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Lässtrategier inom naturvetenskapligt 
orienterade texter 
 

“Om jag tycker att jag inte förstår läser jag det igen, men lite argare” 
 
Emelie Bjurling, Linda Ellinore Lindberg
 
Sammanfattning 
Att läsa naturvetenskapligt orienterade texter kan vara en utmaning för andraspråkselever på gymnasiet 
eftersom de har en hög lexikal densitet och multimodalitet i form av fackord, bilder, diagram, formler. Detta 
projekt undersöker vilka lässtrategier andraspråkselever använder och är hjälpta av i kemiämnet genom att 
ge undervisning i tre stategier och att låta eleverna svara på fyra olika enkäter. En mindre grupp elever har 
även ingått i en observjugrupp. 

Förstudien visade att många elever sällan läser läroboken. Det sker vanligtvis enbart inför prov. Eleverna har 
inte heller några utarbetade lässtrategier för att hämta kunskap ur naturvetenskapligt orienterade texter. 
Efter undervisningsupplägget resonerar de elever som deltar i observjuerna om att naturvetenskapliga tex-
ter kräver andra strategier än samhällsvetenskapligt orienterade texter. Observjuer och enkäter visar även 
att elever som behöver förstå enstaka ord föredrar strategin Nyckelord medan de elever som fokuserar på 
DWW�I¸UVW§�KHOKHWHQ�DY�O¦URERNVWH[WHQ�KDU�I¸UHGUDJLW�VWUDWHJLQ�7+,(9(6��
 
Nyckelord: O¦VVWUDWHJLHU��DQGUDVSU§NVHOHYHU��QDWXURULHQWHUDQGH�¦PQHQ��7+,(9(6��Q\FNHORUG��VDPPDQIDWWD�
text efter läsning 

Bakgrund 
Elever med annan språkbakgrund än svenska råkar ofta ut för en dubbel inlärningsbörda: att de behöver 
lära sig både ämnet och språket (Skolverket, 2014). Trots detta menar Skolforskningsinstitutet (2019) att det 
LQWH�JMRUWV�P§QJD�VWXGLHU�J¦OODQGH�DQY¦QGQLQJ�DY�O¦VVWUDWHJLHU�KRV�DQGUDVSU§NVHOHYHU��9§U�VWXGLH�IRNX-
VHUDU�S§�O¦VVWUDWHJLHU�I¸U�QDWXUYHWHQVNDSOLJW�RULHQWHUDGH�WH[WHU��9L�EHVNULYHU�KXU�DUEHWHW�PHG�DWW�XWYHFNOD�
undervisningen kring lässtrategier har gått till och vilka strategier eleverna själva anser sig ha störst nytta av 
när det läser texter i naturvetenskapliga ämnen. Studien har genomförts på Pauliskolan i Malmö, ett stort 
gymnasium med många program och en varierad elevgrupp med stor språklig heterogenitet. Skolan har 
under många år arbetat med språkutvecklande ämnesundervisning och läslyftet, men vi har känt ett behov 
av att fördjupa oss i hur lärare och elever bättre kan arbeta med läsning i de naturvetenskapliga ämnena. 
9§UW�KXYXGVDNOLJD�IRNXV�KDU�OHJDW�S§�DQGUDVSU§NVHOHYHU��GHOV�HIWHUVRP�VNRODQ�KDU�HWW�VWRUW�DQWDO�ΌHUVSU§NLJD�
elever, dels eftersom denna kategori elever på skolan upplevs ha särskilt svårt att ta sig an naturvetenskap-
OLJW�RULHQWHUDGH�WH[WHU��9§U�VWXGLH�IRNXVHUDU�PHU�VSHFLNW�S§�HOHYHUQDV�I¸UVW§HOVH�DY�NHPLWH[WHU���
 
Syfte och frågeställningar 
9§UW�KXYXGV\IWH�KDU�YDULW�DWW�I¸UV¸ND�I¸UVW§�KXU�O¦UDUH�L�QDWXUYHWHQVNDSOLJD�¦PQHQ�E¸U�DUEHWD�PHG�O¦VVWUDWH-
gier för att möta elevernas utmaningar. Det har vi gjort genom att undersöka vilka lässtrategier andraspråk-
VHOHYHU�XSSOHYHU�VW¦UNHU�GHUDV�I¸UVW§HOVH�DY�O¦URE¸FNHU�L�NHPL¦PQHW��9L�KDU�G¦UI¸U�IU§JDW�RVV��
 

• Hur beskriver eleverna sin användning och nytta av språkutvecklande strategier? 
• 9LONHQ�O¦VVWUDWHJL�DQVHU�HOHYHUQD�J\QQD�GHP�E¦VW"��
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Teoretisk bakgrund 
Att lära sig ett nytt språk är en lång och komplex process som kräver mycket tid och engagemang. Att elever 
på gymnasiet möter alltmer specialiserade och avancerade texter ställer höga krav på deras läsförståelse 
och ett utvecklat skolspråk (Kouns, 2014). I jämförelse med grundskolan är läroböcker på gymnasiet mer 
LQIRUPDWLRQVW¦WD�RFK�LQQHK§OOHU�P§QJD�ΌHU�DEVWUDNWD�EHJUHSS���
 
