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Syftet med studien är att undersöka hur fem 
verksamma lärare i årskurs 1-3 använder 
läsförståelsestrategier i sin undervisning för att 
utveckla elevers läsförståelse. Utifrån syftet 
formulerades tre frågeställningar: Vilka läs-
förståelsestrategier används av lärarna? I vilka 
undervisningskontexter används läsförståelse-
strategier? Vad anser lärarna vara särskilt viktigt 
i arbetet med läsförståelsestrategier? Studien är 
av kvalitativ metod där semistrukturerade 
intervjuer har genomförts. Informanterna i studien 
är fem behöriga lärare, verksamma i minst tre år i 
årskurs 1-3. Det insamlade materialet har 
transkriberats och analyserats noggrant. Resultatet 
i studien visar att lärarna använder sig av 
Läsfixarna som är hämtade ur materialet En 
läsande klass. Lärarna arbetar varierat med 
läsförståelsestrategier i undervisningen. De 
arbetar med högläsning, läsläxa, boksamtal, 
läsgrupper och ämnesintegrerad läsförståelse. 
Lärarna anser att diskussion och samtal, stöttning 
och vägledning, varierade arbetsformer, börja i 
tid, motivation och repetition är viktiga faktorer i 
arbetet med läsförståelsestrategier.  

 

The aim of the study is to examine how five active 
teachers in grades 1-3 use reading comprehension 
strategies in their teaching to develop students’ reading 
comprehension. Based on the aim, three questions were 
formulated: What different reading comprehension 
strategies are used by the teachers? In which teaching 
context are reading comprehension strategies used? 
What do the teachers regard as important in the work on 
reading comprehension strategies? The study is based on 
a qualitative method where semi-structured interviews 
have been conducted. The informants in the study are five 
qualified teachers, active for at least three years in grades 
1-3. The collected material has been transcribed and 
analyzed from a sociocultural perspective. The result of 
the study shows that teachers use ”Läsfixarna” which is 
a part of the material ”En läsande klass”. The teachers 
work in various ways with reading comprehension 
strategies. They use reading aloud, homework focusing 
on reading comprehension and reading, book 
discussions, reading groups and reading comprehension 
in various school subjects. The teachers believe that 
discussion and dialogue, scaffolding and guidance, 
varied working methods, starting in time, motivation and 
repetition are important factors while working with 
reading comprehension strategies.  
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1. Inledning 

En diskussion som ofta förekommit mellan lärare och elever under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har varit att eleverna säger: ”men jag kan redan 

läsa bra så varför måste jag göra detta…”. Varpå läraren uppmanar eleverna till att 

verkligen tänka efter om de förstår vad det är de läser. I många fall har det framkommit att 

flera elever som har läsflyt inte alltid kan förklara vad det är de har läst och sätta texten i 

ett sammanhang.  

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell 

undersökning som testar elevers läsförståelse och genomförs var femte år i årskurs 4. År 

2001 hade Sverige de bästa resultaten i PIRLS-undersökningen. Den senaste PIRLS-

undersökningen som genomfördes 2016 har visat på bättre resultat än den näst senaste 

undersökning som genomfördes 2011. Däremot visar PIRLS att svenska elever får mindre 

undervisning i läsförståelsestrategier till skillnad från vad elever i andra länder får. Svenska 

elever är i jämförelse med elever i andra länder något starkare i att dra enkla slutsatser. 

Däremot är de svagare i att tolka och värdera texter (Skolverket, 2017b).  

Läsförståelse handlar om att läsaren ska samspela med texten och skapa sig en mening när 

hen läser (Bråten, 2008a). Läsförståelsestrategier är de verktyg läsaren kan använda för att 

skapa sig en förståelse om det de läser (Skolverket, 2016; Bråten, 2008b). Ett flertal 

forskare nämner flera metoder som effektiva i arbetet med läsförståelsestrategier för att 

utveckla läsförståelse. Metoder som visats vara effektiva i undervisningen är högläsning, 

samtal, diskussioner, modellera och tänka högt om läsförståelsestrategier (Eckeskog, 2013; 

Jönsson, 2007; Ness, 2016; Brown, 2008; Hilden & Pressley, 2006). Forskare belyser att 

lärare är ett viktigt stöd i elevernas läsförståelseutveckling och läraren har en viktig uppgift 

i att få eleverna till att vilja ta till sig olika slags texter. Lärares stöd är viktigt för att få 

eleverna till att tillämpa läsförståelsestrategierna på egen hand (Eckeskog, 2013; Jönsson, 

2007).  

Utifrån det som forskare lyfter som viktigt i undervisningen med läsförståelsestrategier för 

att utveckla läsförståelse intresserade mig till att undersöka vidare hur lärare i praktiken 

undervisar läsförståelsestrategier. Likaså intresserade det mig att se vad lärarna själva anser 
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vara särskilt viktigt i undervisningen med läsförståelsestrategier för att utveckla elevers 

läsförståelse.  

I studien har en kvalitativ metod använts och semistrukturerade intervjuer har gjorts för att 

samla in material till studien. Intervjuerna har gjorts på fem verksamma och behöriga lärare 

i årskurs 1-3 för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Relevansen för studien anses vara hög då den visar hur lärare undervisar i 

läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Studien kan inspirera andra 

lärare till att arbeta med läsförståelsestrategier på olika sätt då resultatet visar olika 

arbetssätt och faktorer som gynnar eleverna i deras läsförståelseutveckling.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fem verksamma och behöriga lärare i årskurs 1-3 

använder läsförståelsestrategier i sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse. 

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara dessa frågor: 

• Vilka läsförståelsestrategier används av lärarna?  

• I vilka undervisningskontexter används läsförståelsestrategier? 

• Vad anser lärarna vara särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier? 
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3. Bakgrund  

I detta kapitel redogörs det för vad läsförståelse innebär (kap, 3.1), vad 

läsförståelsestrategier innebär (kap, 3.2) och olika modeller i läsförståelseundervisningen 

(kap, 3.3). Vidare redogörs det för vad forskning säger om läsförståelsestrategi-

undervisning (kap, 3.4), vad styrdokumenten säger om läsförståelsestrategier (kap, 3.5) 

och vilken teoretisk bakgrund studien grundar sig i (kap, 3.6). 

3.1 Läsförståelse  
The simple view of reading är en läsformel (läsning = avkodning x förståelse) som skapades 

i syfte att redogöra för vad läsning innebär. Denna läsformel innefattar inte hela den 

komplexa läsprocessen däremot visar den på ett enkelt sätt hur avkodning och förståelse 

samverkar för att läsningen ska fungera (Skolverket, 2016). Denna läsformel utökades 

senare av Dalby (1992) refererad i Taube (2007) med ytterligare en del, motivation. 

Motivation tillades för att betona hur viktig motivation och eget engagemang är för att 

elever ska utveckla sin läsförståelse (Taube, 2007). Denna studie kommer enbart utgå från 

den del i formeln som avser förståelse.  

Läsförståelse beskrivs som en process där det handlar om att läsaren ska skapa mening och 

samspela med texten. Ett krav på läsaren är att grundligt söka igenom texten på ett sätt som 

är noggrant och fullständigt. Vid läsning av en text är det avgörande att läsaren får klart för 

sig vilken avsikt författaren har med texten men läsaren måste även skapa mening i texten 

för att få en djupare förståelse (Bråten, 2008a). En god läsförståelse innebär att läsaren 

iakttar och känner sig bunden till textens innehåll och att läsaren kan tänka utanför 

innehållet och skapa nya tankar om texten (Westlund, 2009; Eckeskog, 2013).  

3.2 Läsförståelsestrategier  

Läsförståelsestrategier är de mentala verktyg läsaren kan använda för att skapa sig en 

förståelse om texten (Skolverket, 2016; Bråten, 2008b). Lässtrategier är indelade i både 

avkodningsstrategier och läsförståelsestrategier. Eftersom denna studie handlar om hur 

läsförståelsestrategier används för att utveckla läsförståelse kommer det enbart att 

fokuseras på läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategier innefattar meningsskapande, 

tolkning, engagemang, resonemangsförmåga, metakognition, strategisk läsning och 

inferenser. När läsaren gör inferenser innebär det att förstå sådant som inte står utskrivet i 

texten, att läsa mellan raderna. Strategisk läsning innebär att läsaren har förståelse för att 
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olika texter läses på olika sätt och att läsaren kan förklara en text för andra genom 

resonemang. Engagemang handlar om att läsaren visar lust till att vilja förstå en text även 

om det kan vara påfrestande. Läsaren har en metakognitiv förmåga om läsaren är medveten 

om när hen inte förstår innehållet i en text och gör någonting åt det för att förstå. 

Metakognition innebär att elever kan tänka om sitt eget tänkande och veta när, hur och 

varför olika läsförståelsestrategier används när de läser olika texter. Läsförståelsestrategier 

och metakognition behöver därför ses som reciproka, vilket innebär att de är beroende av 

varandra (Skolverket, 2016).   

Läsförståelsestrategier är de intellektuella aktiviteter som läsaren använder sig av för att 

organisera texten och ta till sig innehållet (Westlund, 2009). Undervisning i 

läsförståelsestrategier behövs för att skapa en förståelse för hur man tar sig an en text 

eftersom olika typer av texter kräver olika läsförståelsestrategier och olika engagemang. 

Texter kräver olika läsförståelsestrategier och olika engagemang eftersom det handlar om 

att koppla texten till sig själv och omvärlden och kunna dra egna slutsatser om texten 

(Herkner, 2011). 

3.3 Progress in International Reading Literacy Studies (PIRLS) 

Studien Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) redogör för 

förändringarna i elevernas läsförståelseutveckling under en period. Studien genomförs var 

femte år i årskurs 4. Dessa internationella undersökningar gör det möjligt att se 

resultatutvecklingen över tid och i detta fallet läsförmågan hos eleverna. PIRLS är en studie 

som testar elevers läsförståelse både av skönlitteratur och faktatexter. Studien började 

genomföras år 2001 och har sedan gjorts vart femte år: 2006, 2011 och 2016 (Skolverket, 

2017b). 

PIRLS redogör för elevernas läsförmåga och attityd till läsning. Studien redogör också för 

skillnader mellan olika länder. Det är både skillnader mellan läsförmåga mot bakgrund av 

skolas organisation, elevers olika situationer, lärares undervisning och elevers olika 

attityder och situationer. PIRLS testar elevernas reading literacy, alltså läsförmåga. 

