasatte även hur spelet skulle börja samt om de fick 
lov att titta på sina kort. I strategin “klargöra” behövde eleverna klargöra vad ordet 
honnör betydde, hur många kort de skulle få var samt vem som var först respektive sist 
när ett händelsekort hade lagts. I klargörandet av ordet honnör behövde läraren gå in och 
stötta genom att förklara och visa. När det gäller strategin “sammanfatta” visade eleverna 
att de drog slutsatser genom att koppla till sina tidigare kunskaper om kortspel samt att 
sammanfatta det lästa med egna ord för att visa sin förståelse för hur spelet gick till.  

5. Diskussion 
I detta avsnitt redovisas några upptäckter och dessa diskuteras i relation till bakgrunden. 
De upptäckter som diskuteras är elevernas användande av strategierna, lärarens roll, 
undervisningsmetoden och studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning. Som 
tidigare nämnts har inte lärarens roll varit i fokus för föreliggande studie, utan framkom 
och synliggjordes i analysarbetet. Detta var från början inte något som planerades att 
studeras och ingår därav inte i någon forskningsfråga, men under 
undersökningsprocessen visade sig lärarens roll vara viktig i relation till RT. Av den 
anledningen att lärarens roll i RT utifrån tidigare undersökningar är central (Choo, Eng & 
Ahmad, 2011, Palincsar & Brown, 1984, Spörer, Brunstein & Kieschke, 2009), men 
föreliggande studie uppmärksammade denna aspekt utifrån en annan synvinkel. Därav tas 
denna aspekt upp till diskussion.  
 

5.1 Elevernas användande av strategierna i RT och lärarens roll 
Resultatet visar att eleverna använder tre av fyra strategier i RT när de samtalar om 
förståelsen av spelinstruktioner. Den strategi eleverna inte synliggör att de använder sig 
av är “förutsäga”, vilket visar att eleverna eventuellt inte behärskar denna strategi men 
det kan också bero på att eleverna inte ansåg att den var relevant att använda i 
situationen. Det kan även vara så att eleverna abstrakt använde sig av strategin, men 
synliggjorde inte att de gjorde det. Här synliggörs lärarens roll av samtalsledare och att de 
behöver stöttning för att komma vidare och reflektera över saker som de annars inte 
tänker på. Trots att målet med RT är att eleverna ska bli självständiga och klara av att 
leda samtalet själva (Palincsar & Brown, 1984) behöver de till en början stöttning i vissa 
delar. Eleverna i denna studie leder till största del samtalet själva, men behöver lärarens 
stöttning i vissa situationer. Detta kan bero på att de är ovana vid att samtala om texter 
eller att det enligt Vygotskijs teori (Säljö, 2010) är utanför elevernas proximala 
utvecklingszon. Men resultatet visar att trots att eleverna enligt klassläraren är ovana vid 
sådana lärsituationer är de kapabla till att leda ett samtal. Vilket visar att eleverna inte 
behöver hjälp av läraren att ställa frågor att samtala utifrån utan eleverna tar upp dessa 
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frågor allt eftersom, under textsamtalets gång, vilket inte är den direkta avsikten med RT. 
Då tanken enligt Palinscar och Brown (1984) är att eleverna ska fokusera på en strategi i 
taget och samtala om strategierna efter att de har läst. Men som jag tidigare nämnde så är 
syftet med RT att eleverna ska kunna leda samtalet själva (Palincsar & Brown, 1984), 
vilket innebär att det egentligen inte borde spela någon roll hur eller när eleverna 
använder sig av strategierna. Strømsø (2008) skriver att det kan vara svårt att 
implementera RT i skolkontexten och vardagen. Denna studie krävde ett tillägg av 
cirkelmodellen för att skapa en meningsfull undervisning, med tanke på att jag forskar 
tillsammans med eleverna och inte på dem. Studie visar att elever som enligt klassläraren 
är ovana vid att samtala om text klarar detta utmärkt. Detta genom att de ska utföra något 
i handling utifrån en instruktion, dock fungerar det eventuellt inte på samma sätt med 
andra texttyper. Men det viktigaste är som Molloy (2008) skriver att texten ska väljas 
utifrån elevernas erfarenheter och ska gå att kopplas till detta, vilket denna studie visar att 
eleverna gör. Att läsförståelsestrategierna är flexibla och kan anpassas efter olika 
situationer (Afflebach et. al, 2008) visar denna studie på, eftersom resultatet visar att 
eleverna anpassar de fyra strategierna i RT till situationen de befinner sig i när de 
samtalar om förståelsen för spelinstruktionen. Därmed sållar de bort strategin att 
“förutsäga” då eleverna eventuellt inte anser att den är lämplig för situationen.  
 

