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Sammanfattning 
Att lära sig läsa och förstå texters budskap är en komplex process. Vid läsforskning, både 
nationellt och internationellt, är läsförståelsestrategier och textsamtal väl dokumenterade i 
litterära texter med äldre elever. I denna studie stod emellertid de yngre elevernas 
faktatextsamtal ur ett sociokulturellt perspektiv i fokus. I ett tidigt skede måste yngre 
elever lära sig hur man kan tolka skriftlig text (Baker et.al.2013). Studien har behandlat 
textsamtal i faktatexter när den forskande läraren läser högt för sjuåriga elever med 
Westlunds (2017) och Gears (2017) tolkning av den reciproka undervisningsmetoden. 
Syftet var att studera hur eleverna uppfattar läsförståelsestrategier och då specifikt 
strategierna inre mentala bilder och hur de gör inferenser samt hur de individuellt 
använder dessa strategier till sin egen kunskap. Fokus låg också på hur ett kooperativt 
synsätt påverkade elevernas resonemang i textsamtalen. Studien är en kvalitativ studie där 
intervju och deltagarnas observation användes som metod. Resultatet visade att eleverna 
hade olika uppfattningar om de olika läsförståelsestrategierna. Elevernas användande av 
metakognitiva strategier gynnade skapandet av inre mentala bilder. Att göra inferenser 
visades vara svårt för eleverna. Studien påvisade vikten av hur en god språkförståelse 
påverkar elevers möjlighet att delta i textsamtal. Ur studiens resultat kan man se att 
gruppen har en positiv inverkan på elevers deltagande i textsamtalen och att det 
kooperativa arbetssättet påverkade den kommunikativa diskursen. 

 
Nyckelord: kooperativt arbetssätt, reciproka undervisningsmetoder, textsamtal 
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    1. Inledning 
Som grundskollärare i de tidigare åren får man delta i elevers läsutveckling, allt 
från befästandet av bokstäver till att få ha textsamtal med dem. Det finns dock 
elever i varje klass som inte har lyckas tillägna sig stabila strategier när de läser 
och skriver. Läsförståelsestategier är viktiga redskap som varje läsare behöver. 
Det är dessa strategier som jag vill undersöka i denna studie. Framförallt är jag 
intresserad utav hur eleverna skapar och visualiserar sina inre mentala bilder och 
hur de infererar, d.v.s. hur de ”läser mellan raderna”.  
I årskurs 1, då alla elever ännu inte har knäckt läskoden behöver de redan på ett 
tidigt stadium få ta del av undervisning i hur man hanterar skrivna texter. Här ser 
jag högläsningen som ett ypperligt forum, att genom textsamtal i ett 
sociokulturellt perspektiv utifrån ett kooperativt arbetssätt arbeta med språket 
samtidigt som läsförståelsestrategier introduceras succesivt.  
Både nationellt och internationellt menar många forskare inom ämnet att 
textsamtal gynnar elevernas textförståelse (Gear 2017, Langer 2017, Reichenberg 
2008, Olin-Scheller & Tengberg 2016, Westlund 2017). Detta anser även den 
svenska forskaren Eckeskog (2015), som menar att det är viktigt redan i ett tidigt 
skede i läs- och skrivundervisningen att fokusera på textens innehåll. 
I Skolverkets skönlitterära läsförståelsetest står det att elever i slutet av årskurs 1 
ska visa på förmåga att samtala om en uppläst läst text med stöd av bilder, och att 
de ska kunna föra enkla resonemang om textens innehåll och jämföra dessa med 
egna erfarenheter (Skolverket 2019). Elever testas inte i någon läsförståelsetest i 
genren sakprosa/faktatexter förrän i årskurs 3. Att eleven själv ska ha kontroll 
över sin egen läsning och förstå vad de läser genom att knäcka avkodningen är ett 
självklart mål, men innan alla elever har nått dessa mål ser jag att den begynnande 
läsförståelseundervisningen behöver hitta metoder som hjälper och stöder alla 
elevers gryende läsförståelse. Det är läsförståelsestrategierna och hur elever 
uppfattar och anammar dem som jag är intresserad utav.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna kvalitativa intervju- och observationsstudie är att undersöka hur 
elever i interaktion med andra uppfattar läsförståelsestrategier. Jag är framförallt 
intresserad av hur eleven skapar inre mentala bilder och hur de gör inferenser.  
I denna studie fokuserar jag på faktatexter, specifikt informativa texter via 
lärarens högläsning med efterföljande textsamtal i årskurs 1.  
Mina frågeställningar är:  
 
x Hur uppfattar och anammar eleverna läsförståelsestrategier under 

textsamtalen via lärarens högläsning? 
x Hur uttrycker eleverna sina inre mentala bilder och hur gör de inferenser 

under textsamtalen? 
x Hur inverkar det kooperativa arbetssättet på elevernas resonemang i 

textsamtal i grupp? 

     2. Begreppsförklaring 
Bärande begrepp i denna studie är: 
 
Hörförståelse- Förmågan att förstå och tolka en talad text. 
Inferera- ”Att läsa mellan raderna”, att tolka det som inte står skrivet. 
Kooperativt lärande- Ett arbetssätt som tränar samarbete  
Läsförståelse- Förmåga att förstå och tolka en skriven text. 
Läsförståelsestrategier- Medvetna mentala handlingar som används för att tolka 
och förstå en text.   
Metakognition- Förmågan att kunna reflektera över sin egen tankeprocess.  
Reciprok- Betyder ömsesidig. 
Textsamtal- Samtal om texter och texters innehåll. 
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   3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
Under denna rubrik beskrivs studiens kontext genom att begreppen högläsning, 
textsamtal, läsförståelse och läsförståelsestrategier förklaras samt kopplas till 
befintlig forskning.  
En aspekt i denna studie är elevernas metakognitiva förmåga. En god läsare 
känner till och kan använda relevanta strategier och vet hur, när och varför de ska 
användas. Metakognition handlar om förmågan att kunna reflektera över sin egen 
tankeprocess, att kunna förändra sitt tänkande när fel strategi har används. Man 
kan säga att metakognition och läsförståelsestrategier är ömsesidigt beroende av 
varandra, de är reciproka. 

3.1 Högläsning 
Att högläsa innebär att skildra en skriven text, d.v.s. att höra det skrivna språket. 
Det finns starka samband mellan hörförståelse (förmågan att auditivt ta in 
information) och framtida läsförståelse (förmågan att ta till sig skriftlig 
information) enligt de amerikanska forskarna Cunningham& Zibulski (2014). 
Även den svenska författaren Körling (2012) anser detta då hon menar att man 
kan se högläsning som en förberedande aktivitet för att bli självständiga läsare. 
Genom högläsning skapas en gemensam upplevelse där språket blir berikat.  
Via högläsning utforskas sambandet mellan ljud och skrift och förmågan att höra 
enskilda talljud är kopplad till framgångsrik läsning, detta menar den svenska 
läsforskaren Westlund (2014). För de elever som har svårt att läsa är det i regel 
den här processen som är problemet enligt Westlund.  
Högläsningen påverkar språket men även skrivutvecklingen (Dominkovic et. al, 
2006, Taube, 2007, Edwards, 2008, Roe, 2014). I grund och botten handlar det om 
att få en förståelse för hur texter är uppbyggda. Den norska läsforskaren Roe 
(2014) menar i sin studie att läsintresset gynnas av högläsning i grupp genom att 
elever får läsande förebilder. I de första viktiga skolåren handlar det om att genom 
högläsning återberätta, samtala och ställa frågor om texten för att lägga grunden 
till elevers läsning.  
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    3.2 Textsamtal och högläsning 
Textsamtal främjar elevers förståelse av text (Jönsson 2007, Eckeskog 2015, 
Reichenberg 2008, Olin-Scheller & Tengberg 2016, Westlund 2017).  
I ett textsamtal möter elever sina egna och andras tankar och föreställningsvärldar. 
Genom dessa kan elever föreställa sig hur personer, miljön eller föremål ser ut. 
Elevernas föreställningsvärldar är beroende av hur den enskilde elevens inre 
mentala bilder ser ut och påverkas av personliga och kulturella erfarenheter 
(Dominkovic et al 2006 och Langer 2017). Den amerikanska forskaren Langer 
(2017), beskriver i sin forskningsstudie av föreställningsvärldar, att samtalet vid 
högläsning är viktigt i ett tidigt stadie för att stärka elevers läsförståelse.  
Även den australiensiska läs- och skrivforskare Lennox (2013) och våra svenska 
läs- och läsundervisningsforskare Olin-Scheller & Tengberg (2016), betonar 
vikten av att prata om innehållet i en text; en dialogisk högläsning. I textsamtal 
visar pedagogen konkret hur man tolkar en text genom att tänka högt (Ness, 2016, 
Taube, 2007). Westlund (2014) lyfter fram vikten av att läraren visar på hur man 
återberättar och hur man tar fram relevant fakta ut texten. Även hur en god läsare 
planerar och sorterar de fakta som framkommit under läsningen är viktiga att 
förmedla hur man gör enligt Westlund. En annan roll som läraren har enligt 
Westlund, är att ställa målinriktade frågor och hjälpa elever att fokusera på svar 
utan att ta över ansvaret för svaret på frågan Genom detta lär sig elever att 
resonera och sätta ord på sina tankar och funderingar. Den norska läsforskaren 
Roe (2014) och den brittiske författaren Chamber (2009) beskriver textsamtalet 
som ett möte med texter där barnet lyssnar på texter som den ännu inte själv kan 
läsa men motiveras att bli en läsare.  
 
Toth (2013) har i sin forskningsstudie om ordförrådets betydelse under högläsning 
bland yngre elever sett att parsamtal är ett sätt att få alla elever att vilja våga vara 
delaktiga. Även forskaren Oakhill m.fl.(2017) lyfter fram ordförrådets betydelse 
som en viktig språklig kompetens.   

    3.3 Högläsning av faktatexter  
Att läsa faktatexter är ett sätt att presentera nytt ämnesstoff i undervisningen och 
för att förstå texters innehåll förutsätts en förförståelse till ämnet. Enligt den 
svenska forskaren Taube (2007), har faktatexter en uppbyggnad med en egen 
struktur. Hon menar att denna genre är mer teoretisk och komplicerad än den 
skönlitterära. En faktatext kräver förståelse av fackuttryck, ord och begrepp, vilka 
är avgörande för full förståelse. Svårigheter för den ovane läsaren är att identifiera 
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de viktigaste delarna ur faktatexten och komma ihåg vad den handlade om. 
Westlund (2014) menar att barn stärker sin förmåga att formulera längre och mer 
korrekta grammatiska meningar när de lyssnar på faktatexter. Högläsning ur 
faktaböcker engagerar vissa elever på ett sätt som läsning av skönlitteratur sällan 
gör (Gear 2017, 34-35). 

3.4 Läsförståelse  
Begreppet läsförståelse är en kombination av tre komponenter; läsare – text – 
syfte.  

Figur 1.  
Sambandet mellan läsare-syfte och text 

Fritt tolkat med inspiration från Kelly B Cartwrights bok (Exekutiva förmågor och läsförståelse) 
(2015) 
 
Läsaren behöver förstå och tolka texten och förstå dess syfte för att få förståelse 
för vad texten handlar om. En van läsare använder strategier för att nå 
textförståelse. En ovan läsare har ännu inte de strategierna automatiserade. En god 
läsare aktiverar relevanta förkunskaper, försöker dra slutsatser, söker efter 
avsikten med texten och kopplar texten till tidigare erfarenheter och kunskaper. 
För att nå en djupare textförståelse reder läsaren ut oklarheter och dra egna 
slutsatser av det lästa (Cartwright 2015)

3.5  Läsförståelsestrategier 
Läsförståelsesstrategier är medvetna mentala handlingar som läsaren använder när 
hon tolkar och skapar mening av det lästa. Strategierna syftar till att medvetengöra 
läsaren när förståelsen brister (Roe 2014). Roe menar att tidig 
läsförståelseundervisning är viktig för den optimala läsinlärningen.  
 
Det finns många olika läsförståelsestrategier. Att inferera d.v.s. att göra 
inferenser, innebär att kunna ”läsa mellan raderna” d.v.s. mentalt kunna tolka det 
som inte är direkt skrivet i en text är en viktig läsförståelse strategi enligt 
forskarna Bråten och Strömsö (2008). Ett inferensskapandet kräver eftertanke och 

Läsare

TextSyfte
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ett abstrakt tänkande, där elever bygger broar mellan sig själva och texten menar 
både de svenska forskarna Eckeskogs (2013), och Olin-Scheller & Tengbergs 
(2016) studie påvisar vikten av att explicit undervisning i strategianvändning 
främjar läsförståelsen där inferensfrågor är viktiga att ställa för att lära sig att 
inferera. Vidare menar Eckeskog att det krävs en tolkning av texten för att finna 
de svar som inte står direkt utskrivet i texten. Att hjälpa eleverna att känna igen 
sin egen naturliga förmåga att inferera är nyckeln till ett lyckat resultat när vi rör 
oss vidare i texten (Gear 2017, 93).  
Willingham (2017), forskare inom kognitiv psykologi skriver om hjärnans 
kognitiva förmåga i sin läsforskning, där tänkanandet utvecklas och förändras i en 
social miljö. Han menar att med information från texten och läsarens förkunskaper 
skapas hypoteser under läsandets gång. Dessa kan ändras beroende på vad texten 
handlar om. Westlund (2017) beskriver att inferensskapandet aktiveras när vuxna 
läser högt för barn. Modellering av hur man ”gör” inferenser är viktigt anser båda 
läsforskarna Nation (2005) och Gear (2017). När informationen inte finns direkt i 
texten tvingas läsaren att tänka och dra sina egna slutsatser. Frågesatsen ”jag 
undrar” blir då en gångbar strategi. 
 