Begreppet innebär både avkodning av en text men även förmågan att kunna reflektera över 

den lästa texten (Skolverket, 2017b).  
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Studien utgår från fyra förståelseprocesser för att kunna läsa av läsförmågan både när det 

kommer till att läsa för att få en litterär upplevelse men också för att kunna ta del av 

information och sedan använda sig av den. En av de förståelseprocesserna är att 

uppmärksamma och återge explicit uttryckt information vilket innebär att uppgifterna 

prövar att elever kan hitta efterfrågad och väsentlig information i texter. Det brukar vara 

ungefär 20% av uppgifterna i varje text är av denna karaktär och prövar den förståelsen. 

En annan förståelseprocess är att dra enkla slutsatser vilket handlar om uppgifter som 

prövar att eleven kan koppla ihop minst två idéer i texten och visa förståelse för hur dessa 

hör ihop. Ungefär 30% av uppgifterna i varje text brukar vara av denna karaktär. 

Ytterligare en förståelseprocess är att tolka och integrera idéer och information vilket 

handlar om uppgifter där eleverna prövas i att koppla texten till egen kunskap och egna 

erfarenheter och dra egna slutsatser utifrån texten. Ungefär 30% av uppgifterna i varje text 

har denna karaktär. Den sista förståelseprocessen är att granska och värdera innehåll, 

språk och textelement vilket handlar om att kritiskt kunna granska texter. Det kan 

exempelvis vara att bedöma om informationen i texten är fullständig eller vad 

sannolikheten är för att något i texten ska inträffa. Det är ungefär 20% av uppgifterna i 

varje text som är av den karaktären (Skolverket, 2017b).  

PIRLS-undersökningen som gjordes år 2006 och 2011 visade på försämrade resultat på 

elevers läsförmåga jämfört med de resultat som framkom år 2001. År 2001 hade Sverige 

de bästa resultaten av alla länder som deltog. PIRLS-undersökningen som gjordes 2016 

visade att eleverna hade 13 poäng mer än vad de hade år 2011. Alltså har elevers resultat 

förbättrats från år 2011.  

3.4 Modeller i undervisningen 

Det finns flera olika forskningsbaserade undervisningsmodeller som ska stötta elever i 

deras läsförståelseutveckling. Modellerna kan undervisas i helklass eller ner till 

individnivå. Detta beror helt på hur läraren lägger upp sin undervisning och om hen är väl 

förberedd och vet vad syftet med undervisningen är (Westlund, 2009). Nedan beskrivs 

några undervisningsmodeller inom läsförståelse.  

3.4.1 Reciprocal teaching (RT) 

Reciprocal teaching (RT) är en undervisningsmodell som framtogs av forskarna Palinscar 

och Brown i syfte att få elever att utveckla och kontrollera sin läsförståelse. Modellen 
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innefattar fyra olika läsförståelsestrategier som ska stötta svaga läsare till att bli goda 

läsare. De fyra huvudstrategierna är: att förutsäga, att ställa egna frågor, att klargöra och 

att sammanfatta. Att förutsäga innebär att läsaren ska skapa sig en uppfattning om vad 

texten kommer att handla om utifrån att endast titta på framsidan eller läsa titeln. Det 

innebär också att läsaren kan komma fram till egna slutsatser utifrån deras tidigare 

kunskaper. Att ställa egna frågor innebär att läsaren kan ställa frågor innan, under och efter 

läsningen för att skaffa sig en djupare förståelse för textens innehåll. Att klargöra en text 

innebär att läsaren uppmärksammar sådant som upplevs otydligt i texten, exempelvis ord 

och begrepp. Att sammanfatta innebär att läsaren kan sammanfatta texten som lästs och 

plocka ur relevanta delar från texten som behövs för att framföra textens budskap 

(Andreassen, 2008).  

De fyra huvudstrategierna behöver inte användas i något särskild ordning utan huvudsaken 

är att rätt strategi används till den text som behandlas. Det är viktigt att introducera en 

läsförståelsestrategi i taget samtidigt är det av stor vikt att betona att en god läsare använder 

sig av flera läsförståelsestrategier samtidigt (Westlund, 2009).  

3.4.2 Transactional Strategies Instruction (TSI) 

Transactional Strategies Instruction (TSI) är en undervisningsmodell som bygger på 

samma grundstrategier som RT-modellen som presenteras av forskarna Pressley och 

Wharton-McDonald under 90-talet. Denna undervisningsmodell utgår från att lärare och 

elever i samspel övar på de olika strategierna i undervisningen. Lärarens uppgift är att 

uppmuntra eleverna till att tänka högt för att kunna sätta ord på sin läsförståelse och 

redogöra för hur de tänkt och vilka strategier de har använt sig utav. Det handlar om att 

synliggöra sina tankar för varandra genom att använda sig av tänka högt-strategin 

(Andreassen, 2008; Brown, 2008; Westlund, 2009).  

3.4.3 Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) 

Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) är en undervisningsmodell som grundar sig 

på Guthries forskning som presenterades i slutet av 90-talet. CORI är en modell som håller 

samman läsförståelsestrategier med ämneskunskap. Denna modell har sin grund i att 

läsförståelse kan uppstå genom elevernas intressen och detta främst för naturvetenskapliga 

ämnen. Läsengagemang har en viktig roll i CORI-undervisningen. CORI-modellen innebär 
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att motivation, strategianvändning, begreppskunskap, social interaktion samspelar och att 

samtalet är i fokus (Guthrie et al., 2004).  

3.4.4 Questioning the author (QtA) 

Questioning the Author (QtA), fråga författaren, är en strategi som uppmuntrar läsaren till 

att ställa frågor om författaren och texten. Modellen presenterades av forskarna Beck och 

McKeown i mitten av 90-talet. Denna modell är skapad främst för textsamtal med fokus 

på innehållet och inte lika mycket fokus på att träna läsförståelsestrategier. Syftet är att 

läsaren ska förstå att författaren har ett stort ansvar för textens läsbarhet och att läsaren får 

ifrågasätta författarens auktoritet. Genom detta vill man minska på avståndet mellan läsare 

och författare. Ingångsfrågor och uppföljningsfrågor är två typer av frågor som Beck och 

McKeown framställt för att stötta elever. När eleverna formulerar sina frågor bidrar det till 

att de lär sig mer om texten. Exempel på en ingångsfråga är: ”Vad är författarens 

budskap?”, ”Förklarar författaren budskapet på ett tydligt sätt?”. Exempel på en 

uppföljningsfråga är: ”Vad saknas i texten?”, ”Har författaren förklarat något lite 

otydligt?” (Reichenberg, 2015; Beck, McKeown, Sandora, Kucan & Worthy, 1996; 

Reading Rockets, u.å.).  

3.4.5 En läsande klass – Läsfixarna 

En läsande klass är ett forskningsprojekt som presenterades av barn- och 

ungdomsförfattaren Martin Widmark. En läsande klass är ett material som lärare kan 

använda sig av i sin läsförståelseundervisning. Syftet med projektet är att uppmärksamma 

läsförståelse och hitta verktyg för att underlätta arbetet med läsförståelsestrategier och för 

att förbättra elevers läsförståelse (En läsande klass, 2019).  

En läsande klass utgår från undervisningsmodellerna RT, TSI och QtA och fokuserar på 

fem läsförståelsestrategier. Strategierna används både innan, under och efter läsning. 

Läsförståelsestrategierna är gestaltade med figurer som kallas för Läsfixarna. Figurerna 

kan vara till hjälp som ett tankestöd för eleverna när de ska använda 

läsförståelsestrategierna. Spågumman är figuren som förutspår och ställer hypoteser och 

används både innan, under och efter läsningen. Spågumman kan tillexempel förutspå vad 

som kommer att hända längre fram i texten. Detektiven är figuren som ska reda ut 

oklarheter, leta upp svåra ord och uttryck. Denna strategi används under läsningens gång. 

Cowboyen är den figuren som sammanfattar det viktigaste som kommer fram ur texten. 
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Denna strategi används både under och efter läsningen. Reportern är figuren som ställer 

frågor till texten både frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på 

raderna kan besvaras utifrån den information som står klart i texten. Frågor mellan raderna 

är frågor som läsaren kan hitta lite överallt i texten och sedan dra egna slutsatser utifrån 

det. Att kunna svara på frågor bortom raderna behöver läsaren kunna göra text-kopplingar 

till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Konstnären är figuren som skapar inre bilder 

från den text man läst eller lyssnat till. Denna strategi används under läsningen (En läsande 

klass, 2019).  

Det lyfts en viss kritik mot projektet En läsande klass då det saknas en viss vetenskaplighet 

som gör att forskare tvivlar på materialet. De menar att det finns en viss risk att elever 

enbart lär sig vad läsförståelsestrategierna betyder utifrån materialet i En läsande klass 

istället för att fokusera på att förstå en viss text (Larsson, 2014). 

3.5 Undervisning i läsförståelsestrategier 

Undervisning i läsförståelse är effektiv om den utgår från en explicit undervisning. Explicit 

undervisning handlar om att läraren använder tänka högt-strategin och modellerar vilket 

innebär att läraren visar och förklarar för eleverna hur hen tänker när hen använder 

läsförståelsestrategierna (Anmarkrud, 2008; Ness, 2016). I läsförståelseundervisningen 

bör läraren först visa de olika strategierna för att eleverna senare ska kunna öva själva. 

Använder elever tänka högt-strategin bidrar det till att de svaga läsarna observerar hur de 

goda läsarna använder strategier (Brown, 2008; Hilden & Pressley, 2006). Undervisningen 

bör innefatta att eleverna undervisas i ett metakognitivt tänkande för att de ska kunna 

tillämpa läsförståelsestrategierna och kunna tänka om det de läser (Othman, Mahamud & 

Jaidi, 2014; De Corte, Verschaffel & Van De Ven, 2001; Houtveen & van de Grift, 2007). 

Undervisning där läraren modellerar strategier, tänker högt, har helgruppsdiskussioner och 

små grupparbeten är olika arbetsformer som bidrar till att elever tar mer ansvar över sin 

egen strategianvändning (De Corte et. al., 2001). 

