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Vad kan du göra när du inte förstår vad du läser? 
En kvalitativ studie om lärares användande av läsförståelsestrategier i svenskundervisningen 

What can you do when you don´t understand what you are reading? 
A qualitative study on teachers’ use of reading comprehension strategies in Swedish teaching 

                                                                                                            Antal sidor: 33

Läsförståelse är viktigt för att klara sig i ett 
kunskapssamhälle som bygger på skriftspråklig 
kompetens (Bråten, 2008a). Det senaste resultatet i 
Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS) 2016 visar att svenska elever är svagare i att 
tolka och värdera texter jämfört med andra länder 
(Skolverket, 2017b). 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar 
med läsförståelsestrategier i svenskundervisningen för 
att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1–3. 
Frågeställningarna för undersökningen är: Vilka 
läsförståelsestrategier används? I vilka sammanhang 
används läsförståelsestrategier? Hur främjas elevers 
läsförståelse med hjälp av läsförståelsestrategier? 
Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. En 
kvalitativ metod har använts och semistrukturerade 
intervjuer har genomförts för att samla in material till 
studien. 
 
Resultatet visar att lärare undervisar i läsförståelse och 
läsförståelsestrategier på flera olika sätt såsom läsfixare 
från materialet En läsande klass, högläsning, läsläxa 
och genom samtal och frågor. Slutsatsen är att lärarna 
betonar modellering, stöttning och repetition som 
viktigt för att elever ska bli mer säkra i sin egen 
användning av läsförståelsestrategier och därmed 
utveckla sin läsförståelse. Att börja tidigt och att variera 
sina arbetssätt ses också som positivt hos lärarna.                                                                                                
 

 

Reading comprehension is important for coping with a 
society whose knowledge is based on written language 
skills (Bråten, 2008a). The latest result in Progress in 
the International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016 
shows that Swedish students are weaker in interpreting 
and evaluating texts compared to other countries. 

The aim of the study is to investigate how teachers 
work with reading comprehension strategies in 
Swedish teaching to develop students’ reading 
comprehension in grades 1-3. Questions for the survey 
are: What reading comprehension strategies are used? 
In what context are reading comprehension strategies 
used? How does students’ reading comprehension 
develop with the help of reading comprehension 
strategies? The study is based on a socio-cultural 
perspective. A qualitative method has been used and 
semi-structured interviews have been conducted to 
collect the material for the study. 

The result shows that teachers teach reading 
comprehension and reading comprehension strategies 
in several ways such as “läsfixare” from the material A 
Reading Class, reading aloud, reading homework and 
through conversations and questions. The conclusion is 
that the teachers emphasize modeling, support and 
rehearsal as important in order for students to become 
more secure in their own use of reading comprehension 
strategies and thereby develop their reading 
understanding. Starting early and varying their working 
methods is also seen as positive by the teachers.

___________________________________________________________________________  

Sökord: läsförståelsestrategier, läsförståelse, läsförståelsestrategiundervisning, undervisningsmodeller i 
läsförståelse, årskurs 1–3 
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1. Inledning  

I ett samtal jag hade om läsläxan med en grupp elever var det en elev som berättade 

något som hen hade läst. Då säger en annan elev i klassen: Men va? Var läste du det? 

Det står ingenting om det i boken. Eleven förklarar då att hen läst mellan raderna varpå 

den andra eleven frågar: Hur gör man det? 

Var femte år genomförs en undersökning där läsförmågan testas hos elever som går i 

fjärde klass. Detta genomförs i en internationell undersökning vid namn Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS). I den senaste undersökningen som 

genomfördes 2016 framgick det att resultatet har blivit bättre än resultatet 2011. 

Resultatet visar att svenska elever är något starkare i att identifiera och dra enkla 

slutsatser men däremot är de svagare i att tolka och värdera texter jämfört med andra 

länder. Vidare i jämförelserna har det uppmärksammats att svenska elever i genomsnitt 

får mindre undervisning i läsförståelsestrategier än elever i andra länder (Skolverket, 

2017b). Läsförståelse innebär att läsaren utvinner och skapar mening med texten 

genom att samspela med den. Det är viktigt att ha god läsförståelse för att klara sig i 

det kunskapssamhälle som bygger på en skriftspråklig kompetens (Bråten, 2008a). 