5.2 Studiens resultat i jämförelse med tidigare studier 
Palincsar och Browns (1984) undersökning visade att eleverna kände sig mer säkra med 
undervisningsmetoden om läraren interagerade med eleverna genom att modellerade 
frågor och sammanfattningar. Då de (ibid) menar att eleverna senare kan ställa frågor och 
göra sammanfattningar med egna ord. Detta överensstämmer inte med det resultat som 
framkommit i denna studie, då eleverna i föreliggande studie visade att de kunde göra 
sammanfattningar med egna ord utan att interagera med läraren. Dock behövde de 
lärarens stöttning ibland för att komma vidare i diskussionen. Så till viss del 
överensstämmer Palincsar och Browns (1984) resultat med denna studies resultat. Om 
eleverna känner sig säkra eller inte med undervisningsmetoden vet jag inte eftersom 
föreliggande studie inte undersöker denna aspekt. Av resultatet av föreliggande studie 
framgår det att eleverna visar att de känner sig trygga och säkra i den situation de 
befinner sig. Tidigare forskningsresultat (Choo et al., 2011) visar att eleverna upplevde 
att undervisningsmetoden möjliggjorde samarbete vilket i sin tur hjälpte deras förståelse 
för förklarande texter. Vilket även har setts i denna studie då eleverna samtalar om något 
för att hjälpa varandra att förstå. Detta kan kopplas till Chambers (2011) tanke om att 
eleverna behöver tänka högt och därefter revidera sin tanke efter att de diskuterat med 
varandra för att “klargöra” vad hen menar eller tänkt. Även här vet jag inte om eleverna 
upplevde att de blev hjälpta av att samarbeta för att förstå instruktionen eller om deras 
förståelse berodde på något annat, men utifrån hur resultatet har tolkats så framgår det att 
eleverna visar att samarbetet hjälper eleverna att förstå instruktionen.  
 
Att eleverna reflekterar över sin förståelse genom att diskutera om hur de förstår visar att 
de tänker ett steg längre än att enbart svara på frågor om en text och på så sätt enbart 
återberätta något de läst. Detta kan liknas vid att eleverna visar att deras uppfattning av 
läsförståelse handlar om något annat än det Westlund (2013) skriver. Då författaren 
menar att eleverna uppfattar läsförståelse som att återberätta, leta svar och läsa upp. Att 
eleverna i föreliggande studie visar att de inte gör detta, kan bero på att den kontext de 
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befinner sig i kräver att de diskuterar om sin förståelse. Eftersom läraren inte ger dem 
frågor som har “ett rätt svar”, utan eleverna kan lägga in egna tolkningar av innehållet. 
Dock kräver detta arbetssätt mer arbete för läraren, men samtidigt är förhoppningsvis alla 
lärares strävan att våra elever och unga samhällsmedborgare ska förbereda sig för 
framtiden. Samt att våra elever ska bli bättre på att förstå instruktioner och samtala om 
sin läsförståelse av dem. Inte enbart samtala om skönlitterära texter för att det är 
behändigt för läraren. Läraren finns där för att stötta eleverna och för att ge dem 
möjligheter till att utveckla olika sätt att läsa beroende på texttyp (Tengberg, 2011). Att 
samtala om texten tillsammans visade att eleverna skapade en gemensam förståelse och 
hjälpte varandra att förstå, vilket kan liknas med det Molloy (2008) skriver att eleverna i 
interaktion med texten och samtala om andras uppfattningar om textinnehållet kan utbyta 
olika erfarenheter.  
 