Läsning och förståelse av naturvetenskapliga texter 
Texter inom naturvetenskap har typiska språkliga drag som kan vara utmanande för en läsare. Det natur-
vetenskapliga språket innehåller många vardagsord som används annorlunda, texten är skriven i passiv 
form, innehåller nominaliseringar och funktionen hos sambandsorden kan vara annorlunda (Lunde, 2016). 
Skriftspråket har stora likheter med det som används på akademisk nivå och kännetecknas av hög lexikal 
densitet (Molander, 2016). För att elever ska kunna läsa och förstå naturvetenskapliga texter behöver de 
vara väl förberedda inför läsandet. Eleverna behöver inte bara relevanta kunskaper inom svenska utan även 
KD�HQ�JRG�I¸UVW§HOVH�I¸U�GHQ�QDWXUYHWHQVNDSOLJD�YRNDEXO¦UHQ�RFK�WH[WW\SHQ��+DOOHVVRQ�	�9LV«Q��������6WROSH��
2016). 
  

För att kunna läsa och förstå texter i naturvetenskapliga ämnen behöver de kännedom 
om texternas uppbyggnad och struktur, om ord och begrepp, om metaforer och deras 
användning och om hur olika resurser i texterna, såsom skrift, bilder och tabeller, sam-
spelar med varandra. (Stolpe 2016) 

 
För att hjälpa eleverna till förståelse är det viktigt att undervisande lärare är medveten om de typiska 
VSU§NOLJD�VWUXNWXUHUQD�L�GH�¦PQHVUHODWHUDGH�WH[WHUQD�HOHYHUQD�O¦VHU��+DOOHVVRQ�	�RFK�9LV«Q���������(WW�V¦WW�
att belysa en texts språkliga mönster är att informera eleverna om vilken textaktivitet ämnestexten tillhör. En 
naturvetenskaplig text kan exempelvis bestå av olika textaktiviteter såsom instruktion, beskrivning eller för-
NODULQJ��+DOOHVVRQ��9LV«Q��������RFK�LQQHK§OOHU�RIWD�E§GH�YHUEDOWH[W�RFK�PXOWLPRGDOD�XWWU\FNVIRUPHU��6WROSH��
2016).  
 
Lässtrategier för naturvetenskapliga texter 
Pauliskolan har under tre år arbetat med Läslyftet där lärarna bland annat studerat modulerna Lässtrate-
JLHU�I¸U�¦PQHVWH[WHU��6SU§N��RFK�NXQVNDSVXWYHFNODQGH�DUEHWH�och Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär 
(Skolverket, lärportalen). Under arbetet blev det tydligt att lässtrategier kan delas in i tre olika grupper: 
före, under och efter läsning. Efter att ha studerat de olika modulerna på Skolverkets lärportal och studerat 
Adrienne Gears lässtrategier i $WW�O¦VD�IDNWDWH[WHU�valde vi tre lässtrategier som vi bedömde särskilt lämpade 
för naturvetenskapligt orienterade texter; 7+Ζ(9(6��1\FNHORUG�RFK�6DPPDQIDWWD�WH[W�HIWHU�O¦VQLQJ�(Gear, 2015). 
 
THIEVES 
Lässtrategin 7+Ζ(9(6 är en metod som kan användas för att utöka läsförståelsen i exempelvis naturori-
enterade texter (Wejrum, 2016). Syftet med modellen är att lära elever att I¸UKDQGVJUDQVND texten innan 
O¦VQLQJHQ�VNHU�RFK�¦U�HQ�DNURQ\P�DY�RUGHQ��7LWOHV��+HDGLQJV��,QWURGXFWLRQ��(YHU\�UVW�VHQWHQFH��9LVXDOV��
Ending; So what (Gear, 2015). 7+Ζ(9(6-strategin är enligt Gear särskilt viktig för att avkoda texten och avgöra 
vad som är viktigt i faktatexten eleverna läser. Tanken är att läsaren börjar sin läsning med att utifrån titel, 
UXEULNHU�RFK�PXOWLPRGDOD�WH[WHU��V§VRP�IRUPOHU��GLDJUDP��JXUHU�RFK�WDEHOOHU��VNDSD�VLJ�HQ�¸YHUJULSDQGH�
förståelse av vad texten handlar om och kunna plocka ut vad som är viktigt i texten (Wejrum, 2016). Efter 
läsning bör läsaren studera lärobokens sammanfattning av kapitlet och ägna sig åt de frågor som vanligtvis 
QQV�L�VOXWHW�DY�O¦URERNHQV�NDSLWHO���
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Nyckelord 
Lässtrategin 1\FNHORUG kan ofta användas i naturvetenskapliga ämnen i syfte att låta eleverna söka upp cen-
trala ord under läsningen för att sedan formulera huvudidén i faktatexten (Gear, 2015). Målet med strategin 
är att låta eleverna internalisera sina kunskaper men också att utöka sitt ordförråd. Beroende på syftet med 
läsningen så kan eleverna antingen individuellt eller tillsammans komma överens om vad som ska strykas 
under (Wejrum, 2016). 
 