Läsförståelsestrategier är mentala verktyg som stöttar elever att veta hur de ska tänka 

när de läser en text (Skolverket, 2016). Läsaren använder läsförståelsestrategier för att 

tillägna sig, fördjupa information, övervaka och styra sin egen textförståelse i texten 

(Bråten, 2008b). Baserat på resultatet i PIRLS samt genom att göra en fördjupning av 

en tidigare litteraturstudie om hur användandet av läsförståelsestrategier utvecklar 

elevers läsförståelse (Klaesson & Karlsson, 2018), väljer jag att i föreliggande studie 

fokusera på lärares arbete med läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

För att få fram ett material till studien har en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer har använts. Intervjuer har genomförts med sex lärare i 

årskurs 1–3 från fem olika skolor i samma kommun för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Relevansen av studien är hög då den synliggör hur lärare beskriver att de arbetar med 

läsförståelsestrategier i undervisningen för att utveckla läsförståelse. Detta kan i sin tur 

inspirera andra lärare att ta del av och införa något av det som framkommer i studien i 

sin egen undervisning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare arbetar med läsförståelsestrategier i 
svenskundervisningen för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1–3. 

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

• Vilka läsförståelsestrategier används? 
• I vilka sammanhang används läsförståelsestrategier? 
• Hur främjas elevers läsförståelse med hjälp av läsförståelsestrategier? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel ges en grundläggande beskrivning av studiens problemområde. I 3.1 

beskrivs vad läsförståelse innebär. I 3.2 presenteras läsförståelse och 

läsförståelsestrategier i styrdokumenten. I 3.3 beskrivs innebörden med 

läsförståelsestrategier. I 3.4 presenteras olika modeller där läsförståelsestrategier ingår. I 

3.5 beskrivs materialet En läsande klass och Läsfixarna. I 3.6 beskrivs innebörden med 

högläsning. Vidare i 3.7 beskrivs lärares modellering och avslutningsvis presenteras det 

teoretiska perspektivet i föreliggande studie i 3.8.  

3.1 Läsförståelse 

För att behärska en god läsförmåga är det viktigt att elever har kontroll över de dimensioner 

som är viktiga inom läsutvecklingen. Dimensionerna är fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Då syftet i studien berör elevers utveckling av läsförståelse fokuseras det i föreliggande 

studie endast på en av de fem dimensionerna, läsförståelse. Det kan elever fokusera på när 

de har kontroll på de tre första dimensioner som krävs i läsningen. 

Läsförståelse kan beskrivas som en dynamisk och målinriktad process som innefattar 

språkliga färdigheter, tidigare kunskap, motivation och läsförståelsestrategier. 

Läsförståelse handlar om ett samspel mellan läsare och text där syftet med läsningen är att 

läsaren skapar mening med texten (Bråten, 2008a; Westlund, 2014). Det innebär att läsaren 

förenar textens innehåll med sina tidigare kunskaper och på så sätt får fram en innebörd 

eller mening med det lästa. Detta kräver att läsaren på ett grundligt och noggrant sätt tar 

sig an texten och interagerar med texten vilket kan leda till en djupare förståelse av det 

lästa (Bråten, 2008a). Westlund (2014) belyser att det krävs att läsaren är en aktiv deltagare 

för att utveckla läsförståelse. Vidare menar Westlund (2014) att det är först när läsaren 

läser en text och den får betydelse för läsaren som texten kommer till liv. Bråten (2008a) 

menar att det är viktigt att ha god läsförståelse för att kunna klara sig i ett kunskapssamhälle 

som bygger på skriftspråklig kompetens. 

3.2 Läsförståelse och läsförståelsestrategier i styrdokumenten 

Läroplanen i svenska för årskurs 1–3 (Skolverket, 2018) betonar att elevers intresse för att 

läsa ska stimuleras i svenskundervisningen. Vidare ska undervisningen även bidra till att 
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elever utvecklar sin förmåga att bearbeta texter både enskilt och tillsammans med andra. I 

svenskämnets centrala innehåll står det att elever ska använda ”lässtrategier för att förstå 

och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll”. De ska 

också utföra ”enkla former för textbearbetning, genom att exempelvis i efterhand gå 

igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden” (Skolverket, 2018, s. 258). 