5.3 Konklusion 
Som tidigare framhållits kan föreliggande studie inte generaliseras eftersom olika 
klasser/skolor behöver utveckla och förbättra olika saker i undervisningen. Det faktum att 
det fungerade i de tre deltagande klasserna i denna studie innebär inte det att det är 
självklart att det fungerar i andra klasser. Detta framhåller även Folkesson (2012) då hon 
skriver att det inte finns några krav på att en aktionsforskning ska vara generaliserbar. 
Eftersom den nya kunskapen som bildats ska bidra till att utveckla praktiken och 
verksamheten. Studien kan emellertid ge inspiration till lärare när de får ta del av ett 
förslag på hur de kan arrangera lärandesituationer för elevers läsförståelse av 
instruktioner.  
 
I och med att jag initierat en lärandesituation för elevers läsförståelse av instruktioner 
behöver det inte innebära att klasserna fortsättningsvis kommer arbeta med denna 
undervisningsmetod. Men med min hjälp har de deltagande lärarna fått en möjlighet till 
att kunna fortsätta arbetet med elevers läsförståelse. Där nya frågor för att utveckla 
undervisningen hos de deltagande lärarna eventuellt har uppstått efter detta arbete och på 
så vis fortlöper aktionsforskningsspiralen (Rönnerman, 2012). Sett ur ett 
framtidsperspektiv med mina ögon behöver undervisningsmetoden som använts i studien 
fortsatt arbete med för att möjliggöra elevers utvecklande av deras läsförståelse. Ett 
djupare arbete kring förståelsen av instruktioner behöver tillämpas och arbetas med på ett 
djupare plan för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförståelse för instruktioner. Det är 
också viktigt att eleverna själva konstruerar fler egna instruktioner att delge med varandra 
för att skapa lärandesituationer där eleverna behöver diskutera hur och vad de förstår.    
 
Under rubriken 3.2.4 Reflektion nämndes att något som upplevdes väldigt intressant var 
elevernas glädje över delaktigheten i planeringen. Den motivation och lustfylldhet till 
lärande som eleverna utstrålade var en positiv och givande erfarenhet för mig. Den glädje 
eleverna utstrålade borde de nästintill alltid uppleva i skolan. Eftersom det ska vara 
motiverande och roligt att lära sig. Om det var den lilla aspekten att eleverna fick vara 
delaktiga i planeringen som genererade denna lustfylldhet, borde eleverna göras delaktiga 
i planeringen ofta. Av den avsikten att i styrdokumenten står det att läraren ska planera 
tillsammans med eleverna (Skolverket, 2011). Avslutningsvis visar föreliggande studie 
att när eleverna får möjlighet att planera tillsammans med läraren upplevs motivationen 
och lustfylldheten till lärande som hög. 
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En övergripande slutsats kommer nedan att dras, detta utifrån syftet med studien. Då 
syftet med föreliggande studie var att tillsammans med elever/lärare utveckla och skapa 
kunskap om en lärandesituation för elevers läsförståelse, genom textsamtal som 
behandlar instruerande texter i form av spelinstruktioner. Dras en övergripande slutsats 
om att en lärandesituation i form av textsamtal om instruerande texter kan vara en 
gynnsam undervisningsmetod för elevers utvecklande av läsförståelse för 
spelinstruktioner. 
 

5.4 Didaktiska implikationer 
I denna studie har en lärandesituation som möjliggör att använda strategierna i RT 
utformats när det gäller textsamtal om instruerande texter. Metoden har utvecklat 
undervisningen i de deltagande klasserna eftersom de inte använde sig av det i 
läsförståelseundervisningen, när det gäller instruerande texter. En förhoppning är att 
föreliggande studie kan inspirera lärare att skapa lärandesituationer där eleverna får 
möjlighet att utveckla sin läsförståelse. 
 
Inom forskningen i Sverige finns det ingen direkt etablerad modell för textsamtal för 
grundskolans yngre elever då området är komplext. Studien visar att en lärandesituation 
där läsförståelsen har chans att utvecklas med hjälp av strategierna i RT när det gäller 
instruerande texter kan vara ett fungerande arbetssätt. Trots områdets komplexitet visar 
föreliggande studie att med grund i tidigare forskningsresultat finns möjligheter för lärare 
att utveckla och anpassa undervisningen efter det behov som finns i klassen. Studien visar 
även hur elevers delaktighet i planeringen av undervisningen genererar i lustfyllt lärande. 
Därav bör lärare våga utforska och utveckla undervisningen tillsammans med eleverna. 
Fortsatt forskning bör fokusera på att utveckla textsamtal om instruerande texter samt 
överlag inrikta sig mer på grundskolans yngre åldrar. Detta då forskningsfältet för 
närvarande i större omfattning riktar sig till grundskolans äldre elever (Choo et al., 2011, 
Molloy, 2008, Spörer et al., 2009 & Tengberg, 2011).  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga A 
Spelinstruktionen för Hej knekt 
 
Hej knekt 
  
Antal spelare: 3-6. 
Antal kort: 52. 