Sammanfatta texten efter läsning 
Att VDPPDQIDWWD�WH[WHQ�HIWHU�O¦VQLQJ�är en process som kräver att eleverna förstår texten i sin helhet, förstår 
ord och begrepp och kan omsätta detta till en egenproducerad text utan att kopiera nyckelmeningar, men 
ändå få med textens kärna (Wejrum, 2016). Arbetsgången beskriver Wejrum (2016) som en komplicerad 
kognitiv process som i klassrummet är tidskrävande men kan ge eleverna en användbar lässtrategi. Eleverna 
kan, när de använder den här lässtrategin, sitta enskilt, parvis eller i mindre grupp och arbeta med sam-
manfattningen. Även Gear beskriver strategin sammanfattning av text i $WW�O¦VD�IDNWDWH[WHU. Gear menar att 
sammanfattning av text handlar om att både återberätta det lästa medan också att WUDQVIRUPHUD kunskapen. 
Transformera betyder här att eleverna inte bara sammanfattar texten utan också göra ett “omtänkande” av 
de egna tankarna för att uppnå en fullständig förståelse av texten (Gear, 2015). 
 
Undervisning i lässtrategier 
Genom att arbeta aktivt med läsning av texter i undervisningen kan läraren hjälpa eleverna att utveckla och 
använda sitt naturvetenskapliga språk, vilket i sin tur ökar elevernas kunskap (Larsson & Schoultz, 2019). 
Skolforskningsinstitutet (2019) lyfter också fram WKH�*UDGXDO�5HOHDVH�RFK�5HVSRQVLELOLW\�PRGHO��*55�som ett 
sätt att skapa ett medvetet undervisningsupplägg. Modellen beskriver lässtrategiundervisning för elever 
som ännu inte blivit strategiska läsare. Syftet med GRR är att läraren successivt släpper ansvaret för använd-
ningen av lässtrategierna till eleverna. I vår studie har målet varit att eleverna tidigt i sina gymnasiestudier 
ska få kunskaper kring olika lässtrategier och att dessa internaliseras hos eleverna. Strategin GRR görs i tre 
olika faser (Skolforskningsinstitutet 2019):  
 

• I fas 1 ansvarar läraren för att erbjuda explicit strategiundervisning. Detta gör läraren enklast genom 
DWW�VW¸WWD�HOHYHUQD�J¦OODQGH�YDUI¸U��Q¦U�RFK�KXU�HQ�VSHFLN�VWUDWHJL�NDQ�DQY¦QGDV��

• I fas 2 är tanken att läraren ska stötta eleverna i deras läsprocess genom att påminna om olika lässtra-
tegier. Men ansvaret över läsningen ska, i den här fasen, vara delat mellan lärare och elever. 

• I fas 3 är det huvudsakligen eleverna som ansvarar för sin strategianvändning.   
 
Metod  
För att nå syftet och svara på frågeställningarna har vi genomfört en undersökning i tre steg i årskurs 1 på 
det naturvetenskapliga programmet: 
 

1. Förstudie: Enkät för att få en första bild av elevers läsning av läroboken i kemi 
2. Undervisning med fokus på lässtrategier  
3. Uppföljning av elevernas användning av lässtrategier efter undervisning bestående av 

 a. Enkät till alla elever i gruppen (i anslutning till undervisning) 
 b. Observjuer med ett mindre antal elever 
 
Upplägget har bland annat inspirerats av Educational Design Research (McKenney & Reeves, 2014) och Lear-
ning Studies (Marton & Mun Ling, 2007) där syftet är att utveckla och pröva nya undervisningsmetoder som 
ofta använder sig av för- och eftertester för att “testa” vilka utmaningar eleverna möter och vilken skillnad 
undervisningen gör.  
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Förstudie - enkät 
9§U�XQGHUV¸NQLQJ�LQOHGGHV�PHG�HQ�HQN¦W�L�HWW�JRRJOH�IRUPXO¦U�G¦U�YL�I¸UV¸NWH�XWU¸QD�KXU�P\FNHW�HOHYHUQD�
läser i läroboken (Kemiboken 1) och med vilken medvetenhet eleverna läser och använders sig av lässtra-
tegier. Detta gjordes i en förstudie i två klasser i årskurs 1 bestående av totalt 45 elever på det naturveten-
skapliga programmet; en klass som ingick i hela studien (klass A) och en parallellklass (klass B) som endast 
deltog i förstudien. Före förstudien genomfördes en nollstudie i en teknikklass i årskurs 2 innehållande 22 
elever. Syftet med förstudien var att testa och utveckla enkätens frågeformuleringar. 
 