Att skapa inre mentala bilder, innebär att kunna visualisera (Roe 2014). Roe 
menar att bilden förtydligar texten och förstärker förståelsen av den. När man 
skapar inre mentala bilder omvandlas textens innehåll till något visuellt. 
Visualiseringsprocessen är beroende av elevernas erfarenheter, bakgrundskunskap 
och den kultur eleven lever i (Langer 2017). Gear (2017) ser en koppling mellan 
att visualisera och att göra inferenser. Inre mentala bilder kommer inte alltid 
automatisk hos alla läsare. Läraren behöver framförallt visualisera faktatexter, 
förslagsvis via tankekartor, former eller figurer (Roe 2014). Faktatexter är ofta 
försedda med olika typer av illustrationer som främjar förståelser av texten till 
skillnad från skönlitterära texter där läsaren använder nästan uteslutande viktiga 
ledtrådar i texten för att få fram sina inre mentala bilder.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras först den sociokulturella teorin. Vidare presenteras de 
forskningsbaserade undervisningsteorier som studien bygger på.  

4.1 Sociokulturell teori  
Den sovjetiske filosofen Vygotskij är en förgrundsgestalt inom den 
sociokulturella teorin. Enligt denna teori uppstår kunskap i ett sammanhang, i ett  
Socialt sammanhang. Med det sociokulturella perspektivet anser Vygotskij (1999) 
att den mänskliga handlingen är situerad i kultur, historia och institutionella 
miljöer. Enligt den svenske forskaren Säljö (2016), är tänkandet, 
kommunikationen och fysiska handlingar placerade i ett sammanhang.  
 
Med utgångspunkten i samtalets och dialogens roll beskriver Vygotskij (1999) att 
tanken fullbordas i ordet. Med det menar han att förhållandet mellan tanke och tal 
löper parallellt mellan varandra i båda riktningarna. I en dialog skapas möjlighet 
till att argumentera, lösa problem, dela varandras tankar, fråga, svara, associera, 
förhandla och utveckla idéer. Den svenska forskaren Reichenberg (2008) och den 
norska forskaren Dysthe (1996) hänvisar båda till det dialogiska klassrummet där 
läraren använder interaktionen för att främja lärandet. Den dialogiska färdigheten 
skapar kommunikativa former. Enligt den sociokulturella teorin hör språket och 
kulturen ihop, de påverkar varandra.  
 
Genom att befinna sig i ett sammanhang lär vi oss att förstå den värld vi befinner 
oss i och med de bakgrundskunskaper, d.v.s. den erfarenhet vi har med oss, tolkar 
vi kulturen vi är i (Vygotskij 1999). Vidare menar Vygotskij att mänskliga 
handlingar består av mentala och fysiska redskap. Dessa kulturella redskap är 
medierande handlingar. Säljö (2016) talar om mediering som ett begrepp som 
förklarar hur människan använder dessa redskap i samverkan mellan andra 
människor för att agera, förstå och tolka sin omgivning.  
 
Det finns olika stödstrukturer inom denna teori. Den centrala stödstrukturen i den 
sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen där lärandet sker enligt 
den sociokulturella teorin. Elever klarar uppgifter som hen ännu inte kan på egen 
hand men med hjälp av någon som kan lite mer, exempelvis en kamrat eller en 
vuxen. Det är via denna stöttning av någon annan som leder till utvecklingen av 
lärandet. Imitation och internalisering är två begrepp som beskriver lärprocessen 
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utifrån Vygotskijs teori (1999). Att imitera beskriver Vygotskij som ett sätt att 
låna kunskaper av någon för att göra kunskapen till sin egen. En vidare 
beskrivning av att internalisera d.v.s. att stapplande imitera någon annan till att 
senare kunna behärska på egen hand visar att genom att lära av varandra frigörs 
möjligheten att imitera. Svårighetsgraden av uppgiften ska erbjuda lagom mycket 
utmaning för att individen ska lyckas. Det är då som individen kan göra 
kunskapen till sin egen (Säljö 2016). 
 
Det sociokulturella tankesättet har en stor betydelse för min forskning. I och med 
att eleverna deltar i en social kontext där dialoger via textsamtal är framträdande 
skapas lärande.   

4.2 Forskningsbaserade undervisningsmodeller  
I detta kapitel presenteras fem forskningsbaserade undervisningsmodeller som 
legat grund för min undersökning och som visat sig vara framgångsrika. Alla 
modellerna bygger på det sociokulturella perspektivet. De fyra modellerna den 
reciproka, den transaktionella, den begreppsorienterade och reading power har 
sitt ursprung i den reciprokamodellen. Dessa modeller har visat på dokumenterade 
effekter på läsförståelsen. Det är genom den reciproka undervisningsmetoden av 
läsförståelsestrategier, då specifikt inre mentala bilder och att göra inferenser som 
studien bygger på. Ur den reciproka modellen har jag fokuserat på de 
metakognitiva strategierna en läsare behöver under sin läsning. Från den 
transaktionella modellen fann jag strategin att tänka högt. Med hjälp av den 
begreppsorienterade modell och reading power gav de båda strategierna en 
vägledning till begrepps och faktakunskaps undervisning, samt till att göra 
inferenser. Den femte undervisningsmodellen, det kooperativa lärandet har även 
den visat god effekt på elevernas delaktighet.  
Nedan presenteras läsförståelsemodellerna den reciproka (RU), den transaktionell 
strategiundervisningen (TSI), den begreppsorienterade läsundervisningen (CORI). 
Sist presenteras reading power och kooperativt lärande. 

4.2.2 Den reciproka undervisningsmodellen 
Historiskt sett har lässtrategier funnits väldokumenterade inom läsforskningen. 
Under 1980-talet presenterade läsforskarna Sullivan Palincsar & Brown (1984) en 
metod av lässtrategier. Dessa använde man sedan i undervisningen för att stötta 
den svage läsarens lästeknik. Denna reciproka undervisningsmetod (RU) kom att 
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påverka lässtrategiundervisningen stort och syftade till att ge eleverna redskap för 
att kunna övervaka sin egen läsförståelse. 
Den reciproka undervisningen består av fyra delmoment: 
 

x Att förutspå handlingen 
x Att ställa frågor om texten 
x Att klargöra otydligheter i texten 
x Att sammanfatta    

Ursprungligen användes denna undervisningsmetod i små grupper där samtalet är 
i fokus (Palincsar & Brown 1984). Eleverna prövar på att vara både samtalsledare 
och att vara gruppdeltagande i samtalen som sker. Metoden bygger på ett 
kooperativt lärande där eleverna lär sig att ställa frågor som utmanar tänkandet. 
Westlund (2013) menar att denna metod ger störst effekt på elevers utveckling av 
läsförståelse. Även läsförståelseforskarna Reichenberg och Löfgren (2014), fann i 
deras studie i årskurs 3 att modellen gav effekt på läsförståelsen. 

4.2.3 Den transaktionella strategiundervisningensmodellen 
Under 1990-talet vidareutvecklade forskarna Pressley& Wharton- McDonald 
(2006) den reciproka metoden till den så kallade transaktionell 
strategiundervisningen (TSI) där fokus lades på att läraren och elever delar med 
sig av hur de använder lässtrategier genom att tänka högt (Westlund 2017, Ness 
2016).  
Att tänka högt är ett sätt att bli medveten om sin inre röst, ett sätt att göra sina 
tankar hörbara (Roe 2014, Westlund 2017).
Den transaktionella strategiundervisningsmodell består i sin tur av fyra moment 
utöver de moment som den reciproka undervisningen har för att stärka 
lässtrategin: 
 

x Eleven får ett register av olika lässtrategier att använda 
x  Eleven får utöva metakognition  
x Eleven får utökad kunskap om världen 
x Eleven får sin egen motivation stärkt 

Även den transaktionella strategiundervisningen har visat effekt på läsförståelsen 
enligt Westlund (2014). 
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3.2.4 Den begreppsorienterade undervisningsmodellen 
Det finns ytterligare en läsförståelsestrategiundervisningsmodell som utarbetades 
av forskaren Guthrie (2004) under 1990-talet; den begreppsorienterade 
undervisning CORI, som utgår från elevernas nyfikenhet om omvärlden. 
Modellen syftar till att utveckla begrepps- och faktakunskap inom NO och SO-
undervisningen. Guthrie förordar att vi utvecklar ett metaspråk för att tala om 
läsning. Till skillnad från den reciproka och den transaktionellaundervisningen 
bedrivs oftast CORI i temaarbeten där eleven i samarbete med andra exempelvis 
får vägledd läsning, får skrivuppgifter i mindre grupper. Enligt Guthrie lär 
eleverna tillsammans att reflektera över sitt lärande.  

4.2.5 Reading Power 
Reading Power är ett undervisningsprogram som framför allt den kanadensiske 
läs- och skrivutvecklaren Gear (2017) lyfter fram i sin forskning. Metoden bygger 
på begreppen inferenser, metakognition, kopplingar, interaktion, engagemang och 
förmågan att transformera information. Det är en läsmetod som använder 
strategier för att öka elevers medvetenhet om sitt eget tänkande under läsning. 
Enligt Gear är läsförståelse förmågan att kunna transformera information, att 
kunna lägga till sitt eget tänkande under läsning. I sin forskning har hon fokuserat 
på fem strategier för att förstå faktatexter: 
 

x Att zooma in 
x Att ställa frågor och göra inferenser 
x Att avgöra vad som är viktigt 
x Att göra kopplingar 
x Att transformera  

Gear betonar att det är viktigt i vilken ordning man lär eleverna dessa strategier. 
Först börjar man med att zooma in för att förstå textens syfte. Sedan undersöker 
man texten genom att ställa frågor och göra inferenser för att vidga kunskapen om 
ämnet. Väl inne i texten är det dags att avgöra vad som är viktigt och inte. Här 
kommer tolkandet in och kopplingar till elevernas erfarenheter och 
bakgrundskunskap hjälper förståelseprocessen. Avslutningsvis transformerar 
eleven texten och omvandlar den genom sitt eget tänkande.  
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4.2.5 Kooperativt lärande 
Kooperativt lärande är ett arbetssätt som ger eleverna möjlighet och uppmuntrar 
till samarbete enligt den amerikanske forskaren Slavin (2014). Modellen bygger 
huvudsakligen på grupparbete i mindre grupper. Forskning visar att arbete i 
mindre grupp utifrån ett kooperativt lärande leder till bättre prestationer än vad 
enskilt skolarbete ger (Slavin, 2014, Almqvist et al, 2015).  
Lärarens stöttning är dock en förutsättning för att lärande i grupp ska ske.  
Kooperativt lärande utgår från grundprinciper, strategier och strukturer och de 
tillsammans synliggör hur undervisningen genom samarbete ska bedrivas (Fohlin 
et. al 2017). Strategierna är de olika metoder som skapar förutsättningar för 
elevernas delaktighet. Strukturerna är själva ramverket som ger form och stöd åt 
lärandeprocessen. Grundprinciperna som det kooperativa lärandet bygger på 
härstammar från Vygotskijs, Dewey och Piaget sociokulturella perspektiv, där 
lärandet sker i det mellanmänskliga mötet enligt Fohlin et. al. Många har 
inspirerats av dessa förgestalter och en de sentida utvecklare av denna teori är 
Fohlin et al. som presenterar grundprinciperna på följande sätt: 

x Positivt ömsesidigt beroende 
x Lika delaktighet och samtidigt stödjande interaktion 
x Eget ansvar 
x Återkoppling 
x Reflektion 
x Samarbetsfärdigheter 

Ett positivt ömsesidigt beroende är kärnan i en kooperativ struktur. Tillit och stöd 
är viktigt. Lärprocessen förutsätter tillit och tilltro till sin egen förmåga att ta eget 
ansvar för sitt deltagande. Genom ett kooperativt arbetssätt blir eleverna delaktiga 
genom att fler är aktiva samtidigt. Grundprincipen lika delaktighet, innebär att alla 
elever får möjlighet att delta på lika villkor (Fohlin et al, 2017, 113). Förmåga att 
träna samarbetsfärdigheter i grupp sker via återkoppling och reflektion.  
En struktur som används i denna studie är EPA. Begreppet EPA står för: 

x E - eleven tänker enskilt. 
x P - eleven samtalar i par två och två.  
x A - alla elever redovisar och delar med sig av de svar som pargruppen har 

samtalat om.  