Så här spelar ni Hej knekt 

Dela ut korten så att alla får lika många. Utan att titta på korten lägger alla dem i en hög 
framför sig, med baksidan uppåt. Det gäller att bli av med sina kort. Den deltagare som 
börjar vänder snabbt upp det översta kortet i sin hög (utan att tjuvkika!) och lägger det i 
mitten på bordet så att alla ser det. Om det är ett kort från 2 till 9 händer ingenting, utan 
nästa deltagare i turordning vänder på samma sätt upp översta kortet i sin hög och lägger 
det mitt på golvet. Är det en tia, knekt, dam, kung eller ess som vänds upp ska alla så 
snabbt de kan göra såhär: 

● En tia: Klappa händerna. 
● En knekt: Säga “Hej knekt!” 
● En dam: Säga “Goddag dam!” 
● En kung: Ställa sig upp och göra honnör. 
● Ett ess: Slå handflatan i bordet. 
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Den som gör det sist måste plocka upp alla korten och lägga dem underst i sin hög, med 
baksidorna upp. Den som fick plocka upp korten lägger nästa kort. Den som först blivit 
av med alla korten i sin hög har vunnit. 
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7.2 Bilaga B 
Utdrag ur transskript 3 
Nedan visas färgerna som användes vid färgkodandet av texterna  
Blå = Klargör 
Rosa = Ifrågasätta Ställa frågor 
Grön = Förutspå 
Röd = Sammanfatta 
Lila/rosa = När ett “händelsekort” läggs 
 