Förstudien består av en enkät (se bilaga 2) där eleverna svarade på frågor där de utifrån en femgradig likert-
skala (Bryman, 2008, s. 145-146) markerade sina svar. I enkäten fanns det även några stängda frågor, som 
innehöll förbestämda svarsalternativ (Bryman, 2008, s. 236-237). Enkäten innehöll också öppna frågor där 
HOHYHUQD�FN�P¸MOLJKHW�DWW�IRUPXOHUD�VLJ�IULWW��%U\PDQ��������V������������'HVVD�IULVYDU�KDU�VHGDQ�NDWHJRULVH-
rats av oss och presenteras i resultatdelen i diagramform tillsammans med mer detaljerade exempel från 
kategoriseringen. På så sätt hoppades vi kunna ge både en kvalitativ bild av elevernas svar och en bild av 
fördelningen mellan olika typer av svar (Maxwell, 2010).  
 
Undervisning - lässtrategier 
$UEHWHW�PHG�O¦VVWUDWHJLHU�L�XQGHUYLVQLQJHQ�JHQRPI¸UGHV�L�HQ�NODVV�S§����HOHYHU��9DO�DY�O¦VVWUDWHJLHU�JUXQ-
dade sig på de tre övergripande grupper av lässtrategier som presenteras i rapporten /¦VI¸UVW§HOVH�RFK�
undervisning om lässtrategier (Skolforskningsinstitutet, 2019); memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier 
och kontrollstrategier som tillsammans ringar in centrala aspekter av elevers läsförståelse. Syftet med att 
presentera olika tekniker i elevernas läsning har varit att medvetandegöra läsningens betydelse för eleverna 
och belysa deras möjligheter att både ta kontroll över läsningen men också reparera eventuell brist i läs-
ningen. I undervisningen kring dessa lässtrategier använde vi oss av *UDGXDO�5HOHDVH�RFK�5HVSRQVLELOLW\�PRGHO, 
som vi nämnt tidigare. 
 
I undervisningsupplägget har vi valt att begränsa oss till de tre lässtrategier som presenterats ovan och 
VRP�YL�DQVHU�V¦UVNLOW�O¦PSDGH�I¸U�DWW�DQY¦QGDV�LQRP�O¦VQLQJ�DY�QDWXURULHQWHUDQGH�WH[WHU��9DQOLJWYLV�KDQGODU�
undervisning om lässtrategier både om vad eleverna gör före läsning, under läsning och efter läsning. I vår 
studie har vi försökt arbeta med 7+Ζ(9(6 före läsning, 1\FNHORUG under läsning och efter läsning har eleverna 
kunna använda strategin 6DPPDQIDWWD�WH[W�HIWHU�O¦VQLQJ.
 
Uppföljning - enkät och observju 
(IWHU�JHQRPJ§QJ�DY�GH�WUH�O¦VVWUDWHJLHUQD�FN�VDPWOLJD�HOHYHU�L�NODVVHQ�O¦VD�ROLND�GHODU�L�NHPLERNHQ�RFK�
därefter svara på enkäter med stängda och öppna frågor om sin användning och upplevelse av strategierna. 
Enkäten genomfördes i Google Formulär och analyserades och kategoriserades på samma sätt som förstu-
dien. 
 
För att bättre förstå enkätsvaren och elevernas upplevelser och användning av lässtrategier 
genomfördes även observjuer, en kombination av observationer och intervjuer (Rubin, 2019, s. 102), med 
IHP�HOHYHU��9L�I¸UV¸NWH�J¸UD�HWW�V§�KHWHURJHQW�XUYDO�VRP�P¸MOLJW�EODQG�HOHYHUQD�VRP�LQWH�YX[LW�XSS�L�HWW�
svenskspråkigt sammanhang. I urvalet tog vi ställning till elevernas kön, hur länge de har varit i Sverige och 
tidigare resultat i kemikursen. Urvalet gjordes för att möjliggöra ett mer varierat svarsunderlag. Eftersom 
skolan i det här skedet av vår studie hade gått över till nätbaserad undervisning valde vi att göra observju-
erna via Google Meet, där samtalet spelades in för att sedan transkriberas. Inför observjuerna skickade vi 
hem ett kuvert till eleverna innehållande ett brev med kort information om hur observjuerna skulle gå till. 
I brevet bifogades även frågorna vi ville ställa till eleverna gällande deras läsning under observjuerna och 
deras generella uppfattning av hur de använder olika typer av lässtrategier. I kuvertet fanns även ett förseg-
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lat kuvert innehållande, en för eleverna, okänd kemitext ur läroboken, en text som de skulle läsa på meet 
inför oss. Det förseglade kuvertet öppnades i vår närvaro när observjun började. När eleverna läste utdra-
get observerade vi hur de tog sig an både verbaltexten och den multimodala texten och därefter ställde vi 
frågor gällande läsningen och elevernas val av lässtrategier. Samtalet kan därför beskrivas som en form av 
observjuer som används för att fånga upp deltagarnas upplevelser i sitt sammanhang och i direkt anslutning 
till den aktivitet som observerats (Rubin, 2019, s. 102).  
 