För att effektivisera läsförståelseundervisningen är det bra att använda olika typer av texter 

och att samtala om de texter elever läst eller lyssnat till. Högläsning bör vara ett moment i 

undervisningen eftersom det möjliggör för läraren att modellera läsförståelsestrategier och 

ställa frågor om texten. Samtal om texter är betydelsefulla i undervisningen för elever när 

de ska börja bearbeta och använda läsförståelsestrategier. Gemensamma samtal mellan 
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elever och lärare möjliggör för elever att våga utmana sig själva och ställa frågor till texten 

(Jönsson, 2007; Eckeskog, 2013). Läsförståelsestrategier bör användas i ett funktionellt 

sammanhang vilket innebär att flera läsförståelsestrategier används i variation och inte en 

i taget. Att variera läsförståelsestrategier bidrar till att elever får den stöttning de behöver 

för att utveckla sin läsförståelse (Jönsson, 2007).  

I undervisning bör läraren använda texter som skapar mer engagemang och motivation hos 

eleverna. Undervisning utifrån CORI-modellen ökar elevers läsförståelse och motivation 

till att läsa. Motivationen ökar hos elever när de får läsa, bearbeta och leta information i 

faktatexter och texter med intressanta ämnen (Guthrie et al., 2004).   

Läraren bör vara ett stöd i att få elever att vilja ta till sig olika slags texter (Jönsson, 2007). 

En lärare bör stötta elever i deras läsning för att eleverna själva ska kunna tillämpa de olika 

läsförståelsestrategierna som läraren vid ett tidigare tillfälle modellerat. Får lärare 

möjlighet att finnas som ett stöd i elevernas läsning kan det ge större möjlighet för läraren 

att ge feedback till eleverna och hjälpa dem framåt (Eckeskog, 2013).   

3.6 Läsförståelsestrategier i styrdokumenten  

Arbetet med läsförståelsestrategier följer eleverna genom alla grundskolans år. 

Undervisningen om läsförståelsestrategier ska ges för att möjliggöra att elevers läsförmåga 

fördjupas och vidgas. Undervisningen i läsförståelsestrategier ska ses som en progression 

i grundskolans alla år. Progressionen är något som tydliggörs i kursplanen för samtliga 

årskurser (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2018). I kunskapskraven för godtagbara 

kunskaper i svenska i slutet av årskurs 1 står det att elever ska kunna föra enkla resonemang 

utifrån texter som eleven lyssnat till och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter. 

Eleven ska även på ett enkelt sätt återberätta viktiga delar av innehållet för att visa en 

grundlig läsförståelse. Vidare i slutet av årskurs 3 ska eleven kunna läsa egna texter med 

flyt och använda sig av rätt läsförståelsestrategier på ett förhållandevis fungerande sätt. De 

ska kunna visa sin läsförståelse genom att återberätta viktiga delar ur innehållet, föra 

enklare resonemang om texten och göra kopplingar till egna erfarenheter (Skolverket, 

2017a; Skolverket, 2018). 
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3.7 Teoretisk bakgrund 

Vygotskij är grundaren av den sociokulturella teorin om lärande, språk och utveckling 

(Vygotskij refererad i Säljö, 2014). Kommunikation och samspel tillsammans med andra 

människor är viktiga faktorer inom detta perspektiv för lärande och utveckling. Denna 

studie kommer utgå från det sociokulturella perspektivet vilket handlar om hur människor 

utvecklar förmåga att ta till sig medierande redskap. Mediering är ett nyckelbegrepp inom 

det sociokulturella perspektivet och innebär att använda redskap för att förstå och kunna 

utföra en handling (Säljö, 2014).  

Redskapen inom detta perspektiv är språkliga och materiella. Språkliga redskap är 

exempelvis tecken eller symboler som människan använder i sitt tänkande och i sin 

kommunikation. Materiella redskap är exempelvis en penna, ett tangentbord eller en bok. 

De materiella och språkliga redskapen interagerar med och skapar förutsättningar för 

varandra. Istället för att skilja på dessa redskap kan man använda benämningen kulturella 

redskap. Ett kulturellt redskap grundar sig i att det finns både materiella och språkliga 

redskap som interagerar. Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet för att 

beskriva och förstå lärande är appropriering. Begreppet innebär att människan förstår hur 

de kulturella redskapen används och hur de medierar världen, det vill säga lära sig nya 

saker och göra det till sitt eget (Säljö, 2014).   

Den proximala utvecklingszonen är ett allmänt känt begrepp inom den sociokulturella 

teorin. Människan är alltid under utveckling och förändras genom att ta till sig nya 

erfarenheter. Den proximala utvecklingszonen handlar om ett utrymme där läraren lägger 

sig på en högre nivå än eleverna för att de ska utvecklas. Lärandet ligger på en hög nivå 

för eleverna i den proximala utvecklingszonen vilket kräver att eleven får stöttning från 

lärare. Det är lärarens uppgift att stötta eleverna till att lära sig att använda kulturella 

redskap för att behärska och tillämpa den nya kunskapen (Säljö, 2014).  

Ett engelskt begrepp för stöttning är scaffolding som tydliggör för hur det sociokulturella 

perspektivet ser på lärande och samspel. När den lärande befinner sig i zonen där den 

behöver stöd är det viktigt att den kunnige inte gör för mycket utan den lärande behöver 

fortfarande ta ansvar för sitt eget lärande. Den kunnige kommer att behöva ge mer stöd i 

början, men detta kommer minska då den lärande blir mer självständig. Genom scaffolding 

approprierar den lärande den kunskapen som den kunnige delade med sig av (Säljö, 2014).  
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens materialinsamling (kap, 4.1), intervjuernas genomförande 

(kap, 4.2), studiens urval (kap, 4.3) och analys av material (kap, 4.4). Vidare beskrivs de 

forskningsetiska principer vilka hänsyn togs till (kap, 4.5) och studiens tillförlitlighet (kap, 

4.6).   

4.1 Metod för materialinsamling  

En kvalitativ metod har använts i form av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ metod 

fokuserar mer på ord än på siffror (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer har valts för att 

syftet med denna studien är att undersöka hur lärare använder läsförståelsestrategier i sin 

undervisning för att utveckla läsförståelse. Kvalitativa intervjuer valdes för att få ta del av 

detaljrika och djupa svar om lärares användning och deras sätt att se på användandet av 

läsförståelsestrategier i läsförståelseundervisningen.  De kvalitativa intervjuerna var i form 

av semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide 

som består av öppna frågor. Med en semistrukturerad intervju gör det inget om frågorna 

inte följs i en och samma ordning och frågor som inte är med i intervjuguiden kan ställas 

om det knyter an till något som informanten sagt. Det gör heller inget om informanten 

ställer andra följdfrågor utifrån deras intresse (Bryman, 2011). 

4.2 Genomförande 

Fem lärare från tre olika skolor har intervjuats. Intervjuerna genomfördes på lärarnas 

arbetsplatser där vi satt i ett enskilt rum för att inte bli störda. När jag genomförde de 

semistrukturerade intervjuerna utgick jag från en intervjuguide som skapats med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 2). Under intervjun ställde jag 

följdfrågor för att vidareutveckla och följa upp informantens svar. Intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas och underlätta för analysen som gjorts 

på det insamlade materialet. Bryman (2011) belyser att kvalitativa intervjuer oftast spelas 

in för att veta exakt vad och hur informanten uttrycker sig.  

4.3 Urval 

Studien utgår ifrån ett målinriktat urval vilket innebär att urvalet gjorts baserat på studiens 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).  Ett första urvalskriterium var att lärarna ska ha 
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varit verksamma och behöriga lärare i årskurs 1-3 med minst tre års erfarenhet. Ett andra 

urvalskriterium var att intervjua lärare från olika skolor för att se om arbetet med 

läsförståelsestrategier skiljer sig. Ett tredje urvalskriterium var att ha minst en lärare från 

varje årskurs för att få en helhetsbild över hur läsförståelsestrategier används i årskurs 1-

3. För att nå ut till lärare som uppfyller dessa urvalskriterier tog jag kontakt med lärare från 

mina verksamhetsförlagda utbildningar och frågade om de ville delta. Ett informationsbrev 

skickades ut till lärarna om studien för att de skulle få information om studien och därefter 

besluta sig om de ville delta. Det resulterade i fem verksamma och behöriga lärare i årskurs 

1-3 från tre olika skolor i samma kommun. En lärare i årskurs 1, en i årskurs 2 och tre i 

årskurs 3. Läraren i årskurs 1 har varit behörig och verksam lärare i årskurs 1-3 i 19 år. 

Läraren i årskurs 2 har varit behörig och verksam i 15 år. Lärarna i årskurs 3 har varit 

behöriga och verksamma i 5, 15 och 21 år.  

4.4 Analys av material  

Ett första steg i analysen var att transkribera intervjuerna för att kunna göra en så noggrann 

analys som möjligt (Bryman, 2011). Vid transkriberingen valde jag att benämna lärarna 

med: Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare E. Det som framkom under 

intervjun skrevs ner med det talspråk som lärarna använde. Bearbetning och analys har 

gjorts på det transkriberade materialet och det har analyserats ett flertal gånger för att hitta 

likheter och olikheter i data som samlats in.  

I ett andra steg färgkodades nyckelord i det transkriberade materialet som svarade på 

studiens tre frågeställningar. Svaren på frågeställningen Vilka läsförståelsestrategier 

används av lärarna färgkodades med rosa. Svaren på frågeställningen I vilka 

undervisningskontexter används läsförståelsestrategier färgkodades med gult och svaren 

på frågeställningen Vad anser lärarna vara särskilt viktigt i arbetet med läsförståelse-

strategier färgkodades med orange. Viktiga nyckelord antecknades under analysen för att 

få en bild av innehållet. I ett tredje steg skapades sedan två teman utifrån studiens 

frågeställningar: lärares användning av läsförståelsestrategier i undervisningen och 

viktigt i arbetet för att utveckla elevers läsförståelse. De nyckelord som tidigare plockats 

ut kategoriserades sedan in i en figur (Se Tabell 1 nedan) utifrån de två temana, för att få 

en tydlig struktur. Utifrån denna figur har de olika kategorierna sedan blivit varsitt kapitel 

i resultatdelen för att ge svar på studiens frågeställningar. I ett fjärde steg färgkodades 

sedan allt material som berörde de kategorier som plockats ut för att få en tydlig bild av 
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vad som framkom under intervjuerna till respektive kategori. Detta gjordes för att 

underlätta sammanställningen av resultatdelen för att se vad som är relevant att ta med och 

inte (Bryman, 2011).   

Tabell 1. Teman utifrån frågeställningar och kategorier av det analyserade materialet.  