Till en lektion där EPA används, ges en öppen fråga till hela klassen. Eleverna är 
indelade i pargrupper. Strukturen EPA är en gruppstärkande övning. 
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5. METOD 
5.1 Sökning av forskningsbaserad fakta   

Jag använde mig av olika sökord för att få fram relevant forskning. De svenska 
sökorden var: högläsning, årskurs 1, läsförståelse, läsförståelsestrategier, 
textsamtal och kooperativt arbetssätt som kombinerades på olika sätt. För att  
fördjupa och utöka min sökning använde jag mig av engelska ord och begrepp 
såsom teacher read-alouds, elementary school, reading comprehension strategies 
och cooperative learning.  
Genom Umeå universitets söktjänst Education Resources Information Center 
(ERIC) och Google Schoolar fann jag peer reviewgranskade avhandlingar i ämnet. 
Med en kombination av ovanstående sökord gavs möjligheter att finna källor som 
hänvisade vidare till nyare forskningsstudier. Det bildades en slags kedjereaktion 
som gynnade min studies forskningsbaserade bakgrundstext. 
5.2 Studiens omfattning  
Studien bedrevs under höstterminen 2019 under perioden september till 
november. Totalt deltog 11 elever i studien. 

    5.2.1 Urval och avgränsning 
Jag tog kontakt med vårdnadshavare och elever i början av höstterminen 2019 ur 
den årskurs 1:a jag undervisade i. Valet att välja elever i min egen klass handlade 
om vikten av att skapa trygghet. Syftet var att få aktivt deltagande elever som 
vågar prata och uttrycka vad de upplever. Alla elever i klassen erbjöds att delta i 
studien och 11 av 17 elever deltog. Eftersom informanterna var i ett sådant tidigt 
skede ”okända” för mig hade jag inga speciella kriterier vid mitt urval. Detta såg 
jag som en styrka för min studie, att de deltagande eleverna fick samma 
utgångläge vid samtalen om de olika läsförståelsestrategierna via textsamtalen.    

    5.3 Genomförandet av undervisningsmetoder 
I studien utgick jag först och främst från Westlunds (2014) tolkning av Palincsar 
& Browns reciproka undervisningsmodell (1984). Jag använde mig av högläsning 
som metod för att ge alla elever möjlighet att delta i textsamtalen på samma 
villkor eftersom att alla elever ännu inte hade knäckt läskoden.  
 
Jag använde mig av faktatexter av informerande karaktär tagna ur den ordinarie 
undervisningen som bedrevs ur den planerade No- och  
SO-undervisningen under höstterminen. Lektionerna varade i ca 30-40 minuter 
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vardera och vid fyra av sex lektionstillfällen deltog två pedagoger. Med tanke på 
att det var jag som forskande lärare som undervisade eleverna samtidigt som jag 
observerade, ställdes min lärarprofession på sin spets. Det krävdes av mig, att jag 
kunde fokusera på vad eleverna verkligen uttryckte, både verbalt och icke verbalt.  

5.3.1 Introduktion av läsförståelsestrategier 
Vid höstterminens start började jag att introducera läsförståelsestrategier en och 
en i taget via de skönlitterära texter som användes som högläsning i klassen. 
Målet var att implementera läsförståelsestrategier. Under textsamtalens gång 
tränade eleverna på hur man tolkar och förstår skönlitterära texter. Så 
småningom introducerade jag faktatexter och då i första hand informerande 
texter utifrån Gears (2017) undervisningsmetod reading power.  

    5.3.2 Introduktion av faktatexter och arbete i pargrupp 
De textteman som min studie bygger på är ambulansen, Mount Everest och ormar. 
Valet av dessa teman kom naturligt från den ordinarie undervisningen som 
bedrevs i NO- och SO- undervisningen. Varje temaämne var en del av ett 
bokstavsarbete som jag undervisade eleverna i (A- ambulans, m- Mount Everest 
och o- orm). Innan högläsningen av faktatexten förmedlade jag en förförståelse till 
textens innehåll och jag förstärkte textsamtalen med bilder. Under högläsningen 
samtalade jag om ord och begrepp och textsamtalen utgick från Gears (2017) fem 
strategier att zooma in, att ställa frågor och göra inferenser, att avgöra vad som är 
viktigt, att göra kopplingar och att transformera. Genom att jag tänkte högt under 
textsamtalet visade jag hur man tolkar en text. I denna studie lade jag fokus på hur 
man gör inferenser och hur man kan skapa inre mentala bilder och under 
textsamtalen noterades specifikt hur eleverna uttryckte sig både verbalt och icke 
verbalt. Efter högläsningen bearbetade jag texten tillsammans med eleverna och vi 
gjorde en sammanfattning av det lästa både muntligt och skriftligt.  
Till den gemensamma texten ritade eleverna sedan sina inre mentala bilder. 
 
Med inspiration av Vygotskijs sociokulturella teori (1999), där eleverna lär sig av 
varandra i en social gemenskap arbetade jag med det kooperativa arbetssättet 
EPA, där eleverna arbetar i grupp. De deltagande eleverna deltog vid alla tillfällen 
först i helklass där eleverna arbetade i parkonstallationer. Det innebär att de satt 
två och två bredvid varandra i samlingen där de först tänker tyst själva utifrån 
ställda frågor, för att sedan prata med sin samtalskamrat innan de samtalar med 
hela gruppen.  
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    5.4. Studiens undersökningsmetoder 
I den här studien valde jag att använda metoderna intervju och observation. Valet av 
dessa metoder grundades min strävan att ta del av hur eleverna anammade och 
uppfattade läsförståelsestrategier. Jag började med att intervjua de deltagande eleverna 
enskilt. Sedan utförde jag en kombinerad observation och intervju i mindre grupper. 
Dessa observationer sammanföll med samtalet om deras inre mentala bilder till de 
teman vi haft. Samman lagt observerades det i 6 omgångar, uppdelat i 2 grupper per 
tema. Både intervjuer och observationer utfördes under höstterminen 2019. 

5.4.1 Intervju  
Min studie utgick först och främst från intervju, där metoden semistrukturerad 
intervju användes. I den intervjuformen har intervjuaren färdiga frågor som den 
ställer via en intervjuguide (se bilaga 2). Jag som intervjuare måste vara flexibel 
och ställa följdfrågor vid behov. Bryman (2011) menar att genom denna 
intervjumetod ges mer flexibilitet och utrymme för alternativa tolkningar. Alla 
intervjuer skedde i ett avskilt rum. Vid alla intervjutillfällen gavs alla elever 
samma möjlighet att delta i studien utifrån deras egna förutsättningar d.v.s. vissa 
intervjuer delades upp. Totalt intervjuades 11 elever. 
De utvalda citaten från elevintervjuerna är ordagrant nedtecknade men 
meningskonstallationen har korrigerats vid vissa citat för att tydliggöra och ge 
citaten en mer läslig och språklig form. Korrekturen som gjorts har inte påverkat 
kontexten, såsom Lagerholm (2010) menar att det möjligt att korrigera språket i 
en intervju när det inte påverkar textens innehåll och dess betydelse.  

      
     5.4.2 Observation 

För att komplettera intervjuerna observerade jag mina elevers deltaganden under 
textsamtalen. Vid dessa observationer samtalade vi i en mindre grupp om de olika 
tema utifrån elevernas ritade bilder.  
Enligt den etnografiska utgångspunkten är intervjun ett komplement till 
observation (Ahrne & Svensson 2017, 53).  Målet var att ta reda på vilka 
läsförståelsestrategier mina elever använder sig av och på vilket sätt de uttrycker 
sig på. Jag valde att studera både den verbala och den icke verbala 
kommunikationen.  
I min studie använder jag mig av en öppen observation, där jag i förväg hade 
presenterat studien för både elever och vårdnadshavare vilket Vetenskapsrådet 
(2017) rekommenderar. För att säkra mig om ett jämförbart resultat, observerade 
jag kontinuerligt under studieperioden. Observationerna skedde under samma 
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tidsperiod och med en kvalitativ etnografisk ansats där jag studerade ett mindre 
antal elever. I det sociala samspelet växte den etnografiska kunskapen fram 
(Lalander, 2017, 96). Den etnografiska metoden med betoning på deltagande 
observationsstudier innebär att man som forskare går in i de sociala miljöerna och 
studerar dessa utifrån ett deltagarperspektiv. I min studie bedrev jag en delaktig 
observation eftersom det var jag som ledde textsamtalen. Som forskande lärare är 
relationen till informanterna viktiga och det är deras berättelser och vardagsliv 
som jag bygger min studie på. Balansen mellan att vara pedagog och forskar i ett 
klassrum är hårfin.  

5.5 Material 
De texter som användes under mina textsamtal var Här kommer ambulansen av 
Norlin och Burman (1996), valda delar av Mount Everest- mellan himmel och 
helvete av Fredriksson (2007) och Lätt fakta om ormar av Mclaine (2014).  
För att säkra mig om att komma ihåg allt som sades, spelades alla intervjuer in, 
både de enskilda och gruppintervjuerna. Som stöd hade jag ett anteckningsschema 
vid observationerna (se bilaga 1). Jag antecknade både under och efter 
högläsningslektionerna. Ett intervjuformulär med frågor användes som mall vid 
utförandet av de enskilda semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 2). 

5.6 Observationsmodell 
Jag använde Kullenbergs (2014) triangelmodell som hjälp till mina observationer. 
Kullenberg fick i sin observationsstudie en idé att skapa ett observationsschema 
där hon använde en triangel som stöd för sina observationsanteckningar. Hon 
skrev vid varje triangelspets rubriker som hon sedan använde som ett 
analysinstrument. Likt Kullberg valde jag att använda mig av en modell (se bilaga 
1), i detta fall i form av en kvadrat med följande rubriker:  
 

x Hur uppfattar och anammar eleverna lässtrategierna under textsamtalen? 
x Hur uttrycker eleverna sina inre bilder och hur gör eleverna sina 

inferenser? 
x Vad gör eleven? Vilka verbala/icke verbala uttryck används? 
x Hur påverkas elevens resonemang av övriga deltagare? 
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5.7 Interaktionsanalys 
För att tolka min empiri använde jag mig av en interaktionsanalys inspirerad av 
Rennstam och Wästerfors (2017). Alla intervjuer och observationer 
transkriberades. Med hjälp av färgkodning grupperade jag elevernas uttalande i 
olika kategorier. Jag sorterade empirin och jämförde mina tolkningar med vad 
eleverna sade. Målet var att sortera ut vilka läsförståelsestrategier som eleverna 
använde sig av under textsamtalen och att tydliggöra interaktionen mellan 
eleverna.  
 
I denna studie har interaktionsanalys av kommunikationen, både den verbala och 
den icke verbala haft lika stor betydelse. Rötterna till denna metod återfinns i 
etnografin och den deltagande observationen. I den icke verbala 
kommunikationen har kroppsspråk och andra fysiska tillvägagångsätt såsom 
ögonkontakt, kroppsspråk och interaktion noterats. Efter transkribering av allt 
material sorterade jag empirin utifrån teman; teman som växte fram under arbetets 
gång. Rennstam och Wästerfors (2017) rekommenderar att det är viktigt att 
sortera, reducera och argumentera i sin analys av kvalitativt material. Vidare 
förklarar Rennstam och Wästerfors att sorteringsfasen ger en överblickbarhet att 
bli förtrogen med sitt material och att det underlättar för vidare analys.  
Men det händer något mellan mig, frågorna och eleverna. I samtalet med eleverna 
fångas möjligheterna upp och de spontana reaktioner och kommentarer från elever 
gjorde det svårt för mig som forskande lärare att slaviskt följa intervjufrågorna 
lika från individ till individ. 
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5.8 Forskningscirklar 
I den praktiknära studien som forskande lärare har jag involverade mina kollegor, 
två forskare från Luleå universitet samt rektor på skolan i två forskningscirklar.  
I forskningscirklarna har en dialog skett mellan alla deltagande. Vid den första 
forskningscirkeln diskuterade vi ”mitt” ämne; läsförståelsestrategier och då 
specifikt att göra inferenser och att skapa inre mentala bilder. Under den andra 
forskningscirkeln gavs möjlighet att diskutera studiens resultat. Den respons som 
de deltagande i forskningscirkel gav, har bidragit till att triangulera mina 
forskningsfrågor och har lett till jag har fått stöd under studiens gång. Andersson 
(2007) skriver i sin doktorsavhandling att forskningscirkeln är en 
kunskapsutveckling av lärandet kring det egna arbetet. Detta kunde jag se bevis på 
under den andra forskningscirkeln, där den gemensamma analysen av mitt resultat 
tillsammans med mina kollegor, ledde till att jag kunde verifiera och bekräfta de 
kunskaper som denna studie har gett mig. 

5.9 Metodkritik 
Jag har varit medveten om att jag kan ha påverkat studieresultatet genom min 
dubbla roll som både forskande lärare och klasslärare. Bryman menar att 
relationskapandet mellan informanter och forskare kan påverka resultatet (2011, 
s.368). Det fanns en risk att eleverna svarade vad de trodde att jag ville höra. Det 
fanns faktorer som kunde ha påverkat både intervju- och observationstillfällena 
såsom vilken gruppkonstellation eleverna var i och vilket ämne som intresserade 
eleverna mest. Vid varje intervju- och observationstillfälle betonade jag att det var 
deras uppfattningar om ämnet som var i fokus och att målet med mina frågor till 
dem var att jag ville kunna förbättra min klassrumsundervisning i 
läsförståelsestrategier. Ett visst bortfall har skett under observationsperioden på 
grund av ledighet och sjukfrånvaro. Studien hade kunnat utvecklas vidare till fler 
lektionstillfällen och minde undervisningsgrupper, men bristen på resurser 
begränsade den möjligheten.  
 