'¦UHIWHU�WUDQVNULEHUDGHV�REVHUYMXHUQD��(OHYHUQDV�VYDU�S§�Y§UD�VSHFLND�IU§JRU�ULQJDGHV�LQ�RFK�I¸UGHV�LQ�L�HQ�
tabell för att vi bättre skulle kunna få en översikt och jämföra svaren. På detta sätta kunde vi få en bild av 
vilken lässtrategi de upplevde att de hade störst nytta av.  
7DEHOOHQ�W\GOLJJMRUGH�HOHYHUQDV�ROLND�VYDU�RFK�JDY�RVV�HQ�GMXSDUH�I¸UVW§HOVH�DY�HOHYHUQDV�UHΌHNWHUDQGH�
under vår observju. 
 
Etiska överväganden 
När vi i vår studie valde undersökningsgrupp gjordes det i en representativ klass på Pauliskolans naturve-
tenskapliga program. Klasserna består vanligtvis av en heterogen elevgrupp med övervägande elever som 
inte vuxit upp i ett svenskspråkigt sammanhang. I våra undersökningar har eleverna redan från början varit 
medvetna om att deras medverkan var på frivillig basis. I synnerhet under observjuerna blev detta viktigt då 
YL�LQWH�EDUD�REVHUYHUDGH�HOHYHUQD�XWDQ�¦YHQ�OPDGH�GHP�Q¦U�GH�O¦VWH�NHPLWH[WHQ��UHVRQHUDGH�NULQJ�DQY¦Q-
dandet av lässtrategier och besvarade våra frågor. Filmandet skedde efter medgivande från eleverna. Under 
arbetets gång har det varit viktigt för oss att värna om deras integritet. I vår studie har vi, av den anled-
ningen, valt att anonymisera deltagarna.  
 
Resultat och analys 
62% av eleverna läser aldrig eller sällan i läroboken 
Det som framkommer i förstudien är att 62 % av eleverna aldrig eller enbart inför prov läser i läroboken och 
enbart 17 % av eleverna i klassen läser i boken varje vecka. På frågan - Hur läser du texter i kemiboken eller 
andra naturvetenskapliga ämnen? svarade eleverna exempelvis “Läser ganska snabbt, men förstår bara 
50% av vad jag har läst” eller “Jag läser inte direkt böcker, utan kollar på videos på youtube för att förstå 
E¦WWUH��0HQ�DQQDUV�O¦VHU�MDJ�L�ERNHQ�LQI¸U�SURY��9LONHW�MDJ�KDU�VY§ULJKHWHU�I¸U�ȉ�3§�IU§JDQ�YLOND�O¦VVWUDWHJLHU�
de använde sig av svarade de vanligtvis att de inte hade några. “Inga därför går det åt helvete” eller “Inte så 
många. Om jag tycker att jag inte förstår läser jag det igen men lite argare”. Resultaten, att majoriteten av 
eleverna inte verka ha en medveten läsning av texter i kemiläroboken eller att elever mycket sällan läser i 
läroboken, låg till grund för resten av studiens utformning.  
 
Nyckelord och Thieves hjälper eleverna bäst 
När eleverna, efter att vi undervisat dem, skulle beskriva på vilket sätt de läste annorlunda med hjälp av läs-
strategierna angav 35% av eleverna att de med 7+Ζ(9(6 använde en mer medveten läsning, exempelvis att 
ȉMDJ�O¦VWH�O§QJVDPPDUH�RFK�O¦VWH�LJHQRP�DOOD�UXEULNHU�VDPWLGLJW�VRP�DOOD�NROXPQHUQDȊ��0RWVYDUDQGH�VLΊUD�
för 1\FNHORUG är 30 %. En elev uttryckte exempelvis att “det var enklare att förstå vad texten skulle handla 
om när man markerade nyckelorden”.  
 
Med hjälp av lässtrategin 7+Ζ(9(6 anser 26 % att deras läsförståelse inte förändras, medan 22 % anser att 
de läste noggrannare med hjälp av 7+Ζ(9(6 . Med lässtrategin 1\FNHORUG ser vi att 24 % av eleverna anser att 
den ger dem bättre ordförståelse och en lika stor andel elever anger att att plocka ut nyckelord inte innebär 
Q§JRQ�I¸U¦QGULQJ�M¦PI¸UW�PHG�XQGHU�WLGLJDUH�O¦VQLQJ��(OHYVYDU�YL�FN�YDU�ȉMDJ�ODJW�P¦UNH�WLOO�NHPLVND�RUG�
mer” och “jag letade efter viktiga ord som jag tror tillhör ämnet”. När det gäller lässtrategin 6DPPDQIDWWD�WH[W�
HIWHU�O¦VQLQJ gör vi bedömningen att vi inte kan dra någon slutsats utifrån resultaten. 
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* Fritextsvar som blivit kategoriserade. 
 
I diagram 6 framgår det att eleverna får en bättre helhetsförståelse när de använder lässtrategien 7+Ζ(9(6 
(44%) och 1\FNHORUG (30%).  Exempel på elevsvar är “jag ser texten mer tydligt nu, vilket gör att jag förstår det 
VQDEEDUHȊ�RFK�ȉMDJ�FN�HQ�VWUXNWXU�S§�KXU�MDJ�VND�O¦VDȊ��6¦UVNLOW�Q¦U�GHW�J¦OOHU�O¦VVWUDWHJLQ�1\FNHORUG upplever 
eleverna att de får en ökad ordförståelse (35%). 