 
 

4.5 Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principer som togs hänsyn till var informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har uppfyllts 

genom att informanterna vid första kontakt informerats om studiens syfte och hur studien 

kommer att genomföras. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att informanterna har blivit 

informerade om att deltagandet är frivilligt och givit samtycke till deltagande innan 

respektive intervju genomfördes. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att 

informanterna har blivit informerade om att deras personuppgifter bevaras så att ingen kan 

komma åt det. I studien har informanternas namn inte använts utan istället har de nämnts 

med: Lärare A, B, C, D och E. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att informanterna har 

blivit informerade om att deras svar enbart kommer att användas i denna studie 

Teman utifrån frågeställningar Kategorier 
Lärares användning av 
läsförståelsestrategier i undervisningen 

Vilka läsförståelsestrategier används av 
lärarna?  
 

I vilka undervisningskontexter används 
läsförståelsestrategier? 

 

En läsande klass - Läsfixarna 

Högläsning 

Läsläxa 

Boksamtal och Läsgrupper 

Ämnesintegrerad läsförståelse  

 

 

Viktigt i arbetet för att utveckla elevers 
läsförståelse 

Vad anser lärarna vara särskilt viktigt i arbetet 
med läsförståelsestrategier? 

 

Diskussioner och samtal 

Stöttning  

Varierande arbetsformer  

Börja så tidigt som möjligt  

Motivation  

Repetition 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna har blivit informerade om detta via ett 

informationsbrev (Bilaga 1) för att kunna ta ett beslut om de vill delta i studien.  

4.6 Tillförlitlighet  

Ett kriterium för bedömning av en kvalitativ studie är tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

innefattar fyra krav: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Dessa kan jämföras med reliabilitet och validitet inom kvantitativa studier 

(Bryman, 2011). Det första kravet är trovärdighet vilket har uppfyllts i studien genom att 

semistrukturerade intervjuer har genomförts, spelats in, transkriberats och analyserats 

noga. Trovärdigheten stärks även genom att direkta citat använts vid framställning av 

resultatet. Det andra kravet är överförbarhet och för att uppfylla detta har tydliga och 

detaljerade beskrivningar gjorts i resultatet så att andra kan använda sig av det i en annan 

miljö. Det tredje kravet är pålitlighet vilket har uppfyllts genom att varje del i 

forskningsprocessen har förklarats och redogjorts för. Det fjärde kravet är möjlighet att 

styrka och konfirmera vilket har uppfyllts genom att personliga värderingar har undvikits 

vilka hade kunnat påverka slutsatserna i undersökningen. Personliga värderingar undveks 

exempelvis genom att inga ledande frågor ställdes samt att informanterna tilläts prata till 

punkt vid intervjun.    
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras. Studiens syfte är att 

undersöka hur fem verksamma lärare använder läsförståelsestrategier i undervisningen för 

att utveckla elevers läsförståelse. I kapitel 5.1 besvaras frågeställningarna: Vilka 

läsförståelsestrategier används av lärarna? och I vilka undervisningskontexter används 

läsförståelsestrategier? Vidare i kapitel 5.2 besvaras frågeställningen: Vad anser lärarna 

vara särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier?. I kapitel 5.3 redovisas en 

resultatsammanfattning.  

5.1 Lärares användning av läsförståelsestrategier i 
undervisningen  

De kategorier som skapats utifrån analysen presenteras i varsitt kapitel. De olika 

kategorierna är: En läsande klass – Läsfixarna (kap, 5.1.1), Högläsning (kap, 5.1.2), 

Läsläxa (kap, 5.1.3), Boksamtal och Läsgrupper (kap, 5.1.4), Ämnesintegrerad 

läsförståelse (kap, 5.1.5).    

5.1.1 En läsande klass – Läsfixarna 

Samtliga lärare i studien nämner att de använder Läsfixarna som är hämtade ur materialet 

En läsande klass. Lärarna berättar att de har plockat ut vissa delar ur materialet En läsande 

klass och använder sig av de delar som de tycker är betydelsefulla för undervisningen. 

Lärarna menar att sedan En läsande klass kom har undervisning med läsförståelsestrategier 

synts mer i klassrummet. ”Men det är ju inte så att man aldrig gjort det innan […] men just 

en läsande klass har ju gjort att det har blivit synliggjort på ett helt annat sätt” (Lärare A).  

Samtliga lärare berättar att de använder sig av Läsfixarna: cowboyen, spågumman, 

detektiven, reportern och konstnären. Däremot nämner tre av fem lärare att de har bytt ut 

orden på några av dem. Reportern har de döpt om till frågeapan och spågumman till 

spanarugglan men figurerna har precis samma uppgift. Lärarna menar att de introducerar 

en läsförståelsestrategi i taget för att eleverna ska förstå hur den används och sedan 

allteftersom introduceras resterande strategier.  

Jag introducerar alltid en strategi i taget för att det verkligen ska sätta sig, sen kanske man 

tar en till och sen jobbar man lite med dom två tillsammans och sedan kanske man 
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presenterar en ytterligare för att sedan kunna använda alla och välja ut vilken det är man 

behöver till just denna uppgiften (Lärare A).  

Lärarna menar att det är ingen ide att blanda alla läsförståelsestrategier förrän de lärt sig 

strategierna ordentligt. ”[…] så man tjänar på att göra en i taget för att eleverna längre fram 

ska lyckas med att använda alla” (Lärare C). Lärarna menar att genom att synliggöra 

strategierna konkret för eleverna underlättar det för dem när de själva ska använda sig av 

dem. Vidare menar lärarna att de använder sig av bilderna från En läsande klass när de ska 

introducera läsförståelsestrategierna för eleverna. De menar att figurerna är bra för att 

eleverna ska få förståelse för vilken strategi det är de ska använda. ”Figurerna använder vi 

oss av i undervisningen just för att eleven ska få en bild att koppla orden till. Men det är ju 

mest för att eleverna ska ha något att hänga upp begreppet på” (Lärare B).  

Börjar man introducera en läsförståelsestrategi i årskurs 1 är det väldigt kul att klä ut sig, 

för det har vi gjort jag och min kollega. Vi har klätt ut oss till cowboyen och detektiven 

och när vi klädde ut oss var vi dessa karaktärerna och under lektionen gjorde vi bara det 

som cowboyen och detektiven gör (Lärare A).  

Så gjorde Lärare A när hen skulle introducera två av läsförståelsestrategierna för eleverna 

i årskurs 1. Hen menar att de efter introduktionen arbetade vidare med en av 

läsförståelsestrategierna för att eleverna skulle förstå den strategins innebörd innan de gick 

vidare till nästa. Däremot menar hen att det öppnade upp för eleverna att bli motiverade 

till att använda strategierna och att de fick en förståelse för hur dessa läsförståelsestrategier 

ska användas. ”Det blev kul för eleverna på något vis när vi lärare klädde ut oss och det 

blev väldigt konkret” (Lärare A). Det underlättade för eleverna när de sedan skulle lära sig 

att applicera dessa läsförståelsestrategier när de själva tog sig an en text. ”Jag brukar 

presentera den med bilden och en praktisk sak till exempelvis en kula och så pratar jag 

med eleverna om de vet vad en spågumma är. De kan se in i framtiden, det blir väldigt 

konkret för dem” (Lärare D). Det var ytterligare ett exempel som Lärare D lyfte berättade 

om hur hen brukar introducera läsförståelsestrategin för eleverna.   

5.1.2 Högläsning 

Högläsning i undervisningen är något som samtliga lärare lyfter som viktigt när de arbetar 

med läsförståelse och läsförståelsestrategier. Lärarna menar att högläsningen skapar 

möjlighet för dem att stanna upp i texten och samtala med eleverna om vad de har läst eller 
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vad de tror kommer att hända i texten. De menar att det finns så mycket som lärarna kan 

synliggöra för eleverna när de använder sig av högläsning i sin undervisning. ”Väljer du 

rätt högläsningsböcker kan du få jättebra samtal om texten och där får du verkligen in 

läsförståelsestrategierna” (Lärare A).   

Högläsningen är något som lärarna arbetar med dagligen i klassrummet. ”[…] så är det ju 

en upplevelse att lyssna till högläsning, någon som lever sig in, du får en upplevelsestund 

som är väldigt viktig” (Lärare A). Lärarna menar att högläsningsstunden är viktig för att 

kunna visa eleverna och använda sig av tänka högt-strategin. De menar att det är främst 

genom högläsningen som läraren har möjlighet att verkligen själv visa hur hen tänker.   

Spågumman jobbar jag mest med när jag har högläsning. Likaså med detektiven men oftast 

är det jag som får vara detektiven och visa hur jag tänker när jag stöter på svåra ord. 

Eleverna har lite svårt att ta ut ord på egen hand. Det är viktigt att jag är en modell för 

eleverna (Lärare D).  

Så beskrev Lärare D att hen brukar göra för att visa för eleverna hur man kan tänka om 

man hittar svåra ord och hur man kan ta reda på vad ordet betyder. Vidare menar hen att 

det är viktigt att belysa för eleverna att det är svårt att förstå en text om man till en början 

inte ens förstår orden. ”[…] det är viktigt vid högläsningen att man själv som lärare ställer 

olika typer av frågor och visar och diskuterar med eleverna vilken typ av fråga det var jag 

ställde nu” (Lärare A). Flera av lärarna menar att det är viktigt att visa eleverna skillnaden 

mellan de olika frågorna, på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Lärarna menar 

att visar man dessa frågor tydligt och ofta för eleverna bidrar det till att eleverna mer och 

mer själva kan formulera dessa olika typer av frågor och skilja på dem.  

Något som lärarna lyfter som svårt för eleverna kan ibland vara att relatera till sig själva 

och koppla egna erfarenheter till något som nämns i texten. Ofta upplever lärarna att 

eleverna är så inne i vad de läser och vad som händer i texten och har därför svårt att tänka 

utanför texten och koppla det till sig själva.    

Högläsningen är ett väldigt bra exempel på att öva på att koppla till sig själva. […] vid 

högläsningen pratar vi mycket om boken tillsammans så att alla elever har samma 

förståelse likaså försöker vi hela tiden öva på att relatera till oss själva om sånt som kommer 

upp i boken (Lärare D).  
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Samtliga lärare berättar att högläsningen är ett väldigt bra undervisningsmoment just när 

eleverna ska få förståelse för hur de kan tänka om texten. Högläsningstillfället öppnar 

verkligen upp för eleverna att relatera till sig själva om de själva känner igen sig i något 

som texten behandlar.  

5.1.3 Boksamtal och Läsgrupper 

Boksamtal använder samtliga lärare i sin undervisning. De menar att det är något som 

förekommer nästan hela tiden och i flera undervisningsmoment. Alla texter som lärarna 

använder i sin undervisning samtalar de om och därför är boksamtal något som lärarna 

menar är centralt i undervisningen.  