Läraren: Hur går det här spelet till? 
Edwin: Om man får en tia klappar man händerna 
Vilda räcker upp handen. 
Läraren: Vilda vad ville du säga? 
Vilda: Man ska ha en hög och äm.. och andra ska ha en hög och baksidan ska va uppåt… 
Hanna tar kortleken och säger: Jag kan dela ut 
Vilda: och ää…  
Hanna: Hur många kort? 
Vilda: Det vet man ju inte. 
Hanna: Hur många kort? 
Ludwig: Ja, hur många kort? 
Edwin: 2 till 9 händer. Jag har inte 9 händer 
Hanna: hihi. 
Läraren: Vad stod det om hur många kort man skulle ha? 
Vilda: 2 till 9. Nej 52 kort 
Edwin: kort var 
Vilda: Nej,  
Edwin läser på instruktionen: antal spelare 3 till 6, antal kort 52. 
Vilda: 52! Eller nej 52 finns det där (pekar på kortleken) 
Läraren: Precis, 52 kort finns det i en kortlek och hur många kort stod det varje spelare skulle ha? 
Vilda: Ehm… 
Ludwig: 52… 
Vilda: Nej.  
Ludwig: minus 4 
Vilda: Vi har 2 stycken kort. 7 kort?? 
Läraren: det stod nånting med att alla skulle ha lika många va? 
Vilda: Aa! 
Ines: Okej då kör vi äää…… 10 gånger 10 
Hanna: 10 gånger 10. 
Läraren: Så om det finns.. 
Hanna: 100 
Ines: aa. 
Läraren: Hur många är ni i den här gruppen? 
Ludwig: Fem 
Läraren: Ja, och det fanns 52 kort. Hur många kort ska var och en ha då, om det är lika många? 
Ludwig: 55 
Ines: 5. 
Edwin: nej, vi är 6 
Läraren: Jag ska inte vara med. Det är ni som ska spela. 
Edwin: aha. 
Läraren: 5 kort var? Håller V med? 
Vilda: Nej. 
Läraren: nej, vad tycker du? 
Vilda: Jag tycker… 
Hanna: 80! 
Ludwig: 90! 
Ines: 5! 
Edwin: 85! 
Hanna: 100! 
Läraren: Det finns… 
Ines: 10 tusen miljoner.. 
Edwin: Vadå det finns 52 kort! Då kan man inte ha mer! 
Ludwig: Jo, 90 kan man ha då! 
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Vilda: Då kan man göra så det blir 2 över.  
Läraren: Ja. 
Vilda: Att man har ti… att man har tio var och så blir det 2 över. 
Läraren: Så ska vi köra på att varje person får 10 kort var? 
Vilda: mm. 
Ludwig: JA!! Vi får 10. 
Hanna: Jag kan dela ut! 
Läraren: Ja, H får dela ut 
Hanna ger jokrarna till läraren och börjar dela ut 
Vilda: Man ska inte vända upp! 
När Hanna har delat ut 4 kort var säger hon: Hur många kort skulle vi ha var? 
Ines + Ludwig: 10! 
Hanna: Räkna hur många kort ni har 
Ines + Vilda + Ludwig + Edwin: 6! 
När Hanna sedan delar ut säger Vilda sju, sju, sju, sju, sju, åtta, åtta, åtta, åtta, åtta och fortsätter så till 10. 
Vilda: Vänta! Alla räknar sina kort för Ines har bara 9 
Edwin: jag har 10 
Ludwig: 10! 
Vilda: Jag har 10 
Ines: Jag måste ha ett kort till! 
Läraren: Inget som har ramlat på golvet? 
Vilda: men et finns ju där (pekar på jokrarna vid läraren) 
Hanna: Men det är jokrar! 
Vilda: Men då kör vi med 9 kort. 
Hanna: Att alla får lägga ifrån sig ett 
Läraren: Det var ett bra förslag 
Vilda: Vänta! Det låg 2 under här (under ett papper) 
Ines: Får man kolla på sina kort? 
Hanna: Nej! 
Läraren: alla skulle ha 9 kort. 
Edwin + Ines: Jag har 10 
Läraren: Men alla skulle ha 9 för det skulle bli jämnt sa ni. 
Edwin + Ines skickar sina kort mot läraren. 
Läraren: Okej, hur börjar man nu då? 
Ines: Inte vet jag. 
Hanna: Man ska slå så (slår handflatan i bordet) 
Vilda räcker upp handen. 
Läraren: Vilda 
Vilda: Man skulle ta upp sitt första kort 
Edwin + Ludwig: Vilket är mitt första? (de har lagt ut korten en och en framför sig) 
Hanna: Man ska lägga dem så (i en hög) 
Ines: Får man kolla på sina kort? Får man kolla på sina kort? 
Ludwig: Nej. 
Vilda: ska man bara vända dom upp? 
Läraren: en får ju börja 
Alla: JAG!! 
Hanna: Yngst, yngst! Och sen Ines och så till äldst. 
Ines: Yngst, yngst! Jag är yngst 
Läraren: Ines börjar 
Hanna: sen jag 
Läraren: Vilket håll ska vi gå sen då? 
Ines: det är så (visar med fingarna) 
Edwin: Ines först, sen Hanna, sen Ludwig, sen Vilda, sen jag 
Ines: Vilda är äldst! 
Vilda: nej. 
Edwin: Jag är äldst! Jag fyller år i april. 
Ines: Just det. Hon fyller år i maj (Vilda) 
Hanna: vem är äldst utav er (Vilda & Ludwig) 
Ludwig: Jag fyller år i maj 
Vilda: Vilken maj!!? 
Ludwig: 16:de 
Edwin: och du fyller år 20:de (riktat till Vilda) 
Vilda: Okej du är äldre (riktat till Ludwig) 
Hanna: Okej, Ines… 
Ines: Jag är minst! Jag fyller år i slutet av november 
Edwin: och hon? (pekar på Hanna) 
Hanna: oktober 
Läraren: Ines börjar 
Vilda: och sen Hanna, och sen jag, sen Ludwig och sen Edwin 
Hanna: Vi kör klockans håll!! 
Vilda: Nej! Vi kör yngst och sen äldst. 
Ines: Vad skulle man göra? 
Läraren: Vad skulle man göra nu då om Ines ska börja? 
Vilda: man ska ta upp det första kortet. 
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Ludwig: Men vilket är mitt första? (korten ligger ett och ett på bordet) 
Hanna: Men du får ju lägga dom i en hög. 
Ludwig: Aha 
Ines: men skulle jag vända kortet? 
Vilda: Ja, det första 
Ines: Okej. 
Ludwig: Vänta! (håller på att lägga korten i en hög) 
Ines lägger en åtta 
Vilda: okej, det står en tia klappa händ.. nej, en åtta står inte 
Ines: Nu då? 
Läraren: Vad händer nu? 
Ines: Jag vet inte. 
Läraren: Vad tror ni ska hända? 
Ludwig: Inget! 
Edwin: han förlora? 
Vilda: nej, han får ha upp alla kort där. 
Läraren: Nej, 
Ludwig: Inget. Det händer inget. 
Läraren: precis det händer inget. 
Ines: just det. 
Vilda: Vad får man göra med kortet då? (Riktat till läraren) 
Läraren: Det får ligga kvar och så var det nästa spelares tur att lägga sitt kort. 
Hanna lägger en sjua 
Vilda: Händer inget. 
Ludwig: lägg det på det andra kortet. 
Vilda lägger en femma 
Läraren: lägg dom på varandra i en hög tillsammans, så alla kort är tillsammans. I mitten ska alla korten ligga. 
Ines: Vad ska jag göra nu då? 
Läraren: så alla ser vilket kort det är 
Ludwig: Vem tur är det? Ja! Det är ju min 
Ludwig lägger en nia 
Vilda tar instruktionen till sig och säger: Ää.. vänta lite… nej, det hände inget 
Ludwig: kommer det att.. kommer det att hända nåt med mig? 
Edwin lägger en trea 
Vilda: I det är din tur 
Ines lägger en tia och skriker: EN TIA! 
Vilda: Klappa händerna 
Alla gör det sakta en efter en 
Vilda: Okej, vad händer nu då? (tar instruktionen till sig) 
Läraren: Vilka skulle klappa händerna? 
Ines: Jag. 
Ludwig: Ingen aning. 
Läraren: Vad stod det? (riktat till Vilda) 
Vilda: En klapp. En tia klappa händerna 
Ines klappar händerna 
Läraren: Vad står det på den sista raden innan punkterna kommer? 
Vilda: mm (kollar punktuppställningen) 
Läraren: Nej, den meningen som är ovanför och börjar med är 
Edwin + Ludwig: Är det en tia, knekt, dam, kung eller ess som vänds upp ska alla så snabbt de kan göra såhär.. 
Vilda: Ska alla klappa då? 
Ludwig: 1,2,3 
Alla klappar samtidigt 
Ludwig: hur många gånger ska man klappa? (riktat till läraren) 
Läraren: en gång. Vad händer sen då? 
Vilda: den som kommer sist får ta upp alla kort där (pekar på korthögen i mitten) 
Hanna: Men alla klappa ju samtidigt! 
Ludwig: Ja! 
Hanna: 3,2,1 kör (de klappar händerna) 
 