 

 
*Fritextsvar som blivit kategoriserade. 
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Utifrån enkätresultaten ovan verkar det som att genomgången av lässtrategier ger en ökad förståelse av 
kemitextens innehåll. De strategier, som enligt elevernas svar, hjälpte dem bäst i sin läsning är 1\FNHORUG 
och 7+Ζ(9(6. Strategierna verkar hjälpa dem att bli mer medvetna läsare och de ser fördelar med att även 
använda strategierna i andra naturvetenskapliga texter.  
 
Eleverna använder THIEVES under observjuerna 
Det som framgår tydligast under vår observju är att eleverna använder sig av lässtrategin 7+Ζ(9(6 vid läs-
ningen. Av de fem elever som intervjuades svarade fyra att de i mindre eller större utsträckning använder 
sig av 7+Ζ(9(6 i läsningen av en naturvetenskapligt orienterad text. Däremot är det bara två av eleverna som 
är medvetna om att de använder 7+Ζ(9(6 och uttryckligen säger det under sin läsning. De andra eleverna, 
kan vi märka, använder sig av de strategier som ingår i 7+Ζ(9(6 men de verkar inte förstå det själva. Istället 
menar de att de använder sig av 1\FNHORUG och att VDPPDQIDWWD�WH[W�HIWHU�O¦VQLQJ��9L�GUDU�K¦U�VOXWVDWVHQ�DWW�
eleverna inte blivit trygga varken med namnen på de olika lässtrategierna eller kan skilja dem åt. Av de fem 
intervjuade eleverna var det en elev som föredrog att använda 1\FNHORUG och att 6DPPDQIDWWD�O¦VQLQJHQ�HIWHU�
läsning.  
 
9§U�WRONQLQJ�DY�HOHYHUQDV�V¦WW�DWW�DQY¦QGD�RFK�SUDWD�RP�7+Ζ(9(6 är att de verkar anse 
den vara lämplig och logisk för läsning av naturvetenskapliga texter vilket framkommer i citatet nedan. 
Eleven nämner exempelvis att hen använder lässtrategin även för läsning i ämnet fysik. 
 

Ja jag är medveten och som jag sagt innan jag har inte använt lässtrategier och jag 
försöker ändra mina beteende jag försöker använda dem för jag har sett att den hjälpte 
PLJ�OLWH�JUDQQ�VRP�WH[�7+,(9(6�RFK�Q¦U�MDJ�KDU�WDJLW�UHGD�S§�7+,(9(6�RFK�VHQ�MDJ�KDU�
tagit på SQ3R och jag försöker använda dem använda för fysik den hjälpte mig lite 
JUDQQ�RFK�MDJ�FN�OLWH�E¦WWUH�UHVXOWDW�¦Q�YDG�MDJ�FN�GHQ�I¸UUD�SURYHW��>VLF�@�

 
I citatet ovan förefaller eleven ha tagit till sig lässtrategin 7+Ζ(9(6. Men hen har även på egen hand under-
sökt andra motsvarande lässtrategier (SQ3R) i hopp om att bättre förstå texten och nå bättre måluppfyl-
lelse. Elevernas svar pekar på att de i högre utsträckning verkar tycka att användandet av lässtrategier har 
betydelse för läsförståelsen. 
 
Eleverna väljer lässtrategi efter texten de läser 
När vi under observjuerna frågade på vilket sätt eleverna använde lässtrategier i läsningen av naturveten-
skapligt orienterade texter såsom kemitexten beskriver exempelvis elev 1 att hen i huvudsak sammanfattar 
och fokuserar på svåra begrepp under läsningen. När elev 2 däremot redogör för sin användning av strate-
gier framgår det att hen använder sig av 7+Ζ(9(6. “Först jag tittar på bilderna, sen jag läser den röda texten 
till höger [... ] och sen jag läser texten som vanligt”.  
 
Även elev 3 verkar vara en medveten läsare som i intervjuerna visar att hen förstår hur hen på bästa sätt ska 
ta sig an texten. I elev 4:s fall blir det tydligt att användningen av lässtrategier blivit internaliserad eftersom 
eleven ser strategierna som ett naturligt stöd i läsningen och språkutvecklingen. Det gör eleven genom att 
stegvis använda lässtrategin 7+Ζ(9(6 vilket hen tydligt beskriver under observjun. 
 
Något som framkommer under observjuerna är att många elever anpassar sin läsning till den typ av text 
som de har framför sig. Elev 1 nämner att hen använder samma lässtrategi vid läsning av det hen menar är 
långa texter. Även elev 2 betonar att textens utformning är viktig för vilken lässtrategi som används. Natur-
vetenskapliga texter läser hen på ett annat sätt än skönlitterära och samhällsvetenskapliga texter.  
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Det för att kemi och ex fysiken eh lämpar sig bättre alltså att böckerna är uppbyggda så 
DWW�GHW�O¦PSDU�VLJ�E¦WWUH�PHG�7+,(9(6��MDJ�WURU�DWW�GHW�QQV�P\FNHW�WH[WHU�GHW�¦U�G¦UI¸U�
[...] det går inte med matte man måste läsa allting [...] jag tror det behövs att den i att 
använda i biologi vi har inte biologi detta året vi ska behöva den nästa år. 