Jag använder läsförståelsestrategierna när vi har läsgrupper och att de inför varje gång 

diskuterar handlingen i texten. De sammanfattar texten tillsammans och samtalar om vad 

de tror kommer hända nästa gång. I läsgrupperna är en detektiv som letar svåra ord och en 

är reporter som ställer frågor i slutet av texten eller under läsningens gång. Ibland är de 

konstnärer också och ritar inre bilder till texten. I läsgrupperna tycker jag att det passar 

väldigt bra att använda dessa strategier. […] vi brukar också ha figurerna på mindre kort 

så att de blir tilldelade en viss figur, nu ska du va denna och du denna. […] Det blir väldigt 

givande boksamtal av det och det är ett bra tillfälle för mig att lyssna på samtalen (Lärare 

D).  

Så beskrev Lärare D att hen brukar använda läsgrupper i sin undervisning. Lärare D anser 

att läsgrupper är betydelsefulla för eleverna när de ska lära sig använda läsförståelse-

strategier för att utveckla läsförståelse. Lärare D berättar att när de har läsgrupper brukar 

de vara runt sex elever i varje grupp. Vidare berättar hen att det är väldigt givande när man 

som lärare kan sitta ner med enbart sex elever och samtala om texten. ”[…] det är något 

som de lär sig väldigt mycket på och man märker även att deras självförtroende stärks när 

de får sitta i mindre grupper och öva på att använda sig av läsförståelsestrategierna” (Lärare 

D).    

Lärarna menar att boksamtal är ett bra tillfälle för modellering där de verkligen kan få fram 

sina tankar och ha dialoger med eleverna. ”Modellering är något jag arbetar jättemycket 

med när vi har boksamtal för att eleverna ska få en förståelse för hur de själva kan tänka” 

(Lärare A). Lärarna menar att det gynnar både de själva och eleverna och i boksamtalen 

ger det möjlighet att ställa följdfrågor till eleverna och komma in på djupare boksamtal.  



 20 

Att använda sig av mycket bilder är också något som lärarna menar öppnar upp för väldigt 

bra boksamtal. ”Jag använder mycket bilder när jag läser för eleverna för att det ska 

underlätta för dem att ha ett boksamtal utifrån de bilder de ser” (Lärare D). De menar att 

bilder kan få eleverna att ”våga tänka mer ’utanför boxen’ och det kan bli jättebra 

boksamtal av det” (Lärare D).  

5.1.4 Läsläxa 

Läsläxa är ett viktigt moment i undervisningen som samtliga lärare använder för att 

utveckla elevers läsförståelse och användande av läsförståelsestrategierna. De menar att 

eftersom läsläxa återkommer varje vecka är det ett bra tillfälle att arbeta med den för att 

utveckla elevers läsförståelse och användning av läsförståelsestrategier. Lärarna berättar 

att det går att arbeta på flera olika sätt för att få eleverna att tänka om texten. ”[…] det 

spelar ingen roll om du bara läst din läsläxa, du måste också ha förstått det du läst och där 

kommer läsförståelsestrategierna till användning genom att de kanske pratar om texten 

hemma” (Lärare A). Tre av lärarna använder sig av en läxbok till läsläxan och där får 

eleverna möjlighet till att öva på läsförståelsestrategierna. ”[…] det är frågor på raderna, 

mellan raderna och bortom raderna. Det som är bra är att de får respons, de har en 

mottagare. De läser inte läsläxan tyst utan det finns någon som följer upp det och det är 

väldigt positivt” (Lärare E).  

Lärarna menar även att när de arbetar med läsläxan ställer de frågor till texten, om textens 

budskap och försöker sätta texten i ett sammanhang för eleverna. ”Vi jobbar mycket i 

skolan med att ställa frågor till texten och att vi alltid tillsammans går igenom vad som 

händer och de svåra ord som finns i den texten som eleverna ska läsa till nästa vecka” 

(Lärare D). Det är väldigt viktigt att prata om texterna eleverna ska läsa och har läst för att 

de ska få möjlighet att utveckla sin förståelse när de läser texter.     

Nu i 3:an har de läsläxa utifrån läsfixarna. De är indelade i grupper där de är tre i varje 

grupp och en är detektiv, en är frågeapan och en är cowboyen. De läser samma bok, så att 

de har läst samma sidor och så kommer de förberedda på fredagen och så går vi igenom 

vad varje person har kommit fram till. […] när de sitter i gruppen använder de spanarugglan 

också, en del spanar tillsammans vad de tror kommer att hända och en del väljer att göra 

det var och en för sig och sedan jämför de det nästa fredag när de ses i gruppen igen (Lärare 

C).  
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Lärare C beskrev denna situation när hen berättade om hur de brukar arbeta med läsläxa. 

Genom att arbeta med läsläxa på detta sätt och använda läsförståelsestrategierna konkret 

får eleverna hjälp att förstå hur de ska tänka om en text. Vidare berättar hen att det är ett 

väldigt bra tillfälle att ge eleverna förståelse för hur de kan använda läsförståelsestrategier 

som ett verktyg i alla olika texter de möter.  

Lärarna menar också att läsläxa är ett ypperligt tillfälle för eleverna att öva på att 

sammanfatta den text som de haft som läsläxa. ”[…] på fredagsläxan får de sammanfatta 

sin text som de läst” (Lärare B). Att sammanfatta gör lärarna ofta, det har blivit som en 

naturlig del i undervisningen. Lärarna menar att de sammanfattar i flera moment i 

undervisningen men att det mest blir när de arbetar med läsläxan och vid högläsnings-

stunderna. Lärarna menar att det är ett bra tillfälle för att se om eleverna förstår det de läser.  

5.1.5 Ämnesintegrerad läsförståelse 

Samtliga lärare berättar att de arbetar med läsförståelse i flera av skolans ämnen. 

Läsförståelseundervisningen är viktig att ”ha med sig lite överallt” (Lärare E). De menar 

att det gynnar elevernas läsförståelseutveckling om man använder sig av läsförståelse-

strategierna i texter i andra ämnen än enbart svenskämnet. ”[…] det är inte bara i svenskan 

vi arbetar med läsförståelse och använder läsförståelsestrategierna, det följer med i alla 

andra ämnen också, det är viktigt att de har med sig tänket i alla slags texter” (Lärare A).  

Lärarna i studien menar att det främst är i svenskämnet som läsförståelse arbetas mest med. 

Däremot berättar lärarna att de också arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier 

i naturorienterande- och samhällsorienterandeämnen (NO och SO). Lärarna berättar att det 

förekommer texter i dessa ämnen som eleverna måste förstå för att kunna ta till sig 

information om ett djur eller om en plats i världen. ”[…] eleverna brukar få sammanfatta 

det de läst och ställa frågor. Läsförståelsestrategierna passar även väldigt bra med 

faktatexter” (Lärare D). Läsförståelsestrategierna måste användas på dessa texter också för 

att eleverna ska kunna sålla ut vilka ord och begrepp som är relevanta att använda sig av 

för att kunna skriva en faktatext om något.  

[…] i faktatexter är det svåra och nya ord, så då brukar vi stryka under alla svåra ord och 

göra en lista som man skriver upp på tavlan och tar reda på vad de betyder. Det är 

jätteviktigt. För att förstå texten måste du ju veta vad alla ord betyder för annars förstår du 

ju inte vad du läser heller och det blir svårt att skriva en faktatext (Lärare A).  
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Så beskrev Lärare A hur hen brukar arbeta med förståelse av de svåra ord framkommer i 

de faktatexter som eleverna läser. Samtliga lärare menar att när de arbetar med NO och SO 

och läser faktaböcker är det mycket fokus på svåra ord. När de arbetar med faktatexter 

brukar lärarna tillsammans med eleverna plocka ut nyckelord ur texterna och samtala om 

ordens betydelse för att eleverna även ska få förståelse för alla ord som dyker upp. ”[…] 

att vara detektiven och hitta svåra ord är väldigt givande när man jobbar med faktatexter i 

historia och geografi” (Lärare D).  

Tre av fem lärare i studien berättar att de använder sig av läsförståelsestrategier i 

matematikundervisningen.  

”[…] jag använder läsförståelsestrategier mycket i problemlösningsuppgifter. […] där 

måste man också först förstå och veta vad frågan är och det är jätteviktigt i problemlösning 

för att du ska kunna svara rätt på frågan och använda rätt enhet i svaret” (Lärare A).  

Lärarna menar att problemlösningsuppgifter grundar sig i att du behöver ha en förståelse 

för vad problemet handlar om, är det ett lästal behöver du förstå det som du läser för att 

kunna svara på frågan. Även om problemlösningen utgår från en bild så måste du ändå 

kunna förstå bilden och tolka den och förklara hur du tänker. Där behöver eleverna använda 

sig av läsförståelsestrategierna för att kunna sätta det i ett sammanhang och lösa uppgiften.  

5.2 Viktigt i arbetet för att utveckla elevers 
läsförståelse 

De kategorier som skapats utifrån analysen kommer att presenteras i varsitt kapitel. De 

olika kategorierna är: Diskussioner och samtal (kap, 5.2.1), Varierande arbetsformer (kap, 

5.2.2), Lärares stöttning och vägledning (kap, 5.2.3), Börja så tidigt som möjligt (kap, 

5.2.4), Motivation (kap, 5.2.5), Repetition (kap, 5.2.6). 

5.2.1 Diskussioner och samtal 

Samtliga lärare berättar att diskussioner och samtal i helklass och även i par eller mindre 

grupper är jätteviktiga i arbetet med läsförståelsestrategier. ”[…] genom samtalen kan de 

som inte riktigt förstått också få en förståelse, det möjliggör för eleverna att lära av 

varandra” (Lärare D). Lärarna berättar att samtalen är jätteviktiga i undervisningen då de 

delar med sig av sina tankar till varandra. 
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Jag uppskattar diskussionen och ser den som viktig vid användandet av 

läsförståelsestrategier. I diskussionen eleverna emellan kommer de oftast fram till bra saker 

tillsammans. Det blir att de kan hjälpa varandra och lära sig tänka genom varandra. De 

lyfter varandra genom diskussionerna (Lärare C).  