Vid intervju och observationssituationen utgick jag från ett barnperspektiv, där jag 
som vuxen var medveten om att det är min vuxna tolkning av elevernas 
uppfattningar och handlingar som ligger till grund för denna studie.  
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5.10 Etiska aspekter  
I en studie handlar det om att ha en balans mellan etik och moral. Det handlar om 
att ha sunt förnuft vad som man får och inte får göra när man utför en forskning i 
en barngrupp. 
Vetenskapsrådet (2017) menar att det är viktigt att forskare är medvetna om de 
lagar och kodexar som finns. En kodex är regler för forskare. Den lyder inte under 
några juridiska lagar, utan är en kutym.  
Vetenskapsrådet betonar de fyra forskningsetiska principerna; samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad gäller då i 
min egen verklighet, med min forskning? Med tanke på mina elevers ålder har jag 
ansökt om samtycke av varje vårdnadshavare under min forskning.  Jag har varit 
noga med att informera alla informanter om den forskning som jag skulle bedriva 
både muntligt och skriftligt. Jag har varit tydlig med att beskriva hur min 
forskning skulle gå till och hur jag skulle använda det insamlade materialet. För 
att skilja min undervisning från studiens resultat har jag varit noggrann med den 
insamlade empirin från min forskning, för att på så sätt göra allt material anonymt 
och skydda de inblandade.  
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   6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från studien. Resultaten är uppdelade utifrån 
intervjuer och observationer. Varje delmoment presenteras var för sig. Först 
presenteras de enskilda elevintervjuerna. Sedan presenteras observationerna av 
gruppsamtalen. Varje delavsnitt summeras i form av en schematisk bild där varje 
kategori exemplifieras av elevernas citat.  

6.1 Resultat från de enskilda semistrukturerande elevintervjuerna 
De enskilda semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjumall (se bilaga 
2) och kommer att summeras med en schematisk bild, där de olika kategorierna 
exemplifieras av elevernas svar. Elevernas citat är kodade och presenteras med 
fingerade namn. (Anton, Arvid, Carl, Edit, Ella, Engla, Ester, Ludvig, Marcus, 
Melker och Oscar). 

6.1.1 Högläsning  
Under de enskilda intervjuerna samtalades det om högläsning och om 
läsförståelsestrategierna samt hur eleverna uppfattade och anammade dem. Det 
framkommer att alla deltagande elever uttryckte att de använde någon slags 
strategi när de läste eller lyssnade på texter. På frågan hur de gör när de lyssnar på 
högläsning blev det gemensamma svaret; att de lyssnar. Att lyssna när någon läser 
högt för en var en uppskattad aktivitet enligt de intervjuade. En elev sade på 
följande sätt:  
 

Vad ska jag säga? Jag tycker om att lyssna. Jag gillar sagor och så, och jag 
tror att jag gillar annat också. (Engla) 

Den intervjuade elevens uttryckt och den intonation som användes, gav ett tydligt 
svar: att lyssna är nöjsamt. En liknelse till Roes (2014) studie fann jag här, att det 
framtida läsintresset gynnas av högläsning. Denna elev visade också på en 
nyfikenhet till fler genrer än skönlitterära texter. Att bli motiverad och finna ett 
engagemang till textens budskap. Av de intervjuade fanns det andra elever som 
använde kroppen för att leva sig in i texten.  

                       
Det känns bra när man får höra.(Oscar) 

 
Att få lyssna på högläsning uppfattades av eleverna som en slags avkoppling. 
Under skoltid med det tempo som råder behövs stunder med avkopplande 
aktiviteter, men ändå undervisande stunder, man kan säga att högläsning i skolan 
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används i olika syften. Den möjligheten som högläsningsstunden i skolan ger 
eleverna dagligen, skapar lugn och gemenskap. Det är en stund på dagen då 
lärare-elev knyter an till varandra på ett annat plan än under övriga skoldagen 
(Ness 2016). Via lärarens röst fångas eleverna, och genom aktiviteten förenas 
nytta med nöje. En elev konstaterade:  

 
Jag lyssnar bra. Jag tänker på det jag har lyssnat på.(Carl) 

 
Med det sagt visade eleven med armarna sträckta rakt ut, att så var fallet. Att 
lyssna på högläsning sågs som en reflekterande handling, där tänkandet får 
utrymme att växa.  
 
Det fanns elever som nämnde att de kunde läsa texter själva, men det fanns också 
elever som var medvetna om och uttryckte att de tyckte det var svårt att läsa. De 
eleverna uttryckte att det är lättare att lyssna när någon annan läste för dem än att 
läsa själv. Men som de eleverna sade: 
 
                                     Jag bara hänger med i texten när jag lyssnar. (Ester) 
 
Innan den egna läsningen kommit igång finner många elever att lyssna på 
högläsning är ett tryggt sätt att ta till sig en text. Många elever finner tryggheten i 
att lyssna och känner igen konceptet med gemensam högläsning från 
förskoletiden. Här finner jag ett samband mellan Körlings (2012) uppfattningar att 
högläsningsstunden, där hon menar att den kan upplevas och betraktas som en 
gemensam upplevelse och hur dessa elever beskriver sina uppfattningar i frågan. 
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Hur gör du när 
du lyssnar på 
högläsning?

Tycker om. Gillar Känns bra
Lyssnar
Tänker

Hänger med i 
texten

Schematisk sammanställning av hur eleverna gör när de lyssnar på högläsning 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 2 
 Tematisk resultatsammanställning: Hur elever gör när de lyssnar på högläsning. 

 
Utifrån elevintervjuens första fråga hur eleverna gjorde när de lyssnade på 
högläsning visade det sig att eleverna uppfattade högläsning som en positiv 
upplevelse där de uttryckte att högläsning var något som alla eleverna gillade. 
Eleverna visade på en metakognitiv förmåga att tänka under högläsning och 
transformera sina inre känslor som uppstått. Många elever kunde omförvandla 
sina upplevelser till talat språk.  

6.1.2 Läsförståelsestrategier 
När det gäller att förutspå vad som kommer att hända och ske i en text beskriver 
eleverna att de bara tänker. Det märktes att det var problematiskt för eleverna att 
förklara hur de kan förutsäga vad som kommer att ske i en text. Under 
intervjuernas gång visade det sig att eleverna sade sig tro och gissa sig fram, men 
de intervjuade eleverna var samstämmiga och nämnde instinktivt att det var från 
hjärnan som svaret kom ifrån:  
                                           
                                            Den bara kommer! (Oscar)  
 
Det märktes att eleverna fann denna strategi som svår att förklara. Att sätta ord på 
sina tankar och förklara hur det gick till, gav flertalet intervjuade svaret: 
                                          
                                            Jag ser en bild i hjärnan (Edit) 
 
Att kunna visualisera en händelse kräver ett abstrakt tänkande (Bråten 2008). 
Även Willingham (2017) har i sin forskning sett att barnets förmåga att använda 
sina kognitiva förmågor vid läsning leder till en utveckling av tänkandet. Denna 
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Hur förutspår du vad som 
kommer att hända?

Jag bara 
tänker.

Jag ser en 
bild i 

hjärnan

utveckling av tänkande såsom Willingham beskriver fann jag hos några elever 
vara i sin linda. Alla elever gav inte uttryck i hur de tänkte. Fåtalet elever uttryckte 
att de samtalade med någon annan innan de sa vad de hade förutspått i texten. De 
formulerade sina tankar i ord genom att fundera själva. Många elevers svar var: 
 
                                        Jag bara tänker. (Ella)  
 
Schematisk sammanställning av hur eleverna förutspår  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3 
 Tematisk resultatsammanställning: Hur elever förutspår vad som kommer att hända. 

 
Avslutningsvis visade det sig att eleverna beskriver att de bara tänker när de 
förutspår. Eleverna uttryckte att det var svårt att förklara hur de gjorde. Många 
elever sade sig se en bild i hjärnan. 

 
Beskrivningen hur eleverna verkligen gjorde när de sammanfattade varierade stort 
beroende på vilken elev jag intervjuade. Den strategin som övervägande av 
eleverna påstod sig att använda var att tänka på det de hade lyssnat på och vid 
behov läsa om texten igen. Det som skilde elevernas åsikter var att uppfattningen 
av hur de verkligen upplevde att sammanfatta. Övervägande uppfattade eleverna 
strategin att sammanfatta som lätt, några elever uppfattade att det var ganska lätt 
medan någon enstaka elev uppfattade ännu strategin som svårt. Vissa elever 
ansåg:  
 

Att sammanfatta är lätt. (Edit)  
Jag försöker att inte glömma bort. (Ludvig) 

 
Åsikterna gled isär. En parallell till uppfattningen att sammanfatta är lätt drar jag 
till Gears (2017) teori om att transformera en text d.v.s. att om förvandla texten till 
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sitt egen. De elever som kände sig säkra på att sammanfatta text ansåg de hade 
starka lyssnaregenskaper. Många av dessa elever visade både verbalt och icke 
verbalt att de koncentrerade sig på texten och använde olika strategier för att 
komma ihåg. Vissa elever satt tysta med blicken vänd mot den som läste, andra 
elever pillade med fingrarna, medan andra elever lutade sig i en framåtlutande 
ställning.  

Jag behöver tänka en stund innan jag svarar. (Melker) 
 

Denna strategi visade på ett reflexivt arbetssätt där eleven påvisade tankens 
betydelse i samtalet. Även här kan man dra en parallell till Gears (2017) forskning 
om transkribering, som hon anser vara den viktiga metakognitiva förmågan som 
behövs för att få en god läsförståelse. I ett klassrum där många elever befinner sig 
och där spridningen på elevernas kunskaper stor, finns det många varierande 
åsikter om hur det upplevs att sammanfatta. En elev uttryckte sig: 
 

Jag glömmer bort så fort. (Anton) 
 

Än en gång speglades minnets förmåga in på hur elevernas förmåga att komma i 
håg saker de hört. Här visade eleverna tydligt och klart i vilken grad de själva 
uppfattade sina minnets förmågor.  
 
Schematisk sammanställning av hur eleverna gör när de sammanfattar 
 
 
 

 
 

  
 

Figur 4  
Tematisk resultatsammanfattning: Hur gör du när du sammanfattar? 

 
Elevernas strategi när de sammanfattar är att de tänker på vad de har läst eller 
hört. Några elever sade sig läsa igen för att komma ihåg. Denna strategi ansåg 
eleverna var olika svår att bemästra. 
 

Hur gör du när du 
sammanfattar?

Tänker på det jag 
lyssnat på.

Läser igen för att 
komma ihåg.
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När något är oklart i en text är det viktigt att klargöra de otydligheter som finns. 
Som elev räcker man upp handen när man behöver hjälp. Vid intervjuerna gav 
eleverna svaret att: 
 

Man kan fråga och be en kompis om hjälp om man inte förstår. (Marcus) 
 
Denna åsikt var genomgående hos de flesta eleverna. De menade att hjälpen även 
kan komma från en kompis som sitter bredvid. Under alla elevintervjuer svarade 
alla elever att ”fråga fröken” var det säkraste kortet.  
 

Då får man expert hjälp (Ester). 
 

Att fråga var en tydlig strategi hos eleverna. Denna strategi sade eleverna att de 
använde frekvent. Det fanns andra varianter av att klargöra otydligheter. Som en 
elev sade: 

Ibland måste jag läsa texten flera gånger (Edit) 
 
Att läsa texten flera gånger var en annan strategi som några elever sa sig använda. 
För de eleverna som tolkade frågan till sin egen läsning, kom fram till att man 
måste läsa om texten flera gånger. Om man mot förmodan inte kom fram till ett 
svar, först då frågar man någon annan om hjälp. Vikten av att vara självständig 
under läsning skilde sig mellan eleverna. En del ansåg att man måste klara sig 
själv, medan andra snabbt konstaterade: jag behöver hjälp. Den individuella 
spridningen mellan eleverna skilde sig här.  
 
Under intervjun samtalades det om ord och begreppsförståelse. Eleverna hade 
olika åsikter om hur viktigt det var att förstå exakt alla ord i en text. Intressanta 
samtal hade jag med eleverna och beroende på vem jag samtalade med fick jag 
mer insikt om hur olika elever tänker om ord och begreppsförståelse. Vissa elever 
använde sina egna bakgrundskunskaper under textsamtalets gång och gjorde 
kopplingar till liknande situationer för att förklara vad ett ord eller begrepp 
betydde. Medan det fanns andra elever som hade åsikten:   

 
Då försökte jag tänka vad det betydde. Hm, måste man förstå alla ord i 

texten på en gång? Nej, ibland kommer dem senare.(Melker) 
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I och med det uttalandet berättade denna elev vad han avsåg var viktigt i texten, 
att ordets betydelse i den texten gick att klura ut under lässtunden. Andra elever 
ansåg att:  

 
Man måste inte förstå alla ord, lite grann får man veta om orden, man kan 

ju gissa. (Engla) 
 
Motsats till Toths (2013) och Oakhills m.fl. (2015) forskning om ordförrådets 
betydelse under högläsningen uttryckte några intervjuade elever att de föredrog att 
gissa. 
 