 
 

 
  



35 

 
 

7.3 Bilaga C1 
Analystabell (utdrag) 
 
Kategori: Identifiera viktig information (Ifrågasätta “ställa frågor”) 
 

Stödord Utdrag från transskript 

Vad händer när det kommer ett klätt kort? Transskript 3 
E: En kung då ska man…  
L: Å! (Ställer sig upp i honnör) säger 
honnör 
E: Vad skulle man göra då? 
L: Jag står redan så som man skulle göra. 
 
Transskript 1 
B lägger spader 8 och säger: Åtta 
M: Står det nåt på åtta? (riktat till B) 
B: Nej. 
M: Bra. 
 
Transskript 1 
J: min tur. Lägger ruter 10 och säger hur va 
det nu igen? 
M börjar klappa händerna och de andra 
följer på en efter en 

Vad händer när alla kort är utdelade, hur 
börjar man 

Transskript 4 
I: Vad skulle man göra? 
C: Vad skulle man göra nu då om I ska 
börja? 
V: man ska ta upp det första kortet. 
L: Men vilket är mitt första? (korten ligger 
ett och ett på bordet) 
H: Men du får ju lägga dom i en hög. 
L: Aha 
I: men skulle jag vända kortet? 
V: Ja, det första 
 
Transskript 1 
När B har delat ut alla kort säger hon: Så. 
C: Mm, vad skulle man göra sen? 
B: Vända upp ett kort. 
M: Det översta va det väll? 
B: A, en av oss skulle göra det. Vem vill.. 
E: Och så skulle vi lägga det på golvet! 
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C: Vi kan lägga det på bordet istället. 
E: Okej.. 