I läsförståelseundervisningen förut ”handlade det mer om att läsa en text och sedan svara 

på några frågor och egentligen inte mycket mer än så” (Lärare A). Samtliga lärare berättar 

att läsförståelseundervisningen har förändrats och att samtalen och diskussionerna är en 

positiv faktor. Lärarna menar att de har sett en stor skillnad på läsförståelseutvecklingen 

hos elever på så vis att eleverna lättare kan sätta ord på det som de har läst och de är mer 

nyfikna på texten. Samtalen är viktiga för eleverna och det blir mer naturligt för dem att 

använda läsförståelsestrategier.   

Det är jätteviktigt att diskutera och samtala med eleverna om texterna för att skapa en god 

läsförståelse. Det är JÄTTEVIKTIGT! Samtalen är A och O för att alla ska ha möjlighet 

att utveckla sin läsförståelse och läsförståelsestrategier är viktiga verktyg att använda för 

att få så bra samtal som möjligt (Lärare A).  

Lärarna menar att samtalen är betydelsefulla och att det är viktigt att skapa ett 

klassrumsklimat där samtalen är i fokus. ”Det är så roligt att se hur eleverna lär sig av 

varandra och hur duktiga de är på att berätta och förklara så att klasskompisarna förstår” 

(Lärare A). Samtalen och diskussionerna är viktiga för alla, både elever och lärare i arbetet 

med läsförståelsestrategier.   

 
5.2.2 Varierande arbetsformer 

Samtliga lärare menar att det är viktigt att använda sig av olika arbetssätt i undervisningen. 

Läsförståelsen är något som berör många ämnen i skolan och därför är det viktigt att alla 

elever får möjlighet att utveckla läsförståelse på bästa sätt. Lärarna menar att det krävs en 

variation i undervisningen för att eleverna ska ha en god möjlighet till att använda 

läsförståelsestrategier för att klara av att ta sig igenom texter i skolans alla årskurser. ”EPA, 

enskilt par alla, är ett arbetssätt som jag arbetar jättemycket med, det är ett bra upplägg 

eftersom alla lär sig på olika sätt och här får de möjlighet att både arbeta och tänka själva 

och sedan också tillsammans med andra” (Lärare A). Samtliga lärare menar att det inte 

bara finns ett sätt att arbeta på när man ska undervisa om läsförståelsestrategier. Det allra 
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bästa är att man får in lite av varje i sin undervisning för att undervisningen ska bli så 

gynnsam som möjligt. Lärarna menar att det är viktigt att tänka på att variera så mycket 

som möjligt för att nå alla elever. De menar att det ibland kan bli att man ”snöar in sig på 

ett arbetssätt och kör på det men då är det viktigt att tänka att variera är det bästa för alla” 

(Lärare A).  

 
5.2.3 Lärares stöttning och vägledning  

Samtliga lärare berättar om hur viktiga de är för eleverna i arbetet med läs-

förståelsestrategier. De menar att det är viktigt att läraren har planerat givande lektioner 

där läraren delar med sig av sin kunskap på ett sätt så att eleverna vill lära sig och ta till sig 

den tilldelade kunskapen. ”[…] stöttningen från mig som lärare med modelleringen är 

oerhört viktig nu i början för att de ska få upp ögonen för hur man kan tänka när man ska 

ta till sig en text” (Lärare D). Lärarna berättar att det lönar sig om läraren är aktiv i 

undervisningen och ingår i ett samspel med eleverna. Det är viktigt att läraren är delaktig 

och visar eleverna vad som förväntas av dem. De menar att man inte kan kräva att eleverna 

ska göra på ett visst sätt om det är otydligt vad som förväntas av dem.  

Modelleringen är ett viktigt stöd för eleverna när de själva ska använda sig av 

läsförståelsestrategierna. Genom att jag modellerar för eleverna bidrar det till att eleverna 

kanske blir mer motiverade och deras självförtroende ökar när de fått se hur någon annan 

gör när de sedan ska använda sig av läsförståelsestrategierna själva (Lärare A). 

Så förklarade Lärare A att hen brukar göra för att stötta eleverna på bästa sätt när de ska 

använda sig av läsförståelsestrategierna. Samtliga lärare menar att modelleringen är en 

positivt bidragande faktor till elevers utveckling. De är överens om att modellering är ett 

viktigt och betydelsefullt stöd för elevernas läsförståelseutveckling och deras användning 

av läsförståelsestrategier.  

Lärarna menar att det är viktigt att lärarna ger eleverna stöttning för att det även ska bidra 

till att eleverna får bättre självförtroende i sitt användande av läsförståelsestrategierna. Att 

läraren uppmärksammar och stöttar eleverna menar lärarna har visat sig bidra till att elevers 

självförtroende ökar och att det är positivt för elevers utveckling.  ”Det är viktigt att man 

har höga förväntningar på eleverna också, att man stöttar och pushar dom: ’ni kommer 

klara detta, ni kan göra jättebra kopplingar till detta!’”(Lärare B). Lärarna menar att det 
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är viktigt att eleverna känner självförtroende och att ansvaret ligger hos lärarna att hela 

tiden stötta eleverna i rätt riktning. 

 
5.2.4 Börja så tidigt som möjligt  

Samtliga lärare lyfter att det är viktigt att börja med läsförståelse- och läsförståelsestrategi-

undervisning så tidigt som möjligt. De menar att det inte finns någon mening med att vänta 

till en viss årskurs utan börja med detta så fort det finns möjlighet. ”[…] redan i 

förskoleklass är det bra om eleverna har börjat stöta på det för att vi sedan i ettan kan ta 

över så det är inte helt nytt för dem” (Lärare A).   

Man märker nu i 3an att det har varit givande att man har börjat tidigt att arbeta med 

läsförståelsestrategierna. Jag tycker att eleverna är trygga i att använda sig av 

läsförståelsestrategierna även på egen hand. Det lönar sig att börja så tidigt som möjligt 

(Lärare C).  

Lärarna menar att de har märkt att det nästan krävs att man börjat så tidigt som möjligt för 

att eleverna i slutet av årskurs 3 ska vara trygga i sitt användande av läsförståelsestrategier. 

De menar att eftersom det står i kunskapskraven i årskurs 3 att eleverna ska kunna använda 

några enkla läsförståelsestrategier krävs det att man verkligen börjar i tid. 

5.2.5 Motivation 

Motivation är något som lärarna nämner som en viktig faktor för att elever ska vilja ta emot 

kunskap och vilja lära sig hur de kan tänka om en text. De menar att om eleverna inte är 

motiverade bidrar det till att eleverna inte vill lära och ta till sig något nytt. Lärarna berättar 

att det är viktigt att läraren tänker på hur undervisningen ska läggas upp för att få eleverna 

till att bli så motiverade som möjligt till att använda läsförståelsestrategier. ”[…] det är 

superviktigt att eleverna är motiverade till att vilja lära sig, har man ingen motivation är 

det väldigt sällan som man varken vill eller orkar lära sig något” (Lärare A).  

Att eleverna är motiverade till att använda läsförståelsestrategier för att förstå en text är 

viktigt. Det är viktigt att undervisningen ligger på rätt svårighetsgrad för att motivationen 

ska hållas uppe hos eleverna. […] det är viktigt att det inte är för lätt eller för svårt för då 

tappar eleverna motivationen direkt vilket bidrar till att de inte utvecklas (Lärare E).  
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Här berättar Lärare E om hur viktigt det är att läraren har rätt svårighetsgrad i sin 

undervisning och att det är anpassat efter elevernas förmågor. Vidare berättar hen att 

anpassningarna är jätteviktiga för motivationen och det är en av alla viktiga uppgifter som 

läraren har för att eleverna ska utveckla god läsförståelse med hjälp av läsförståelse-

strategier.   

5.2.6 Repetition  

I arbetet med läsförståelsestrategier lyfter lärarna att det är oerhört viktigt med repetition. 

De menar att för att elever sedan ska bli självständiga användare av läsförståelsestrategier 

vill det till att läraren ofta i sin undervisning repeterar för att det ska memoreras. 

Introducerar man en läsförståelsestrategi en gång och sedan går det lång tid tills nästa gång, 

är det högst troligt att eleverna inte har koll på hur det ska användas. En lärare uttryckte 

sig på följande vis: ”får man inte tid till att repetera och öva är det självklart att man inte 

lär sig” (Lärare C). 

”Repetitionen är jätteviktig! Det kan lätt bli att man tänker att nu har vi gjort detta och 

sedan går man vidare och kommer aldrig tillbaka och repeterar. Det är viktigt att inte 

glömma det. […] alltid när något ska repeteras gör vi det tillsammans […] genom 

repetitionen lär vi oss av varandra” (Lärare A).  

Så beskrev Lärare A hur viktig repetitionen är och hur betydelsefull den är för 

undervisningen. Lärarna menar att repetitionen även bidrar till att eleverna lär sig av 

varandra och hör man något flera gånger och med olika förklaringar så möjliggör det för 

eleverna att ta till sig och lära sig hur de själva kan använda läsförståelsestrategierna. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Samtliga lärare använder Läsfixarna som är hämtade ur materialet En läsande klass i sin 

undervisning. I årskurserna 1-3 är det betydelsefullt att konkret visa läsförståelse-

strategierna för eleverna för att de ska få en förståelse för vad de innebär och hur de ska 

använda sig av läsförståelsestrategierna.  

Högläsning är något alla lärare arbetar med i sin läsförståelseundervisning när de använder 

läsförståelsestrategierna. Lärarna tycker att högläsningsstunderna är ett bra tillfälle att få 

eleverna att skapa en förståelse för hur man kan tänka om en viss text och samtala om den. 

Boksamtal och läsgrupper används regelbundet av samtliga lärare i läsförståelse-
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undervisningen. Läsgrupper menar lärarna är ett bra tillfälle för eleverna att ha boksamtal 

om den text de läst och tillsammans hjälpas åt om hur de kan tänka om en text. Lärarna 

menar att läsläxa är ett bra tillfälle för att arbeta med läsförståelsestrategier eftersom 

läsläxor kontinuerligt återkommer varje vecka.  

Ämnesintegrerad läsförståelse anser lärarna vara vanligt förekommande i undervisningen. 

Samtliga lärare menar att läsförståelsestrategier förekommer i NO- och SO-ämnena där 

eleverna stöter på många olika texter som de behöver förstå för att kunna ta till sig 

informationen. Det är även några lärare som nämner att läsförståelsen och 

läsförståelsestrategierna är viktiga i matematiken när de arbetar med problemlösning.  