Schematisk sammanställning av hur eleverna gör när de inte förstår något i en text 
 

 
Figur 5 

 Tematisk resultatsammanfattning: Hur gör du när du inte förstår något i texten? 
 

När eleverna intervjuades förklarade de att man kan fråga och be om hjälp om 
man inte förstår allt i en text. Eleverna ansåg att man ibland måste läsa om texten 
flera gånger. En del elever ansåg att man kan gissa om man inte vet.  

 
Att visualisera d.v.s. att skapa inre mentala bilder framkommer det under 
intervjuerna att eleverna hade olika åsikter om hur de uppfattar förmågan att 
kunna se en inre mental bild i hjärnan kontra att kunna återskapa vilka inre 
mentala bilder de sett.  
 

Jag ser dem. Det är svårt att förklara. (Marcus) 
Jag tänker på det jag har hört. Då får jag idéer. (Carl) 

 
Eleverna ansåg att det fanns en skillnad mellan att kunna verbalt återskapa sina 
inre mentala bilder och att visuellt skapa vad de verkligen har sett. Några elever 

Hur gör du när du 
inte förstår något i 

texten ?

Frågar. Räcker upp handen. 
Ber en fröken eller en kompis 

bredvid om hjälp
Gissar Ibland måste 

jag läsa flera 
gånger. 
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hade verkligen lätt att förklara vad de såg och skissade ned utan betänkligheter 
vad de såg, medan vissa andra elever kunde förklara vad de såg men hade 
motoriskt svårigheter att framställa sin bild såsom de ansåg att de såg. Många 
elever använde gärna redan visade bilder från undervisningen som förlaga, fast de 
förklarade gärna hur de gjorde: 
  

Jag tittar på bilder. (Ludvig) 
 
Medan det fanns andra elever som sa: 
 

Jag bara ritade (Carl) 
Jag kände på mig om hur det skulle se ut. (Ella)  

 
Här kunde man uppfatta att inspirationskällorna var olika hos eleverna. Tv, film, 
dataprogram, böcker och Power Point bilder var de konkreta bildskapande förslag 
som några elever kom fram till. Med en suck sa en elev:  

 
Jag vet inte hur? Bilderna bara kommer. (Ella) 

 
Det var svårt för några elever att förklara vad de menade med ord. Det svar jag 
fick från dessa elever var att de bara tänker och bilderna kommer av sig själv. En 
entusiastisk elev förklarade så här:  

 
Det bara sprutar ut bilder ur hjärnan. Det är knoppen i kroppen som gör 

det.(Oscar) 
 
Ett härligt uttryck som visar på god fantasi som hjälper till att tydliggöra de 
osynliga bilderna i texten genom att transformera textens information till konkreta 
bilder. Här fann jag likt Roe (2014), att bilden förtydligar texten och att den 
förstärker förståelsen för textens innehåll. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

27 
 

Beskriv hur du gör när du  skapar inre mentala 
bilder.

Vem eller vad inspirerade dig?

Tänker Ser bilder i 
hjärnan Jag vet inte hur

Tv, film, data 
böcker, Power 

Point

Schematisk sammanställning av hur eleverna gör när de skapar inre mentala bilder 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6  
Tematisk resultatsammanfattning: Beskriv hur du gör när du skapar inre mentala bilder.   

Vem eller vad inspirerade dig? 
 
För att förklara hur man skapar inre mentala bilder förklarade många elever att de 
ser en bild i hjärnan. Några elever hade det svårt att förklara hur det gick till. En 
del elever beskrev att de använde sig av inspiration, såsom de bilder som 
presenterades under lektionens gång. 
 
Under intervjuerna framkom det att beskrivandet av inferensskapandet 
uppfattades som svårt för flertalet elever. Strategin att göra inferenser är en 
mental förmåga där läsaren tvingas tänka och dra sina egna slutsatser, d.v.s. att 
”läsa mellan raderna” och tolka det som inte direkt står skrivet i en text (Bråten 
2008). I den här gruppen uttrycker några elever att de är osäkra på vad de ska 
svara när de fick frågan om hur de gör när de inferera. I studien nämnde en elev 
som refererade till liknelser av sina egna erfarenheter: 
 

Allting är nytt som vi gör på lektionen, men jag kan mycket om träd och så. 
 Det är svårt att förklara. (Engla) 

Att sätta ord på sina tankar och funderingar visade sig att vara problematiskt för 
en del. De elever som kommit lång i sin egen läsutveckling kopplade snabbt till 
att de känner igen sig från andra liknande situationer där de kunde ta inspiration 
till en egen tolkning av textens budskap.  Några elever menade att det är svårt att 
förklara, men eleverna visade på att de gjorde inferenser och de visade att den 
förmågan fanns. Det visade sig att hälften av de intervjuade eleverna ansåg att det 

Åsa Jeansson




 
 

28 
 

var lätt att göra inferenser medan hälften av intervjugruppen ansåg att det var 
svårt. Textmängden var avgörande för en elev.  
 

Det är inte så svårt. Svårare när det är mycket med text. 
Är det mycket text måste man tänka mycket. (Ludvig) 

 
Eleven visade medvetenhet om sin egen förmåga att lyssna och komma ihåg men 
visade också på en förmåga att transformera det textinnehåll som fanns. Här fann 
jag en likhet till Gears (2017) studie om vikten av att koppla elevens eget 
tänkande till förståelseprocessen. 
 
Schematisk sammanställning av hur eleverna gör när de gör inferenser 
 

Figur 7  
Tematisk resultatsammanfattning: Beskriv hur du gör när du gör inferenser. 

 
 

Denna strategi att göra inferenser var svår för en del elever både att utöva men 
även att förklara hur de gör. Övervägande av eleverna ansåg att man måste tänka. 
Några elever beskrev att de använde sig av sina egna erfarenheter och på så sätt 
kände igen sig i situationen. 

6.1.3 Kooperativt arbetssätt 
Det kooperativa arbetssättets påverkan på elevernas resonemang och deltagande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv användes i denna studie och då specifikt 
strukturen EPA. Intervjuerna gav en bild av hur eleverna uppfattade det 
kooperativa arbetssättet som bedrevs i undervisningen. Med ett blandat resultat 
kunde man se att det finns en skillnad mellan hur eleverna uppfattar vem som har 
mest påverkan på deras deltagande i textsamtalen. Åsikterna gick isär. Det fanns 
elever som ansåg att ingen påverkar dem i textsamtalet.  
 

                Ingen påverkar mig, men jag jobbar gärna med andra. (Ella) 

Beskriv hur du gör 
när du gör inferenser

Jag känner 
igen mig

Det är svårt 
att förklara 

Man måste 
tänka
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Det fanns vissa elever som svarade utifrån den kompisrelation som rådde i 
gruppen. Medan det fanns andra elever i gruppen som upplevde att det spelade 
ingen roll vem det var som påverkade samtalet. Dessa elever ansåg att den som 
satt närmast dem dög bra som samtalspartner. De poängterade att det viktigaste 
var att det fanns någon man kunde samtala med. Några ansåg att det var lättare att 
jobba med pojkar medan andra ansåg att tjejer ska det vara. 
  

Det är skillnad.  
Killar svamlar mer och tjejerna pratar ihop sig. (Edit) 

 
Detta var ett citat från en elev. Medan ett annat citat visade på motsatsen:  

 
Det är lättare med pojkar.  

Jag hjälper tjejer ibland men jag vill inte ha hjälp av någon tjej själv.(Anton) 
 

Utifrån dessa få intervjusvar kan man inte urskönja en allmän uppfattning om vem 
som är mest påverkande i denna elevgrupp. För vissa är det den kompis man 
umgås med som är den person man har mest tillit till. I och med att eleverna har 
känt varandra länge, många redan sedan förskoleålder har eleverna skapat en 
trygghet i gruppen som gynnar undervisningssituationen. Såsom en elev uttryckte 
sig:  
 

Vi har känt varandra länge och kommer bra överens. (Ester) 
 
Detta citat visar på hur viktig relationer i klassrummet är. På frågorna om på vilket 
sätt kompisarna kan påverka textsamtalet fann jag ett exempel på hur kamraterna 
kan gynnas:  

 
Ifall de glömmer att räcka upp handen. Då kan jag säga vad de har sagt.  

Det är många som gör det ibland. (Ludvig) 
 
Alla elever viftar inte med handen rakt upp när de vill säga något. Beroende på 
vilken individ man är har man olika uttryckssätt att kommunicera med. En fördel 
med det kooperativa arbetssättet är att alla elever kommer till tals, även de tysta. 
Men som tidigare talare sa; ifall att de glömmer att räcka upp handen upplevde 
han att han fick en andra chans, chansen att säga vad de har sagt fast med egna 
ord. Inspiration till att samtala kan komma från många olika håll. I textsamtalet 
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Berätta vem som 
ger dig idéer när vi 
samtalar om texter. 
Vem påverkar dig?

En kompis Flickor/pojkar

Vad gör de som du 
tycker är bra?

De säger

skapas den proximala utvecklingszonen när eleverna lär av varandra, denna insikt 
förmedlade en elev när han sa:  

 
Ibland säger hon det och det och då förstår jag. (Marcus) 

 
Denna kunskap hade inte eleven innan samtalet startade. Den stödjande 
interaktionen som skedde i samråd med andra visar på hur det kooperativa 
lärandet sker (Almquist et al 2015). Vidare reflekterade en elev över sin egen 
delaktighet i sitt eget lärande: 
 

Hon kan ganska mycket, men det kan jag också.(Engla). 
 
 
Schematisk sammanställning av elevernas uppfattning om vem som påverkar i 
gruppen 
 
  
   
 
 
  
  
  

    
 
  

Figur 8 
Tematisk resultatsammanfattning: Berätta vem som ger dig idéer när vi samtalar om texter.  

Vem påverkar dig? Vad gör de som du tycker är bra? 
 
Vem som ger eleverna idéer under textsamtalen visade sig vara olika i 
elevgruppen. Vissa elever ansåg att det var de av samma kön som var den som 
gav mest inspiration, medan det fanns andra elever som ansåg att det spelade 
ingen roll vem det var som inspirerade dem. Den allmänna åsikten vad eleverna 
ansåg att den som inspirerade dem gjorde var att kompisen sa och att det var det 
sagda ordet som var av betydelse 
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a. Högläsning
- Lyssnar

- Hänger med

b. Att förutspå
- Tänker

- Bild i hjärnan

c. Att sammanfatta
- Tänker

- Läser igen

d. Att klargöra otydligheter
- Frågar
-Gissar
-Tänker

e. Skapa inre mentala 
bilder

-Tänker
-Bilder i hjärnan

-Vet inte hur

f. Göra inferenser
-Tänker

-Svårt att förklara
-Känner igen sig

g, Kooperativt arbetssätt
-En kompis
-De säger

-Flickor/pojkar

6.1.4 Schematisk översikt över resultaten av de enskilda 
elevintervjuerna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 
Figur 9 

En tematisköversikt av elevintervjufrågorna. 
 
En sammanfattning av elevintervjuerna gav dessa teman som redovisas ovan i 
översikten. Eleverna anser att de lyssnar och hänger med under 
högläsningsstunder. Övervägande av elevsvaren under intervjuerna gav uttryck av 
att de använder sig av metakognitiva färdigheter såsom att tänka. Många elever 
känner igen sig i olika texter, men de har svårt att förklara med ord vad de vill 
säga. Utifrån det kooperativa arbetssättet säger de att de nyttjar sina 
klasskamraters utsagor och omförvandlar dessa till sina egna.   
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6.2 Resultat från observationerna av gruppsamtalen 
Under observationerna av gruppsamtalen använde jag mig av ett 
observationsschema (se bilaga 1). Observationerna utfördes i mindre grupper. 

6.2.1 Observationer av gruppsamtalet om temat Ambulans  
Till denna lektion var alla eleverna deltagande, ingen var frånvarande under detta 
tema Ambulansen. Innan gruppsamtalet hade vi sett på bilder och läst en bok om 
sjukvård och ambulanser som heter Här kommer ambulansen av Norlin och 
Burman (1996). Vi hade även skrivit en gemensam text. Samtalet utgick från 
elevernas ritade inre mentala bilder. Vid förfrågan vad en ambulans gör, visade 
många elever genom att peka på bilderna som vi hade framme som samtalsstöd. 
Att visa med händerna för att förtydliga sitt svar var den dominerande gesten för 
de flesta elever. Några elever gav följande uttalande:  

Jag kom att tänka på brorsan, men det var länge sedan han gjorde illa sig. 
Han har åkt ambulans men inte jag. (Melker) 

Jag såg en som ramlade med cykeln. Han fick åka ambulans. Det kommer jag 
ihåg fast än det hände för länge sedan. (Marcus) 

 
Det är många elever som reflekterar och gör kopplingar till egna eller andras 
erfarenheter. Under samtalet visar eleverna gärna upp sina ritade bilder och 
förklarar vad de ha ritat. Några elever gör inferenser.  
  