 
Elev 3 använder samma lässtrategier i alla de naturvetenskapligt orienterade texter som är skrivna på 
svenska. Men i texter på engelska, som hen är en mer van vid att läsa, nämner eleven däremot att hen 
använder sig av sökläsning.  
 

Jag använder lässtrategier mest med faktatexter i kemi eller fysik och förhoppningsvis 
sen i biologi men när jag läser engelska [---] använder jag de jag lärde mig när jag var 
\QJUH��O¦VI¸UVW§HOVH�S§�SURY��MDJ�J§U�LJHQRP�IU§JRUQD�RFK�NROODU�S§�YDG�IU§JRUQD�>ȏ@�
letar upp svaren. Jag markerar svaren.  

 
Eleverna använder lässtrategier när texterna är på svenska 
Elev 1 menar att hen tidigare använde olika strategier när hen läste texter på sitt modersmål men gör det 
inte längre eftersom lässtrategierna nu är automatiserade. Elev 2 däremot menar att hen inte använder 
samma lässtrategier på svenska och arabiska.  
 

Nej jag använder inte samma lässtrategi, jag tror för det är min modersmål, jag förstår 
alltid, jag behöver inte använda någon lässtrategi... jag, jag bara läser snabbt.  

 
Liksom elev 2 använder inte heller elev 4 lässtrategier på sitt modersmål, men eleven betonar däremot 
att eleven behöver strategier i sin läsning på svenska för att förstå bättre.  I elev 3:s fall handlar nyttan av 
lässtrategier snarare om en insikt att lärobokstexterna är mer avancerade och att hen, av den anledningen, 
behöver använda lässtrategier på gymnasiet.  
 

Lässtrategier har jag börjar med det här året när jag kom in på gymnasiet [...]. De här 
sakerna är svårare. Jag har fått hjälp via youtube och ni hjälpte mig också. [---]. Det är 
inte som när jag läste faktatexter på engelska. Då förstod jag allting på en gång eller 
andra gången när jag läste. Men på svenska det är lite grann som jag måste läsa igen 
och igen och sen jag läser på en lugn och ro plats, annars då jag förstår inte. 

 
En annan bild av elevernas lässtrategier 
Under observjuerna besvarade fyra av eleverna frågan gällande vilken av lässtrategierna de ansåg sig ha 
störst nytta av. Elev 2 föredrog 1\FNHORUG men elev 1 däremot föredrog några delar av 7+Ζ(9(6. Hen säger 
exempelvis att läsa första meningen hjälper hen att visualisera och förstå innehållet bättre. Elev 3 och 4 var 
i observjuerna tydliga med att de ansågs sig ha störst nytta av lässtrategin 7+Ζ(9(6. Bland annat säger elev 4 
“här använder jag mycket 7+Ζ(9(6��GHQ�¦U�W\S�DOOWV§�ULNWLJW�YDQOLJ�I¸U�PLJȊ��9L�J¸U�EHG¸PQLQJHQ�DWW�REVHUYMX-
erna ger en annan bild än enkäterna. I observjuerna förefaller exempelvis inte 1\FNHORUG användas i lika stor 
utsträckning.  
 
Slutsatser och diskussion 
9§U�I¸UVWXGLH�YLVDU�DWW�P§QJD�HOHYHU�S§�3DXOLVNRODQ�V¦OODQ�O¦VHU�L�NHPLERNHQ��XWDQ�GHWWD�VNHU�YDQOLJWYLV�
främst inför prov. En övervägande del av eleverna verkar inte heller ha en strategi för hur de ska läsa natur-
vetenskapliga texter. Eleverna verkar däremot uppleva ett behov av någon form av strategi för att bättre ta 
till sig innehållet i ämnet. Många av eleverna uttryckte i studien att de “bara läser” men att de förstår att det 
inte gagnar deras kunskapsinhämtande. Dessutom har vi under observjuerna sett att eleverna gärna appli-
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cerar användandet av lässtrategier de tagit till sig under studiens gång på andra naturvetenskapliga ämnen. 
I våra samtal med eleverna framkom det också att eleverna anser att naturvetenskapliga texter kräver andra 
strategier jämfört med andra typer av texter såsom skönlitterära texter. Detta överensstämmer med den 
OLWWHUDWXU�VRP�QQV�NULQJ�DQY¦QGDQGHW�DY�O¦VVWUDWHJLHU�WLOO�QDWXUYHWHQVNDSOLJD�WH[WHU��6WROSH��������:HMUXP��
������+DOOHVVRQ�RFK�9LV«Q���������9L�J¸U�EHG¸PQLQJHQ�DWW�HOHYHUQD�L�GH�QDWXUYHWHQVNDSOLJD�¦PQHQD�EHK¸YHU�
kontinuerlig stöttning både när det gäller att utveckla sin läsning och språket för att öka kunskaperna inom 
ämnet, något som stämmer överens med Larsson och Schoultz (2019) tankar kring elevernas behov att få 
hjälp att utveckla sin läsning och sitt språk. 
 