Något som lärarna anser vara viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier är samtal och 

diskussioner. Lärarna lyfter också att varierande arbetssätt gynnar elevers läsförståelse-

utveckling. Lärarna arbetar mycket utifrån EPA-modellen och beskriver den som väldigt 

gynnsam när det kommer till att eleverna ska lära sig använda läsförståelsestrategier. 

Lärarens stöttning och vägledning är viktig i arbetet med läsförståelsestrategier. De menar 

också att modelleringen är ett oerhört viktigt stöd i början för eleverna när de ska lära sig 

att använda läsförståelsestrategier. Det är viktigt att lärarna är en del av undervisningen 

och ingår i ett samspel tillsammans med eleverna. Vidare menar de även på att det är viktigt 

att läraren stöttar eleverna och tror på dem för att de ska få ett bättre självförtroende.  

Det är viktigt att börja så tidigt som möjligt med läsförståelsestrategier i undervisningen 

då det är gynnsamt för elevers läsförståelse. Motivation är något de nämner som viktigt för 

att eleverna ska vilja lära sig ny kunskap och ta till sig det man pratar om. Det är viktigt att 

man har rätt svårighetsgrad i sin undervisning så att det är anpassat till varje enskild elev 

för att de ska bli motiverade. Repetition är något som samtliga lärare menar är viktigt i 

användandet av läsförståelsestrategier. Samtliga lärare menar att det är viktigt att repetera 

läsförståelsestrategierna kontinuerligt för att eleverna ska lära sig använda strategierna på 

egen hand.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel redogörs det för metoddiskussion (kap, 6.1) och resultatdiskussion (kap, 

6.2). Sist presenteras en avslutning och förslag på vidare forskning (kap, 6.3).  

6.1 Metoddiskussion 

Materialinsamlingen utgick från kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade 

intervjuer. En kvalitativ metod var lämplig för studien eftersom jag ville ta reda på lärares 

enskilda beskrivningar av arbetet med läsförståelsestrategier för att utveckla läsförståelse. 

Intervjuerna möjliggjorde att jag kunde samtala med varje lärare enskilt och de kunde 

berätta om sina egna erfarenheter och hur de själva gör i sin undervisning. Detta var viktigt 

för att få svar på studiens syfte och frågeställningar.  

Samtliga intervjuer genomfördes på den enskilde lärarens skola för att underlätta och skapa 

en trygghet hos läraren. En nackdel med intervju som metod var att jag upplevde att lärarna 

var nervösa till en början vilket kan ha berott på att de var väldigt måna om att svara ”rätt” 

på frågorna och att de inte visste vilka frågor som skulle ställas. Jag använde mig av öppna 

frågor vilket underlättade för lärarna att berätta om något som de själva har erfarenhet av 

från deras undervisning. Ytterligare en nackdel med kvalitativa intervjuer var att 

intervjuerna spelades in och väckte till en början en viss nervositet hos lärarna. 

Inspelningen av intervjuerna har dock varit avgörande för att kunna sammanställa och 

analysera ett trovärdigt material. I början av intervjun pratade vi om lite allmänna frågor 

för att skapa en god stämning vilket märktes bidra till en mer avslappnad attityd. Eftersom 

jag lovade att inte använda deras riktiga namn utan istället använda Lärare A, B, C, D och 

E kan det också ha bidragit till att de vågade säga vad det tänkte vilket gav relevanta svar 

för studien.  

Intervjuguiden har varit en viktig riktlinje vid intervjuerna för att på bästa sätt uppnå syftet 

och frågeställningarna i studien. Följdfrågor har även ställts för att få ta del av ytterligare 

intressant innehåll som informanten hade att berätta. En möjlig nackdel om för många 

följdfrågor ställs är att dessa kan leda samtalet fel. Ur egen reflektion var så inte fallet vid 

genomförda intervjuer. Följdfrågorna upplevdes vara ett bra tillvägagångssätt för att få ut 

så mycket information som möjligt. Hade inte en intervjuguide använts i samband med 

intervjuerna hade svaren kunnat bli för allmängiltiga och det hade varit svårt att kunna 

sammanställa ett resultat som besvarar studiens syfte och frågeställningar.  
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Urvalet resulterade i fem verksamma och behöriga lärare i årskurs 1-3 från olika skolor 

men i samma kommun. Fem informanter kan upplevas som få för att få ett tillräckligt 

resultat men med den tid som angivits för examensarbetet har det inte varit möjligt att 

intervjua flera. Därtill upplevde jag det svårt att finna lärare som var villiga att ställa upp 

då ett visst antal lärare tackade nej på grund av tidsbrist. Om möjligheten funnits att 

intervjua fler lärare i studien hade resultatet förmodligen blivit fylligare med fler 

förklaringar och beskrivningar om läsförståelseundervisningen. Eftersom urvalet enbart 

består av fem informanter är generaliserbarheten inte hög då man inte av resultatet kan 

veta hur det ser ut generellt i skolorna. Hade studien bestått av fler informanter hade 

generaliserbarheten varit hög. Trots att studien enbart består av fem lärare anser jag mig 

ha fått tillräckligt med material för att besvara syftet med studien.   

Trots spridningen i urvalet av lärare har jag inte kunnat se några större skillnader i svaren. 

Lärarna arbetar med läsförståelsestrategier mer eller mindre på samma sätt oavsett vilken 

skola de arbetade på. Det som skiljer mellan årskurserna är svårighetsgraderna i 

undervisningen men upplägget är liknande. Eftersom lärarna beskriver sin undervisning 

som lika kan antagande göras att studien är trovärdig.  

Transkriberingen har varit tidskrävande men väldigt viktig för studien. När 

transkriberingen gjorts har det informanten sagt skrivits ner med det talspråk som använts. 

Däremot har vissa uttryck och upprepningar som lätt blir vid ett samtal redigerats, 

exempelvis utfyllnadsord som: ”typ”, ”liksom” och ”eh”. Vid transkriberingen har 

förenklade nedskrivningar gjorts när det kommer till upprepningar och stamningar vilka 

inte har skrivits ner vid transkriberingen. Jag har varit noggrann med att innebörden inte 

ska förändras när jag gjort dessa redigeringar vilket Bryman (2011) belyser som viktigt. 

Transkriberingen har underlättat för att analysera och bearbeta materialet för att man har 

kunnat bläddra fram och tillbaka i materialet för att få ut så mycket och relevant 

information som möjligt. Transkriberingen har varit viktig för trovärdigheten i studien då 

det gett mig möjlighet till att använda direkta citat vid redovisning av resultatet. I 

analysarbetet och vid framställning av resultatet har jag enbart utgått från det 

transkriberade materialet utifrån lärarnas enskilda beskrivningar och förklaringar.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet tolkas och diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivet, vad forskning 

säger om undervisning i läsförståelsestrategier, PIRLS-undersökningen och studiens 

relation till styrdokumenten. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder 

läsförståelsestrategier i sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse.  

I läroplanen står det att elever i slutet av årskurs 3 ska kunna använda sig av läs-

förståelsestrategier på ett enkelt sätt för att förstå en text (Skolverket, 2018). Däremot står 

det inte hur lärarna kan arbeta med detta i undervisningen för att eleverna ska nå dit. Det 

nämns endast vad det är eleverna ska kunna. Därför blir undervisningen upp till läraren för 

att få eleverna att nå kunskapskraven i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2018). Resultatet 

visar tydligt att samtliga lärare undervisar med läsförståelsestrategier i flera moment för 

att elever ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier och nå kunskapskraven i slutet 

av årskurs 3.  

Resultatet visar att börja så tidigt som möjligt är särskilt viktigt i arbetet med 

läsförståelsestrategier för att elever ska utveckla läsförståelse. I kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 1 ska elever kunna göra enkla 

resonemang utifrån de texter de läser och även göra jämförelser med sådant som de själva 

varit med om. Det står även att de ska kunna återberätta delar ur den text de lyssnat till 

(Skolverket, 2018). Ett eget antagande kan göras att arbetet med läsförståelsestrategier bör 

börja så tidigt som möjligt för att eleverna redan i slutet av år 1 ska uppnå dessa 

kunskapskrav.  

Samtliga lärare i studien arbetar med läsförståelsestrategier i ett flertal olika moment i 

undervisningen. Det framgår att undervisningen främst sker i samspel elever emellan och 

mellan lärare och elever, genom mycket samtal och diskussioner. Samtal och diskussioner 

lyfter samtliga lärare som särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier. Detta kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet och till våra styrdokument som säger att 

lärandet sker bäst i samspel (Säljö, 2014; Skolverket, 2018). Enligt mina egna erfarenheter 

anser jag att det gynnar eleverna bäst då de kan ta hjälp av varandra. Det lyfts även av 

lärarna att samspelet möjliggör för eleverna att lära av och lyssna till varandra.  

Det som framkommer i studiens resultat visar på ett flertal faktorer som kan förklaras med 

det sociokulturella perspektivet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tolkningen göras 
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att samtliga lärare beskriver Läsfixarna som ett medierande redskap vilket innebär de 

verktyg som man behöver för att förstå en handling, i detta fallet att förstå en text (Säljö, 

2014). Resultatet visar att lärarna är eniga om att stöttning från läraren är viktig i arbetet 

med läsförståelsestrategier för elevers utveckling. Eckeskog (2013) och Jönsson (2007) 

lyfter även fram att det är viktigt att lärarna stöttar eleverna i undervisningen för att de ska 

utvecklas. Den stöttning lärare ger till eleverna för att bli goda läsförståelsestrategi-

användare kan ses som ett exempel på scaffolding som är ett viktigt nyckelbegrepp inom 

det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Resultatet visar att scaffolding sker när 

lärarna stöttar eleverna till att använda läsförståelsestrategier i de olika undervisnings-

momenten genom olika samtal, diskussioner, modellering och tänka-högt.  

Resultatet visar att det är fem läsförståelsestrategier som används av samtliga lärare i 

studien. Lärarna beskriver att de använder sig av Läsfixarna som är taget ur materialet En 

läsande klass. Lärarna använder främst spågumman, reportern, detektiven och cowboyen 

när de undervisar i läsförståelsestrategier. Den femte läsförståelsestrategin konstnären 

används inte i samma utsträckning. Dessa strategier är grundstrategierna i RT och TSI samt 

QtA (Westlund, 2009; Andreassen, 2008; Brown, 2008; Beck et al., 1996; Reichenberg, 

2015). Jönsson (2007) belyser att det är viktigt att variera läsförståelsestrategierna och inte 

använda en åt gången. Resultatet i studien visar att samtliga lärare alltid introducerar en 

läsförståelsestrategi i taget för att sedan använda alla tillsammans. Westlund (2009) menar 

att man ska introducera en läsförståelsestrategi åt gången men att en god läsare sedan 

använder alla.  