Han slog sig så att han blöder. Han har nog ont. (Anton) 
 
Detta uttryck är en reflektion men visar också på en förmåga att läsa mellan 
raderna och tolka situationen. Även konstaterande en annan elev:  

 
Ibland åker de fort. De har bråttom. (Edit) 

 
Även detta citat visar på förmågan att tänka och transformera sina tankar. Utifrån 
denna förmåga att tänka och skapa en bro mellan sig och texten såsom Bråten och 
Strömsö (2008) menar finner jag att ett tydligt intresse hos eleverna att delge sina 
tolkningar av temat. Många elever visar med händerna och pekar på de ritade 
bilderna för att förstärka sin uttalade mening. De stödjer det verbala språket med 
sin kropp. Några elever visade sitt gillande genom att nicka med huvudet när 
andra pekade på deras och andras bilder under samtalet. Det fanns också elever 
som beskrev hur de gjorde när de ritade och färglade sin bild av ambulansen.  
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Färgen på en ambulans är grön och gul. (Carl)  
Jag började att rita någonting rakt. (Engla) 

Jag använder limstiftet och locket på pennburken för att rita formen. (Edit) 
 
Dessa elever beskriver ambulansens utseende och fokuserar på att konkret visa 
hur de använde sina pennor och pinaler från sin pennlåda för att rita formen på 
ambulansen. Alla elever ritade en Volvobil som representerade ambulansen. 
Några elever ritade skadade människor av något slag. En elev ritade sjukhuset dit 
ambulansen var på väg till i en slags futuristisk version. Under observationen 
visade eleverna på att man kan lyssna på olika sätt. Här observerade jag många 
olika uttryck av den icke verbala varianten, exempelvis växelvis elever som 
växlade mellan att sitta på sittbänken eller nere på golvet under textsamtalet gång. 
Vissa elever fokuserade på sina paljetter på sin tröja eller fokuserade på att följa 
mig med blicken.  

Översikt över de teman som kom fram under observationerna av tema 
Ambulansen. 
 

 
Figur 10 

Tematisk resultatsammanställning av observationerna av gruppsamtalen om temat Ambulans. 
 
Observationerna visar att eleverna ofta reflekterar och gör kopplingar till sig själv 
eller andra under samtalet. Ett fåtal elever gjorde inferenser under gruppsamtalets 
gång. Det samverkande arbetssättet påvisade en positiv effekt på nästan alla 
elever. Några elever anammade strategin att inspireras av någon annan elev under 
momentet ritande av inre mentala bilder. Flertalet elever lockades att falla in i 
samtalet och alla elever deltog aktivt efter ett tag. Vid detta tema framkom många 
icke verbala uttryckssätt. Intresset och den egna motivationen att delta var hög hos 
alla elever. Alla ritade och kommenterade sina inre mentala bilder. 
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6.2.2 Observationer av gruppsamtalet om temat Mount Everest 
Innan gruppsamtalet hade vi sett på bilder och läst valda delar av boken Mount 
Everest- mellan himmel och helvete av Fredriksson (2007). Vi hade även skrivit 
en gemensam text. Vid detta samtal deltog inte alla elever, två var frånvarande. 
Samtalet utgick från elevernas ritade inre mentala bilder. Första inledande frågan 
efter textgenomgången var vad vill vi veta om Mount Everest som vi inte vet? Här 
startade en intensiv diskussion hos eleverna. En elev satt och funderade länge utan 
att säga något. Efter ett tag tog hon till orda och frågade: 

Kan det åska och blixtra?  
Om det kan det så kanske någon får en blixt i huvudet. (Engla) 

 
Bilden som eleven ritat visade både blixt och åska. Denna elev har redan under 
första lektionstillfället när vi skrev den gemensamma texten haft sina funderingar 
angående väderleken på bergstoppar och gjort sin tolkning över vilket väder det 
kan vara uppe på ett berg. Här framträdde ett tydligt infererande då eleven 
kopplade olyckor till åsknedslag.  
 
En annan engagerad elev hade redan kvällen innan första lektionen om Mount 
Everest sett tillsammans med sin förälder på internet och de hade tagit reda på 
fakta om Mount Everest. Han deklarerade: 

 
Mount Everest är 8848 meter över havet. Det finns stup där. Man kan dö. 

(Arvid) 
 
Även här infererade eleven utifrån kopplingen till att stup är farliga. Under detta 
samtal infererade många elever till olyckor och dödsfall.  
 

Jag har ritat alla de döda på berget. Finns de kvar där? Alla hade nog inte 
syrgas tror jag. (Oscar) 

 
Den ritade bilden som eleven åsyftar till, är fylld med ritade döda människor med 
kors ritade för ögonen för att förtydliga att de är döda. Eleven visade hur hans 
ritade bild blev ett stöd i hans förklaring av vad han menade. Funderingen om var 
alla döda fanns och varför människor dog på berget återkom denna elev till vid 
fler tillfällen. Elevens fascination av syrgas som begrepp var uppenbar.  
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Det fanns fler elever som fängslades av människans behov av syrgas: 
 

Man måste ha utrustning för att andas. En speciell en. (Ella) 
Man måste ha syre med sig. På toppen kan man dö utan den. (Anton) 

 
Vid denna observation fanns det en elev som kopplade till sin egen erfarenhet av 
berg och fjäll. Denne elev uttryckte sig följande:  

 
När vi var i fjällen då gick vi upp för fjället. Det var jättejobbigt! (Edit) 

 
Eleven visade att hon använde sina tidigare erfarenheter och kopplar till en 
familjesemester. Genom denna koppling visar hon att hennes egna erfarenheter 
påverkar till att vidare delge hur det verkligen upplevdes att vandra i fjällen.   
Det fanns många kommentarer som eleverna uttryckte som handlade om 
självupplevda händelser: 
  

Det är halt. Man kan ramla och slå sig. (Ester) 
Det bränns i huden där uppe! Solen ligger så nära. Det är därför de är så 
bruna. (Carl) 

 
Eleverna drog paralleller till både till egna erfarenheter, exempelvis att man kan 
ramla om det är halt, till att reflektera att man blir solbränd pga. att när man är på 
Mount Everest är man väldigt nära solen. Alla de kopplingar som eleverna gjorde 
under samtalet hjälpte och förstärkte förståelseprocessen. Här fann jag likt Gear 
(2017) forskning hur eleverna under samtalets gång utvecklade både sin kunskap 
om temat, men även från Slavins (2014) forskning om hur elevernas resonemang 
gynnades av responsen från gruppen. Alla elever var väldigt engagerade och 
visade stort intresserade för detta tema. De pratar om varandras bilder och gav 
beröm.  
 
Vid observationen under lektionen visade det sig att två elever inspirerat varandra 
vid ritandet av bilder. Detta var den hittills mest engagerade lektionstillfället som 
observerats. Trots svåra ord, mycket med information samt alla funderingar och 
frågor som eleverna hade var engagemanget stort under lektionstiden.  
 
Det blev många samtal efteråt utanför lektionstid om ämnet och ett stort samröre 
med andra elever i andra klasser som fick ta del av temat Mount Everest.  
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Ur en kooperativ synvinkel var den sociala påverkan på elevernas resonemang och 
engagemang tydlig. Här samtalades det i mun på varandra. Vissa elever ställde sig 
upp för att visa att de vill prata mer trots att det i gruppen bedrevs parsamtal under 
större delen av tiden då vi skrev en gemensam text. Många gester framförallt med 
händerna var tydliga under observationen. 
 
Översikt över vilka strategier som eleverna använde under observationen av tema 
Mount Everest  

 
Figur 11 

Tematisering av vilka strategier som eleverna använde under textsamtalet om Mount Everest 
 
Observationerna visade att fler elever infererade i detta tema. Många elever 
reflekterade och gjorde kopplingar till både egna och andras erfarenheter. 
Förmågan att förutspå vad som kan hända visades verkligen under observationen. 
Elever ställde frågor för att klargöra otydligheter. De ritade elevbilderna nyttjades 
som ett uttryckssätt i kombination med kroppsspråk av några elever. Gruppen 
hade en stor inverkan på elevernas resonemang. 
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6.2.3 Observationer av gruppsamtalet om tema Ormar 
Innan gruppsamtalet hade vi sett på bilder och läst boken Lätt fakta om ormar av 
Mclaine (2014) om olika ormar, t.ex. om var i världen de lever ute i det fria. Vi 
hade även skrivit en gemensam text och sett på en film om ormar som lever i de 
svenska skogarna. Vid detta samtal var två elever frånvarande. Samtalet utgick 
från elevernas ritade inre mentala bilder. Eleverna var intresserade och pratar om 
varandras bilder. Vid bordet bedrevs samtal om ormar utifrån vad de hade ritat. 
Många återkom till den långa anakondan som vi tidigare hade sett. 

 
En anakonda är stor. Den är så lång. Undra var den kan bo? (Edit) 

 
Eleven spanade runt bland alla ritade bilder och pekade på den ritade anakondan. 
Den fundering som kom upp om var den bodde ledde vidare till en inferens när 
kompisen bredvid undrade: 
 

Hur kan den få tag på någon mat där?  (Melker) 
 
Eleven visade med sin intonation att det är omöjligt för ormen att finna mat, och 
syftade på den miljö ormen levde i. En elev beskrev en filmsekvens där en orm 
svalde hela bytet med blandad förtjusning. Äckligt tyckte en del. Diskussioner om 
var i världen de giftigaste ormarna levde och hur ormar äter, ledde vidare till ett 
samtal av geografisk art. I den ville eleverna lära sig olika världsdelar och vissa 
länders namn. Även klimat och temperatur blev en följd av geografilektionen. En 
elev pekade på sin bild och sa: 

 
En huggorm, den har jag sett på riktigt. Den kan ligga och sola. Fryser den? 

(Oscar) 
 
Fryser ormar, undrade eleverna? Eleverna nickade mot varandra för att bekräfta 
att det gör de nog ibland. Skillnaden mellan den nordiska svarta och randiga 
huggormen intresserade eleverna. Önskan om att se om en bild ur boken 
resulterade i begreppsförståelse av ordet fridlyst. Trots att detta begrepp togs upp i 
början av temastarten befästes nog inte den verkliga betydelsen. Med tanke på 
några svåra ord som togs upp, framförallt namn på ormar och genomgångar med 
mycket information engagerade ormtemat elevernas deltagande och dess 
resonemang.  
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Det blev ett långt samtal pga. alla funderingar och frågor som eleverna hade. 
Några samtal efteråt blev det också utanför lektionstid om ämnet. Önskan om att 
hitta böcker på det kommande biblioteksbesöket visade det sig att bli.  
 
Ur en kooperativ synvinkel var den sociala påverkan på elevernas resonemang och 
engagemang tydlig och ett dialogiskt klassrum infann sig (Reichenberg 2008, 
Dysthe1996). Här samtalades det ivrigt vid skapandet av de inre mentala bilderna. 
Även här fanns det tydliga tecken på att eleverna inspirerades av varandra, kanske 
inte hur de ritade utan vilka färger som användes. 
  

Giftet, vilket färg har giftet? (Arvid) 
 
Detta undrade en elev när den färglade klart sin bild. Enligt en annan elev var 
giftet grönt som i filmen. Det ansåg inte den andra eleven. Giftet måste vara 
genomskinligt konstaterade eleven och stängde sin bok.  
 
Observationerna av den icke verbala kommunikationen visade att det fanns elever 
som satt på knä på sin stol och huvuden som var nära varandra när de visade sina 
bilder. Elever pratade i mun på varandra ibland, men i nästa stund väntade de ut 
den kompis som pratade. Ögonkontakt, leenden och skratt blandat med 
skräckblandad förtjusning syntes när boken om ormar togs fram igen och bilden 
på den giftiga gröna ormen visades upp. Kopplingen till andra medier kom fram. 
 

Ormar lever i det gröna. De finns också i sagor och i filmer. Det finns långa 
gröna ormar. (Ella) 

 
Här visade hon på sin ritade gröna långa orm som täckte hela uppslaget i boken 
och berättade att ormar i sagor inte alltid är snälla. 
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Översikt över vilka strategier eleverna använde sig av under observationerna 
av tema Ormar 

 
Figur 12 

Tematisering av vilka strategier som eleverna använde under textsamtalet om ormar 
 
Eleverna ställde många frågor under observationen. De reflekterade och visade på 
vikten av att klargöra otydligheter. Några elever infererade under samtalets gång. 
Temat triggade igång många inre mentala bilder som några elever försökte att 
förklara med hjälp av kroppsspråket. Även i detta tema var gruppens påverkan av 
elevernas resonemang stor. 
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7. Diskussion och analys 
I detta diskussionsavsnitt presenteras den sammanfattande analysen och 
tolkningen av det insamlande materialet. Först kommer en sammanfattning.  
Sedan presenteras diskussionen utifrån följande rubriker: högläsning, 
läsförståelsestrategier, kooperativt lärande, slutsats och till sist framtida forskning.  
 