Får man titta på korten? Transskript 5 

A Ska man titta på sina kort? 

E Men det står ju i reglerna.  

V Nej vi får inte. 

A Nej I man får inte titta på korten! 
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7.4 Bilaga C2 
Analystabell (utdrag) 
 
Kategori: Reda ut oklarheter (“klargöra”) 
 

Stödord Utdrag ur transskript 

Vad betyder honnör Transskript 4 
L: Vad är honnör? 
C: Vad är honnör? Är det någon som vet 
vad honnör är? 
E: Nej, ingen aning. 
C: Det är man ställer sig upp och så gör 
man så här (reser sig upp och visar). 

Hur många kort var Transskript 2 
Ca: Men om man ska dela det på två så är 
det 26. 
A: Men hur vet man att det är 52? 
Ca: Kanske 13?? 
C: Det brukar va 52 kort i en kortlek. 
Ca: Det måste bli 10 för annars blir det 
ojämnt. 
 
Transskript 1 
B: Hur många kort ska vi ha? 
M : Men, om vi tar alla kort och så delar vi 
ut en och en till varje person tills korten är 
slut. 
B: Ja, så gör vi. 

Vem var först & sist Transskript 5 

V Du ska ta korten! Du gjorde ju helt fel man 
ska göra honnör med denna handen. 

I men jag var inte sist. E gjorde ingen sån alls. 

A Då ska E ta korten 

V men I gjorde ju fel 

A men E gjorde ingen sån. (honnör) 

E Jag tar korten då… suck… 

Vilka ska klappa Transskript 4 
C: Vilka skulle klappa händerna? 
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I: Jag. 
L: Ingen aning. 
C: Vad stod det? (riktat till V) 
V: En klapp. En tia klappa händerna 
I klappar händerna 
E + L: Är det en tia, knekt, dam, kung eller 
ess som vänds upp ska alla så snabbt de kan 
göra såhär.. 
V: Ska alla klappa då? 
L: 1,2,3 
Alla klappar samtidigt 
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7.5 Bilaga C3 
Analystabell (utdrag) 
 
Kategori: Synliggöra det viktigaste i texten och dra slutsatser (“sammanfatta”) 
 
 

Stödord Utifrån transskript 

Kopplar till tidigare erfarenheter (jokern) Transskript 1 
B: Detta är typ som kortlek typ som Uno. 
 
Transskript 5 
E – Ja! Jag fattar! Jag har kört detta innan fast 
inte direkt samma. 

Transskript 1 

E lägger en joker och säger vad är det? 
B: Joker (plockar undan det kortet) dom ska 
man inte ha med. 
E: Nähe. 
M: Vi glömde och rensa. 

Hur spelet går till Transskript 4 
C: Hur går det här spelet till? 
E: Om man får en tia klappar man händerna 
V: Man ska ha en hög och äm.. och andra 
ska ha en hög och baksidan ska va uppåt 
 
Transskript 5 
K – så vad skulle man göra om det blev en 
dam? 

A man skulle säga ”god dag” 

E man skulle säga ”god dag dam” 

I – om det är knekt man säger ”hej knekt” 

V kungen ska man göra en manöver och ess ska 
man göra såhär (Slår handen hårt i bordet flera 
gånger) 

A på tian man ska vissla högt. Jag kan inte 
vissla högt… Bara så här (visslar) 

V- Den som blir av med korten först har vunnit. 
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Först & sist Transskript 5 

E Här står hur man gör! ”Den som gör det sist 
måste plocka upp alla korten och lägga dem 
underst i sin hög med baksidorna upp”. 

A Jag vet jag vet. Om det är en tia ska man 
vissla högt, om det är en knekt man ska säga hej 
knekt. Den som gör dethära sist måste plocka 
upp alla korten. Kör, Vi bara kör. (A lägger 
första kortet) 
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