Enkätsvaren efter att eleverna fått träna sig i att använda 7+Ζ(9(6��1\FNHORUG och att 6DPPDQIDWWD�WH[WHQ�
HIWHU�O¦VQLQJ visar att många elever har blivit mer medvetna i sin läsning. Eleverna verkar också ha förstått 
DWW�ROLND�VWUDWHJLHU�NDQ�KD�ROLND�V\IWHQ�EHURHQGH�S§�KXU�GHW�LQGLYLGXHOOD�EHKRYHW�VHU�XW�L�O¦VSURFHVVHQ��9L�
kan samtidigt se att eleverna tagit till sig och använder lässtrategierna på ganska olika sätt. De elever som 
behövde hjälp att förstå enstaka ord använde sig mer frekvent av strategin 1\FNHORUG. De läsare som upp-
levde att de behövde en större helhetsbild av kemitexten och där fokus låg på multimodala texter föredrog 
istället strategin 7+Ζ(9(6.  
 
I de avslutande observjuerna kunde vi se hur eleverna medvetet och strategiskt agerade som läsare för 
att avkoda texten och kontrollera sin läsförståelse och göra inferenser. Att de på egen hand förmådde 
förklara och prata om sin läsning uppfattar vi som ett tecken på att undervisningens fokus på självreglerat 
O¦UDQGH��G¦U�HOHYHUQD�VXFFHVVLYW�WDU�DOOW�VW¸UUH�DQVYDU�I¸U�VLQ�O¦VQLQJ��JDY�HΊHNW��(OHYHUQD�DQJHU�YLGDUH�DWW�
deras behov av lässtrategier ökar när texterna är på svenska. Situationen skiljer sig från när eleverna istället 
läser på sitt modersmål. Då har de, enligt dem själva, inte behövt använda någon medveten lässtrategi eller 
så har de internaliserat användandet av lässtrategin på modersmålet. Att undervisa eleverna, och främst 
andraspråkselever, i lässtrategier anpassade för naturvetenskapligt orienterade ämnen blir därför extra 
viktigt för att undvika den dubbla inlärdningsbörda Skolverket (2014) varnar för.  
 
Sammanfattningsvis pekar resultaten på att den undervisning vi använt har hjälpt eleverna att använda 
exempelvis 7+Ζ(9(6���PHQ�DWW�GHW�IRUWIDUDQGH�QQV�HOHYHU�VRP�KDU�VY§UW�DWW�VM¦OYVW¦QGLJW�DQY¦QGD�O¦VVWUDWH-
JLHU��9§U�WRONQLQJ�¦U�DWW�HOHYHUQD�EHK¸YHU�PHU�VW¸WWQLQJ�I¸U�DWW�O¦VVWUDWHJLHUQD�VND�LQWHUQDOLVHUDV�RFK�N¦QQDV�
QDWXUOLJW�¦YHQ�Q¦U�GH�O¦VHU�S§�VYHQVND��9L�WURU�DWW�WKH�*UDGXDO�5HOHDVH�RFK�5HVSRQVLELOLW\�PRGHO (Skolforsk-
ningsinstitutet, 2019), som i sitt sista steg går ut på att eleverna själva ska ansvara för strategianvändningen, 
kan vara ett bra sätt att arbeta.  
 
9L�KRSSDV�DWW�Y§U�VWXGLH�NDQ�KM¦OSD�RVV�RFK�Y§UD�NROOHJRU�DWW�O¦JJD�XSS�RFK�SODQHUD�Y§U�GDJOLJD�XQGHUYLVQLQJ��
Resultaten belyser vikten av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen i skolan - eftersom eleverna måste 
få en bred repertoar av lässtrategier som kan användas vid olika tillfällen och med olika typer av texter. En 
utmaning för kollegiet blir att hitta lagom krävande texter som eleverna kan ta sig an först med stöttning 
och sedan självständigt då lässtrategierna blivit mer internaliserade.  
 
Avslutningsvis drar vi slutsaten att eleverna anser att lässtrategin 7+Ζ(9(6 verkar gynna dem bäst i läsningen 
DY�QDWXUYHWHQVNDSOLJW�RULHQWHUDGH�WH[WHU��9DG�VRP�¦YHQ�IUDPJLFN�L�Y§U�VWXGLH�¦U�DWW�7+Ζ(9(6 kan vara bra för 
språksvaga elever som får hjälp med en styrd struktur på sitt läsande. Det framgår särskilt i våra observjuer. 
9L�¦U�RFNV§�PHGYHWQD�RP�DWW�NDWHJRULVHULQJHQ�DY�IULVYDUHQ�KDU�VNHWW�XWLIU§Q�Y§U�WRONQLQJ�RFK�YL�LQVHU�DWW�ΌHU�
observjuer hade kunnat ökat resultatets tillförlitlighet. Som avslutning vill vi även betona att detta är en liten 
studie och att resultaten kanske inte bör generaliseras till att gälla i alla skolkontexter. 
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*Fritextsvar som blivit kategoriserade.
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