Det sociokulturella perspektivet genomsyrade denna studie genom att 
textsamtalen skedde i ett aktivt dialogiskt klassrum. Den reciproka 
undervisningsmetoden har visat hur eleverna tolkar och förstår texternas innehåll. 
Som svar på min första frågeställning om hur sjuåriga elever uppfattar och 
anammar läsförståelsestrategier under textsamtalen via lärarens högläsning 
framkom det att textsamtalen har gynnat eleverna. Det visades sig att eleverna 
uppskattade högläsningsstunderna och många elever upplevde en trygghet i att 
lyssna när någon läste högt för dem. Högläsningsstunderna blev ett forum där 
band knöts mellan lärare- elev och text. Det fanns en stor spridning bland eleverna 
om hur de uppfattade och hur de anammade de olika läsförståelsestrategierna. 
Samt beroende på hur långt de hade hunnit i sin egen läsutveckling och hur vana 
de var vid att samtala om texters innehåll i samband med högläsningsstunden. 
Som svar på min andra forskningsfråga hur eleverna uttrycker sina mentala bilder 
och hur eleverna gör inferenser under textsamtalen visade det sig att alla elever 
skapade inre mentala bilder både verbalt och visuellt. Bilderna som eleverna 
skapat under textsamtalens gång utvecklades till att objekt som ledde textsamtalen 
vidare. Få elever uppgav att de påverkades av andra vid skapandet av de inre 
mentala bilderna. Observationerna visade motsatsen. Både elevernas verbala 
mentala bilder samt de elevernas ritade bilderna var en produkt av en social 
gemenskap. Den sociala påverkan gav de olika teman en djupare innebörd. Något 
som visade sig vara svårt för eleverna var att inferera. Alla elever infererade inte 
under studiens gång. Några elever kopplade texten till sina egna erfarenheter. De 
elever som läste ”mellan raderna” visade genom sin förklaring att de tolkade 
texten på ett djupare plan. Som svar på min tredje frågeställning i studien, hur det 
kooperativa arbetssättet inverkade på elevernas resonemang i textsamtalen visade 
observationerna att det kooperativa arbetssättet påverkade positivt på den 
kommunikativa diskursen. Dock hade inte alla elever samma uppfattning. 
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    7.1 Högläsning 
Det framkom att alla deltagande elever uppskattade och uppgav att de tyckte om 
att lyssna på högläsning under textsamtalen. Man kan säga att högläsningen har 
gynnat elevernas deltagande i samtalen. För eleverna var högläsning som aktivitet 
inget nytt för dem, men läsförståelsestrategierna var helt nya begrepp att ta in.  

    7.2 Läsförståelsestrategier 
Det går att konstatera att denna studie bekräftar tidigare forskning inom 
läsförståelse och läsförståelsestrategiers betydelse för elevers textförståelse. 
Studien bekräftade bland annat Jönssons (2007) och Ohlin- Scheller& Tengbergs 
(2016) forskning inom området. Under de enskilda intervjuerna samtalades det om 
elevernas uppfattning och användande av läsförståelsestrategier under 
textsamtalen. Vissa läsförståelsestrategier var svåra för en del elever. Det visade 
både intervjuerna och observationerna.  Överlag visade flertalet av eleverna, både 
muntligt och visuellt att de nyttjade de olika läsförståelsestrategierna, men det 
fanns några enstaka elever som ännu inte använde alla strategierna under studiens 
gång.  

 
Förmågan att abstrakt kunna förutspå, d.v.s. att kunna visualisera en kommande 
händelse framkommer tydligt i denna studie. Eleverna beskriver att de ser en bild i 
hjärnan när de lyssnar på högläsning. De beskriver att de ”ser” vad som ska 
komma längre fram i texten, Här ser jag en likhet med Willinghams (2017) 
förklaring, att bilder uppstår i hjärnan vid läsning. Observationerna av hur 
eleverna utövade denna strategi visade på att de oftast satt själva och funderade 
innan de deltog i samtalen. 
 
Inte alla elever hade anammat strategin att sammanfatta på egen hand.  Detta 
synliggjordes under de observationer som genomfördes av dessa elever. Min 
bedömning är att dessa elever behöver få mer undervisning i hur man gör. Det 
samstämmer med Westlunds (2014) som menar att en läsförståelsestrategi är en 
teknik som används vid textförståelse. Möjligen fanns det annat som påverkade 
undervisningssituationen, troligtvis spelade elevernas ordförståelse, språklig 
medvetenhet och minnesförmågan in till viss del hos dessa elever. Med tanke på 
att de flesta eleverna ansåg att det var lätt eller ganska lätt att sammanfatta tudelar 
denna strategi elevernas uppfattningar om hur de sammanfattar under 
textsamtalen. 
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När det gäller förmågan att reda ut oklarheter i en text kopplade några elever 
strategin till en mental aktivitet; ett sätt att tänka medan det fanns andra elever 
som ansåg att oklarheter löses genom att be någon annan om hjälp. Det 
analyserade materialet visade att eleverna bad om hjälp när de inte förstod och att 
de använde strategin att ställa frågor användes under alla samtal och vid alla 
observationer. Under studien ställde eleverna frågor till texten men även till andra 
elevers kommentarer. Här visade eleverna exempel på vad Langer (2017) menar 
med det viktiga samtalet där ställandet av frågor om texten är en strategi att nå 
textförståelse. Observationerna visade även att eleverna nyttjade möjligheten att 
fråga en fröken först innan de frågade en kompis. Strategin att fråga och be om 
hjälp verkar vara ett tryggt alternativ. Många elever sade under intervjuerna att de 
hade funderat och tänkt på egen hand först innan de frågade mig eller någon andra 
om hjälp. Under samtalen beskriver några elever hur de gör när de läser en text på 
egen hand och det framkommer att de anser att man måste lästa om texten igen, 
ibland flera gånger för att förstå. Som jag ser det finns det fortfarande några få 
elever kvar som ännu inte nått den insikten än.  
 
Förvånansvärt fann jag att eleverna ringaktade ordförståelsens betydelse vid 
textsamtal. Till motsats till vad Olin-Scheller & Tengberg (2016) och Jönsson 
(2007) menar i sin forskning om att ordförståelse är en av de viktigaste faktorerna 
vid läsförståelse av text. Jag fann ingen distinkt skillnad mellan vana och ovana 
läsares uppfattningar i den frågan. Tyder detta på att eleverna i de texter som 
presenterades i studien var för enkla att tolka eller är dessa elevers 
gissningsförmåga välutvecklad? För de elever som uppfattar att man måste förstå 
alla ord i en text kan det ses som en individuell läggning med behov av exakthet 
eller är det deras tolkning av mina frågor under intervjun som ger mig dessa svar? 
Med tanke på att en skriven text innehåller fler ord än en talad text, och att 
textvalet av litteratur låg över elevernas proximala utvecklingszon, noterar jag att 
ordförrådets betydelse är en viktig del av textsamtalet. Här tar jag stöd hos Säljö 
(2016) som menar att språket är grunden för kommunikation där barnet behöver 
redskap och stöd för att tolka den språkliga situationen.   
 
Vidare i min studie kan jag se olika varianter av hur eleverna tolkade textsamtalets 
kontext, där eleverna gav både abstrakta och konkreta svar. En del elevers svarade 
bokstavligen på vad det frågades efter. Här syntes deras bristande språkförståelse 
och ordförråd. Förmågan att förstå och tolka språket på djupet kräver en djupare 
insikt i det svenska språket. Det fanns eleverna som behöver lära sig att sätta ord 
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på vad de tänker. Här tar jag avstamp i Westlund (2014) som säger att 
metakognitiva förmågor utvecklar läsförståelse.  

    7.2.1 Inre mentala bilder och inferenser 
Den andra frågeställningen i denna studie om hur eleverna uttrycker sina inre 
mentala bilder och hur gör de inferenser under textsamtalen visade att den 
kognitiva förmågan att skapa inre mentala bilder är väl utbrett i denna elevgrupp. 
Eleverna uttrycker tydligt hur de ser bilder i hjärnan som bara kommer. Varifrån 
de har fått dessa ser jag att de inte alltid kommer ihåg. Att tänka och få möjlighet 
att använda de bilder som kommer i deras huvud under textsamtalen gynnade 
elevernas delaktighet. Dock fanns det elever som hade svårigheter att uttrycka sig. 
Den språkliga förmågan att finna de rätta orden både på svenska och på sitt 
hemspråk påverkade resultatet. Även för de elever som har svenska som 
modersmål hade vissa elever svårt att uttrycka sig. En tydlig notering är att alla 
elever ritade sina inre mentala bilder vid alla observerade lektionerna som de 
deltog i. Jag tolkade att eleverna förstod och kunde utföra uppgiften utan besvär. 
Alla eleverna använde sig av sina metakognitiva strategier när de skapade sina 
inre mentala bilder, vilket är en främjande aktivitet för läsförståelsen enligt Roe 
(2014). I denna studie visade det sig att eleverna använde sina tidigare 
erfarenheter när de skapade inre mentala bilder och de hittade kopplingar mellan 
textens budskap och deras egna upplevda erfarenheter. Elever visade att de 
byggde broar mellan sig själva och texten. Bråten (2008) menar att det är viktigt 
för helhetsförståelsen av en text att referera till erfarenheter som ligger nära 
eleven. 
 
Under studiens gång fann jag några exempel på hur eleverna gjorde inferenser. 
Observationerna visade att alla elever inte gjorde inferenser under studiens gång. 
De elever som ännu inte gör inferenser under läsningen visar på att de är i behov 
av mer modellering av hur en god läsare gör när man skapar hypoteser under 
läsning. Detta menar Gear 82017) är en viktig förmåga. Några elever använde 
bilder som inspiration till att inferera. Det framkom att göra inferenser d.v.s. att 
läsa mellan raderna verkade vara svårast för eleverna. Såsom en elev sa: Det är 
svårt att förklara, stämmer väl överens med vad jag har sett både under 
intervjuerna och observationerna. Många parametrar spelade in. Eleverna var inte 
vana att diskutera texter utifrån att läsa mellan raderna. Att transkribera en text 
och om förvandla texten till sitt egen var problematiskt för en del. Ordförståelsen 
har en viss påverkan i deras tolkning av den upplästa texten men det är inte bara 
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den. Många nya ämnesområden där ny information ges påverkar också elevernas 
tolkningsresultat. Även här är vikten av att känna igen sig stor. Min tolkning är att 
det underlättar för eleverna att de hört/läst böcker i olika genrer för vidare 
förståelse av texter. För de mindre språkstarka eleverna spelade ämnesområdet 
stor roll. Även fast innehållet i vissa teman var ämnesmässigt faktaspäckade, 
lockade den egna motivationen att delta. Lusten att lära var stor, vilket 
observationerna visade.  
 
Den reciproka undervisningsmodellen som Palincsar och Brown (1984) forskning 
bygger på, och som jag har haft som grund i min studie, har till viss del visat hur 
eleverna förstår texters innehåll. Både Olin-Scheller & Tengberg (2016) och 
Cartwright (2015) menar att explicit undervisning i förståelsestrategier gynnar 
elevers textförståelse. Undervisningsmodellen har gett eleverna verktyg till 
framtida textsamtal.  

   7.3 Kooperativt lärande 
Den tredje frågeställningen i studien hur det kooperativa arbetssättet inverkar på 
elevernas resonemang i textsamtal valde jag att undersöka sambandet mellan det 
kooperativa arbetssättet och hur interaktionen utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Utifrån resultatet framgår det att eleverna ansåg att textsamtalet var ett 
sätt att ta del av andras tankar och idéer. Eleverna var deltagande i det dialogiska 
klassrummet som Reichenberg (2008) benämner det. Det dialogiska textsamtalen 
via högläsningen har i kombination med parsamtalen gynnat kommunikationen i 
gruppen.  
I elevgruppen visade det sig att alla eleverna inte uppfattade att de blev påverkade 
av andra. Tvärtom kunde jag notera under observationerna att så föreföll inte 
fallet. Här syntes en tydlig ökning av engagemang och aktivitetsnivån i rummet 
ökade när eleverna samtalade i parsamtalen. Enligt min tolkning befann sig 
eleverna i den närmaste proximala utvecklingszonen. Ingen pargrupp gav skenet 
av att de inte samarbetade. Dessa samtal genomsyrades av leenden och skratt, de 
verkade trivas tillsammans. Under dessa samtal räcktes händer upp i luften för att 
visa att de var redo och villiga att prata inför de övriga. Många elever ville gärna 
vara den i pargruppen som skulle föra sin grupps talan. Detta påvisas av många 
elever som spontant sa: Jag vill säga. Toth (2013) liksom Eckeskog (2015) 
förordar en reciprok undervisningsmetod i mindre grupper, exempelvis 
pargrupper, med läraren som stöttning i textsamtalet. Här fann jag likt Toths 
forskning, att pargrupperna utvecklade elevernas delaktighet och resonemang. I 

Åsa Jeansson


Åsa Jeansson




 
 

45 
 

dessa samtal kom de tysta elevernas resonemang fram. Möjligen var det krävande 
för vissa elever att både ge och ta i samtalen. Under studiens gång märktes en 
skillnad i parsamtalens utveckling både när det gällde att lyssna, men även 
förmågan att tala inför andra elever. Vid sista observationen noterade jag att 
eleverna fördelade ordet mer naturligt i pargrupperna. I alla dessa textsamtal fick 
eleverna en inblick av hur någon annan kunde tänka och en fördjupad förståelse 
för textens innehåll.  
Att nyttja den som sitter närmast är en strategi som märktes framförallt under 
observationen. Denna strategi användes både av starka och svaga läsare. Min 
tolkning är att tillsammans med andra blir man bekräftad av andras ord, och man 
får ta del av andras åsikter. 
 