Lärarna nämner att bilderna som symboliserar Läsfixarna är effektiva när elever ska lära 

sig använda de olika läsförståelsestrategierna eftersom det blir konkret för eleverna. Även 

Martin Widmark (En läsande klass, 2019) beskriver i sitt material att bilderna på figurerna 

kan stötta eleverna när de ska använda de olika läsförståelsestrategierna. Trots att forskare 

upplyser om att materialet En läsande klass inte är vetenskapligt beprövad (Larsson, 2014) 

används materialet av samtliga lärare i studien. Eftersom samtliga lärare i studien använder 

sig av Läsfixarna och material från En läsande klass i undervisningen kan man ponera att 

materialet ändå är användbart i många olika sammanhang och möjliggör för elever att öva 

på att använda sig av läsförståelsestrategier för att utveckla läsförståelse. Utifrån vad 

resultatet visar kan antagandet göras att En läsande klass kan bedömas som beprövad med 

utgångspunkt i lärarnas erfarenheter då samtliga lärare väljer att använda delar av 
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materialet i sin undervisning. Vidare bygger En läsande klass på de vetenskapligt prövade 

undervisningsmodellerna RT, TSI och QtA vilket kan antas öka tillförlitligheten.  

Fyra av fem lärare i studien nämner inte namnen på undervisningsmodellerna RT, TSI, 

CORI och QtA vid intervjuerna. En av fem lärare nämner RT och QtA i samband med En 

läsande klass. Däremot kan ett antagande göras att lärarna arbetar utifrån dessa modeller 

då de beskriver undervisningsmoment som de olika modellerna bygger på.  

I resultatet finns det inget som tyder på att lärarna har några negativa erfarenheter av 

Läsfixarna och det material de använt från En läsande klass. Lärarna berättar bara om 

positiva erfarenheter och att det hjälper eleverna till att bli goda läsförståelse-

strategianvändare. Lärarna nämner att de plockat ut vissa delar ur materialet En läsande 

klass som de tycker är betydelsefulla för deras undervisning. Ett eget antagande kan göras 

att det skulle kunna bero på att materialet är väldigt omfattande och tidskrävande om det 

följs från början till slut.    

Ett moment i undervisningen som samtliga lärare använder i sin undervisning är 

högläsning. Forskare menar att högläsningsstunderna är som gjorda för att ha 

betydelsefulla samtal med eleverna där de kan ställa olika frågor om texten (Jönsson, 2007; 

Eckeskog, 2013). Resultatet i studien visar även att lärarna tycker att högläsning är ett 

viktigt moment  när de undervisar med läsförståelsestrategier. Lärarna i studien beskriver 

att högläsning öppnar upp för intressanta samtal om texten och att elever får möjlighet att 

öva på att koppla texten till egna erfarenheter. Detta stämmer överens med vad Herkner 

(2011) beskriver om att texter behöver kopplas till sig själv och sina erfarenheter.  

Det är ett flertal forskare som betonar att modellering och tänka högt-strategin är viktiga 

moment i undervisningen för att gynna elevers användande av läsförståelsestrategier 

(Ness, 2016; Andreassen, 2008; Westlund, 2009; Brown, 2008; Hilden & Pressley, 2006). 

Samtliga lärare i studien menar att de använder sig av modellering och tänka högt-strategin 

i sin undervisning på olika sätt. Lärarna menar att modellering är viktigt att ha som ett 

moment i sin undervisning för att synliggöra för eleverna hur man kan tänka när man 

använder läsförståelsestrategier. Främst menar lärarna att modellering stöttar eleverna till 

att bli självständiga användare av läsförståelsestrategierna. 
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Vidare lyfter lärarna fram i studien att läsläxa, boksamtal och läsgrupper är viktiga 

moment i undervisningen med läsförståelsestrategier och läsförståelse. Dessa moment 

menar lärarna bygger på givande samtal där de ställer mycket frågor om de olika texter de 

läst och att läsförståelsestrategierna är ett bra verktyg att använda. Eckeskog (2013) och 

Jönsson (2007) belyser att gemensamma samtal är betydelsefulla för eleverna när de ska 

börja bearbeta och använda sig av läsförståelsestrategierna. Resultatet visar att lärarna i 

studien använder moment i sin undervisning som ett flertal forskare anser gynnar elever 

att använda läsförståelsestrategier för att utveckla deras läsförståelse.  

Resultatet visar att lärarna i studien undervisar i läsförståelsestrategier och läsförståelse 

även i matematik, NO- och SO-ämnen. Det är viktigt att använda läsförståelsestrategier för 

att kunna förstå de faktatexter som eleverna läser och tillsammans samtala om texterna. 

Lärarna framhåller att det förekommer många nya begrepp vid läsning av faktatexter vilka 

är viktiga att samtala om. Detta stödjs av Guthrie et al (2004) som belyser vikten av att 

sammanhålla läsförståelsestrategier med ämneskunskap. Resultatet visar även att lärarna 

betonar motivation som särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier. De menar att 

om eleverna inte är motiverade kommer de inte heller att utveckla ny kunskap. Motivation 

är en del som tillades i läsformeln The simple view of reading för att betona hur viktig 

motivationen är för att elever ska utveckla sin förståelse (Skolverket, 2016). Motivation är 

även en faktor som Guthrie et al (2004) belyser som betydelsefull.  

Resultatet visar att lärarna tycker mestadels likadant och arbetar på liknande sätt även om 

de arbetar på olika skolor och olika årskurser. Det är inte många faktorer som skiljer deras 

undervisning åt vilket jag trodde innan jag genomfört undersökningen. Ett antagande kan 

göras att det kan bero på att materialet En läsande klass är ett aktuellt material samt att 

styrdokumenten är konstruerade utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i 

samspel (Säljö, 2014).   

Jag anser att syftet och frågeställningarna i studien har uppfyllts i det framställda resultatet. 

Lärarna arbetar med Läsfixarna och det finns även en mängd olika arbetssätt som lärare 

kan använda sig av när de undervisar om läsförståelsestrategier. Lärarna har även lyft 

aspekter som de tycker är viktiga i arbetet med läsförståelsestrategier för att utveckla 

elevers läsförståelse. Resultaten i PIRLS-undersökningen har förbättrats men inte 

tillräckligt jämfört med andra länder (Skolverket, 2017b). Utifrån de beskrivningar som 

framställts i resultatet om undervisningen med läsförståelsestrategier kan antagandet göras 
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att det kan bidra till att de kommande PIRLS-undersökningarna skulle kunna visa bättre 

resultat. 

6.3 Avslutning och förslag på framtida forskning 

Studien visar att lärarna arbetar med läsförståelsestrategier på varierande sätt i sin 

undervisning. Det som lärarna beskriver stämmer till stor del överens med befintlig 

forskning om arbetet med läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. 

Studien visar på flera olika faktorer som lärarna anser vara särskilt viktigt i arbetet med 

läsförståelsestrategier som bland annat stöttning, motivation, börja så tidigt som möjligt, 

samtal och diskussioner. Dessa faktorer framhålls även i forskning som presenteras i 

studien.  

Efter att ha genomfört denna studie skulle det vara intressant att göra observationer i 

läsförståelseundervisningen i årskurs 1-3. Detta för att få en egen bild av hur undervisning 

med läsförståelsestrategier ser ut. Det hade även varit av intresse att intervjua elever för att 

få ta del av deras åsikter om undervisning i läsförståelsestrategier.   
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Bilaga 1 - informationsbrev 

 

 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i undersökning 
Hej!  

Mitt namn är Frida Klaesson. Jag är i slutet av min grundlärarutbildning på Jönköping University 
och ska nu skriva mitt examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder sig av läsförståelsestrategier i sin 
undervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Studiens syfte grundar sig på tidigare 
forskning som visade att läsförståelsestrategier är en viktig del i undervisningen när elever ska 
utveckla läsförståelse. Det framkom att inte alla lärare använde sig utav läsförståelsestrategier i 
undervisningen och därför vill jag undersöka detta vidare. Förhoppningen med min studie är att 
jag ska få egen kunskap och även sprida vidare kunskap om hur läsförståelsestrategier kan 
användas i undervisningen och på ett effektfullt sätt. Kunskapen om användandet av 
läsförståelsestrategier i undervisningen bedömer jag vara viktig kunskap i min kommande 
profession som lärare.   

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Jag kommer använda mig av 
en intervjuguide där olika teman har satts ut för intervjun. Dessa kommer att spelas in och 
transkriberas för att underlätta analysarbetet. Intervjun kommer att ta max 1 timme och det är här 
jag skulle vara tacksam om just du vill hjälpa till. Jag vill dock poängtera att du kommer vara 
anonym och svaren kommer att sammanställas men enskilda personer kommer inte att kunna 
identifieras. Ditt deltagande är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst, men jag 
hoppas att du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för mig.   

 

När examensarbetet är färdigt kommer du om så önskas att få en kopia av det färdiga arbetet för 
att kunna ta del av vad som kan ha vunnits ur studien med hjälp av ditt deltagande.  

Om du är intresserad av att delta i studien är jag tacksam om du hör av dig till mig via mail 
snarast. Vill du delta kommer du sedan att kontaktas via mail eller telefon för att bestämma en tid 
för sammanträffande och genomförande av intervjun.   

 

Hälsningar 

Frida Klaesson                 Handledare: Barbro Lundin 

Klfr9315@student.ju.se                 Barbro.Lundin@ju.se 



  

Bilaga 2 – intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Hur länge har du undervisat elever i årskurs 1-3? 

 

Vad innebär begreppet läsförståelse för dig? 

 

Är läsförståelse något som du arbetar aktivt med i din undervisning? Varför/varför inte? 

 

Använder du dig av olika typer av läsförståelsestrategier i din undervisning för att 
utveckla elevers läsförståelse? Iså fall vilka? 

 

Vilket är ditt syfte till att använda dig utav just dessa läsförståelsestrategier i din 
undervisning? 

 

Hur arbetar du med läsförståelsestrategier i din undervisning?  

 

I vilka ämnen arbetar du med läsförståelsestrategier?  

 

Upplever du att elevernas läsförståelseutveckling förbättrats vid användandet av 
läsförståelsestrategier? Om ja, vilka sätt har varit viktiga i arbetet? 

 

Förslag på följdfrågor: 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge konkret exempel på en sådan situation i din undervisning? 