Jag märkte att det har varit en fördel att arbeta i klassen samtidigt som studien 
bedrevs. Med tanke på den tid som man är med eleverna finns det många 
möjligheter att återuppta diskussioner och resonemang även utanför klassrummets 
väggar. Samtals- och pargrupperna kom till att bli ett forum där vidare 
diskussioner om temat skedde. Även efter lektionstid tillkom det situationer där 
diskussioner fortsatte mellan eleverna även med elever och personal i andra 
klasser samt med vårdnadshavare. Dessa diskussioner kom till att bidra till 
djupare kunskaper i ämnet. Det gemensamma samtalsämnet sammansvetsade 
eleverna. Några elever fann ett extra stort intresse för Mount Everest och tittade 
på nätet hemma och samlade mer information som de sedan vidareförmedlade till 
kamraterna i klassen. Den egna motivationen och det personliga engagemanget 
gav lust att lära. Elevernas intresse under lektionerna skilde sig mellan de olika 
tema. Vissa teman var mer engagerade för vissa elever, men alla teman var av 
intresse för eleverna. Min analys av valet av textsamtalens tema uppfattar jag att 
den låg inom den proximala utvecklingsnivån inom alla teman utom tema 
ambulansen. Där fanns det enstaka elever där texten låg utanför deras proximala 
utvecklingszon genom att deras livserfarenhet inom området var ytterst begränsad. 
Vikten av att ha en förförståelse och till viss del egna erfarenheter visade sig vara 
avgörande.  
 
Vad dessutom har framträtt i studien är att elevernas olika uttryckssätt, framförallt 
de icke verbala framträdde. De icke verbala uttrycksformerna synliggjordes under 
flertalet av både intervjuerna och observationerna. Övervägande alla deltagande 
elever kunde benämna och sätta ord på vad de ville framföra, medan det fanns 
elever som nyttjade andra uttrycksmedel. Alla elever satte ord på sina 

Åsa Jeansson




 
 

46 
 

uppfattningar utifrån sina förutsättningar. Fohlin et al (2017) beskrivning av 
delaktighet är träffande i jämförelse med hur dessa elever nyttjande sina olika 
uttryckssätt. Vidare under observationerna märktes det att svårigheter att sitta still 
inte påverkade delaktigheten vid textsamtalen hos några elever. Studien visade att 
kroppsförflyttningarna från bänk till golv och vice versa, verkade inte påverka 
deras resonemang. En impulsiv önskan och ett engagemang att delta i samtalet var 
tydligt, exempelvis när eleverna väntade på sin tur eller när de använde 
kroppsspråket för tydliggöra vad de ville säga. Här visades de icke verbala 
uttrycken; att ha ögonkontakt och olika spontana kroppsspråk som ett sätt att delta 
vid de olika tema. Detta märktes tydligt när den språkliga förmågan påverkade 
elevernas deltagande i samtalet. Textsamtalens olika teman utmanade elevernas 
uttrycksförmåga.  

    7.4 Slutsats 
En slutsats jag kan dra av den här studien är att eleverna har många olika 
tolkningar av läsförståelsestrategier. Målet med den här studien har först och 
främst varit att få en inblick i hur eleverna tolkar och använder sig av 
läsförståelsestrategierna under högläsning. I och med att eleverna ibland har haft 
varierade åsikter om hur de handhar de olika strategierna har jag som forskande 
lärare fått nya insikter om hur jag kan utforma min läsförståelseundervisning.  
Ur ett språkligt perspektiv har denna studie påvisat vikten av ett rikt språk och att 
det egna språkbruket är en viktig del av läsinlärningen. En annan slutsats jag kan 
dra av denna studie är att det kooperativa arbetssättet parsamtal har gynnat 
elevens kommunikativa förmåga oavsett om eleven har knäckt läskoden eller inte.  

    7.5 Framtida forskning 
Om jag får möjlighet att följa upp projektet igen skulle det vara intressant att följa 
elevgruppen under en längre period för att se hur eleverna utvecklar sina 
läsförståelsestrategier. Det hade även varit intressant att följa flera kooperativa 
strategier och hur dessa utvecklar elevernas delaktighet under tid. Men inom 
ramen av denna 15 poängsuppgift har det varit en resa i det komplexa begreppet 
läsförståelsestrategier



 
 

 
 

   Källförteckning 
Ahrne, G & Svensson, P. (red). (2017). Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber AB. 
Almqvist, L. Malmqvist, J. & Nilholm, C. (2015). Vilka stödinsatser främjar 
uppfyllelse av kunskapsmål för elever med svårigheter? – en syntes av meta-
analyser. I: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Andersson, F. (2007). Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en 
forskningscirkel. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 
Baker, S.K. Santoro, E. Lana. Chard. David, J. Fien. Hank. Park. Yonghan& 
Ottersetdt. Janet. (2013). An evaluation of an explicit read aloud intervention 
taught in whole- classroom formats in first grade. The elementary school journal, 
v113 nr3, p331-355.  
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
Bråten, I. (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Student litteratur. 
Bråten, I. & Strömsö, H.I. (2008). Förståelse av olika sorters texter. II. Bråten 
(red.), Läsförståelse i teori och praktik, s. 145-172. Lund: Studentlitteratur AB. 
Cartwright, Kelly. B. (2015). Executiva förmågor och läsförståelse. Lund: Student 
litteratur. 
Chambers, A. (2009). Böcker inom oss: Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Cunningham, A. & Zibulski, J. (2014). Book smart: How to develop and support 
successful motivated readers. New York, NY: Oxford University Press. 
Dominkovic´, K., Eriksson, Y. & Fellenius, K. (2006). Läsa högt för barn: Lund: 
Studentlitteratur. 
Dysthe, O. (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
Edward, A. (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur 
och Kultur.  
Eckeskog, H. (2015). Läsa och förstå. Arbete med läsförståelse i tidig läs- och 
skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur AB. 
Fredriksson, B. (2007). Mount Everest- Mellan himmel och helvete. LL- förlaget. 
Fohlin, N. Moerkerken, A. Westman, L. Wilson, J. (2017). Grundbok i 
kooperativt lärande. Vägen till det samarbetande klassrummet. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Gear, A. (2017). Att läsa faktatexter. Undervisning i kritisk och reflekterande 
läsning. Stockholm: Natur & Kultur. 



 
 

 
 

Guthie, J. (2004). Classroom Contexts for Engaged Reading: An overview. J. 
Guthrie, A. Wiegfeld & K. Perencevich, (2004). Motivating Reading 
Comprehension . Concept- Oriented Reading Instruction, s. 1-24. Mahwah. New 
Yersey: L. Erlbaum Associates.  
Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i 
årskurs F-3. En doktorsavhandling i svenska med  didaktisk inriktning. Malmö 
studies in educational sciences NO 33. 
Kullenberg, B. (2014). Etnografi i klassrummet, 3:e upplagan. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Körling, A.-M. (2012). Den meningsfulla högläsningen. Stockholm: Natur & 
Kultur. 
Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser, 2:dra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Lalander, P. (2017). Observationer och etnografi.I Ahrne, G & Svensson, P. (red). 
(2017). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. Sid.93-113. 
Langer, J.A. (2017). Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och 
litterär förståelse. Andra upplagan. Göteborg: Daidalos AB.  
Lennox, S. (2013). Interactive Read-Alouds. An Avenue for Enchancing 
Children´s Language for Thinking an Understanding: A Review of Recent 
Research. Early Childhood Education Journal, v41, nr 5 p381-389, Sep 2013. 
Maclaine, J. (2014). Lätt fakta om ormar. Berghs Förlag AB. 
Nation, K. (2005). Children´s Reading Comprehension Difficulties. The Sciences 
of Reading: A Handbook, s. 248-265. UK: Blackwell Publishing. 
Ness, M. (2016). Learning from K-5 Teachers Who Think Aloud. Journal of 
Research in Childhood Education, v30 nr3, p282-292.  
Norlin, A. och Burman, J. (1996). Här kommer ambulansen. Stockholm: Raben& 
Sjögren. 
Oakhill, C. Cain, K. Elbro, C. (2017). Läsförståelse - insikt och 
undervisning.Stockholm: Liber AB.  
Ohlin-Scheller, C. & Tengberg, M.(red.). (2016). Läsa mellan raderna. Malmö: 
Gleerups. 
Palinscar, A.S, & Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of comprehension-
fostering and comprehension- monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 
p117-175. 
Pegg, L. A., & Bartelheim, F. J. (2011). Effects of Daily Read-Alouds on Students' 
Sustained Silent Reading. Current Issues in Education, v14 nr2. 



 
 

 
 

Pressley, M. &Wharton-McDonald, R. (2006). The need for increased 
comprehension instruction. M. Pressley (red.). Reading Instruction that works: the 
case for balanced teaching, p293-346. New York: Guiford Press. 
Reichenberg, M.(2008). But before you said you belived that… A longitudinal 
study of text talks in small groups. The Reading Matrix, 8, p158-185.  
Reichenberg, M. & Löfgren, K.(2014). An intervention study in grade 3 based 
upon reciprocal teaching. Journal of Education and Learning, v8 nr2, p122-131. 
Rennstam, J och Wästerfors, D. (2017). Att analysera kvalitativt material. I 
Ahrne, G & Svensson, P. (red). (2017). Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber AB.Sid.220-236.  
Roe, A. (2014). Läsdidaktik. efter den första läsinlärningen. Malmö:Gleerups. 
Slavin, R.E. (2014). Cooperative learning and academic achievement: Why does 
groupwork work? Anales de Psiccologia (Spain), v30 nr3, p785-791. 
Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet(Reviderad 2019). https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206 
Säljö, R. (2016). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3:e upplagan. 
Stockholm: Studentlitteratur AB. 
Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning: Stockholm:Norstedts Akademiska Förlag. 
Toth, A. (2013). Not Just for After Lunch: Accelerating Vocabulary Growth 
during Read-Aloud, The Reading Teacher, v67, nr3, p203-207. 
Vetenskapsrådet (2017). God forskningsed, Stockholm: 
Vetenskapsrådet.Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. en 
jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans 
mellanår. En dokrorsavhandling. Stockholms universitet. Stockholm: Natur & 
Kultur. 
Westlund, B. (2014). Att undervisa i läsförståelse. - Lässtrategier och 
studieteknik. Andra utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur.  
Westlund, B (2017). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. 
Fk-årskurs 3. Stockholm: Natur&Kultur. 
Willingham, D.T. (2018). Den läsande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur. 
Vygotskij, L. (1999). Tänkandet och språk. Göteborg: Daidalos. 

 
 

 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206


 
 

 
 

Hur uppfattar och anammar eleverna 
lässtrategierna under textsamtalen?

Hur uttrycker eleverna sina inre bilder 
och hur gör eleverna sina inferenser?

Vad gör eleven? Vilka verbala/icke 
verbala uttryck används?

Hur påverkas elevens resonemang av 
övriga deltagare?

Observationsmodell

Bilagor 
 
Bilaga 1 
Observationsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
Semiinstruerade frågor till elever i årskurs 1  

1. Beskriv hur du gör när du lyssnar på högläsning? 
2. Hur använder du dig av läsförståelsestrategier under textsamtal? 
3. Beskriv hur du gör när du ska skapa inre mentala bilder. 
4. Beskriv hur du gör när du gör inferenser. 
5. Berätta vem/vilka som ger dig idéer när vi samtalar om texter. Vem påverkar dig i 

samtalet? 

 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
 
Missivbrev till vårdnadshavare  
 
Hej 
Under höstterminen 2019 kommer jag i min magisterutbildning i Forskning och 
utveckling i skolan genomföra en studie om Sjuåriga elevers uppfattningar om 
läsförståelsestrategier via lärarens högläsning genom intervju och observation. 
Studien kommer att genomföras under den ordinarie undervisningen. För att 
kunna genomföra intervjuerna och observationerna behöver jag vårdnadshavarens 
medgivande. 
All data som samlas in i denna studie kommer att hanteras konfidentiellt. Det 
betyder att inga namn eller härkomst kommer att noteras. För vidare information 
om de etiska aspekterna hänvisar jag er till www.codex.vr.se/HSFR.pdf  
Att delta i min studie är helt frivilligt. Om man mot förmodan anser att man vill 
avbryta är det helt i sin ordning. Studie kommer att publiceras i Diva genom 
Umeå universitet. 
Vänliga hälsningar  
Helene Holm 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att mitt barn får delta i Helenes studie 
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