I kunskapskraven för årskurs 1 står det att elever på ett enkelt sätt ska visa en begynnande 

läsförståelse genom att kommentera samt återge någon för eleven viktig del av innehållet 

av en text. De ska också genom samtal kunna föra enkla resonemang om texter och jämföra 

textens innehåll med egna erfarenheter. Vidare i kunskapskraven för årskurs 3 ska elever 

kunna använda läsförståelsestrategier på ett fungerande sätt när de läser en text. De ska 

också visa grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återberätta viktiga delar 

av innehållet på ett enkelt sätt. Elever ska även kunna resonera om och relatera till texters 

budskap till egna erfarenheter (Skolverket, 2017a). För att elever ska kunna bredda och 

fördjupa sin läsförmåga är det viktigt att de får undervisning om läsförståelsestrategier 

(Skolverket, 2018). 

3.3 Läsförståelsestrategier 

Läsförståelsestrategier är de mentala verktyg eleven använder för att aktivt tolka och skapa 

mening i en text. Läsförståelsestrategier innefattar meningsskapande och tolkning vilket 

innebär att läsaren tolkar och skapar mening med den lästa texten. Engagemang vilket 

innebär att även om det krävs viss ansträngning finns viljan att förstå. 

Läsförståelsestrategier innefattar även inferenser vilket innebär att läsa mellan raderna, att 

dra slutsatser om det som står skrivet i texten. Resonemangsförmåga som innebär att prata 

om en text på ett sätt att andra förstår. Till sist innefattar läsförståelsestrategier även 

metakognition vilket innebär att vara medveten om att något måste göras om läsaren inte 

förstår det lästa (Skolverket, 2016). Läsaren använder läsförståelsestrategier för att tillägna 

sig texten, få fördjupad information av den information som ges i texten, övervaka och 

styra sin egen förståelse av texten (Bråten, 2008b). Läsare med god läsförmåga är aktiva 

när de läser på grund av att de använder sig av läsförståelsestrategier under hela 

läsprocessen, bland annat genom att de ställer frågor till sig själva, förutspår vad som ska 

ske härnäst samt summerar innehållet med egna ord (Bråten, 2008b). Elever måste veta 

vilka läsförståelsestrategierna är, hur de fungerar och hur de ska användas för att förstå och 

arbeta sig igenom ett innehåll (Eckeskog, 2015). 
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Bråten (2008b) nämner att läsförståelsestrategier kan delas in i fyra huvudkategorier. Den 

första är minnesstrategier som används för att upprepa eller repetera information som finns 

i texter genom att läsa en text flera gånger. Den andra är struktureringsstrategier som 

används för att sammanbinda eller gruppera information i texter. Detta kan göras genom 

att sammanfatta eller rita begreppskartor för att få en helhetssyn över innehållet. Den tredje 

är övervakningsstrategier där det ställs frågor för att kontrollera om läsaren har förstått 

texten. Det ger en bedömning på läsarens egna förståelse under läsningen. Den sista är 

elaboleringsstrategier som används för att kunna göra texter mer meningsfulla genom att 

läsaren i förhållande till sina tidigare kunskaper fördjupar, bearbetar och förbättrar texters 

innehåll. Vidare menar Bråten (2008b) att det inte bara handlar om att kunna använda 

läsförståelsestrategier, det viktiga är att ha förståelse för vilken läsförståelsestrategi som 

lämpar sig bäst i olika lässituationer (ibid.). 

Jönsson (2007) belyser att läsförståelsestrategier inte ska tränas en i taget utan ska utövas 

med variation i ett funktionellt sammanhang. Herkner (2011) och Eckeskog (2013) menar 

att läsförståelsestrategier ska inledas redan i lågstadiet då elever kommer att möta svårare 

texter att ta sig an ju högre upp i årskurserna de kommer. 

3.4 Modeller för undervisning i läsförståelsestrategier 

Här presenteras de modeller vilka är vanligt förekommande i arbetet med att konkretisera 

läsförståelsestrategier. I 3.3.1 beskrivs Reciprocal teaching och i 3.3.2 beskrivs 

Transactional Strategies Instructions. 

3.4.1 Reciprocal teaching 

Reciprocal teaching (RT) är en modell som skapades av läsforskarna Palinscar och Brown 

refererad i Andreassen (2008). Modellen innefattar fyra huvudstrategier som återspeglar 

de viktigaste funktionerna hos elever med god läsförståelse. Strategierna är att förutsäga, 

ställa frågor, reda ut och sammanfatta. Att förutsäga handlar om att läsaren ska kunna ge 

förslag på vad en bok kommer att handla om utifrån dess titel och framsida. Läsaren ska 

även utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper kunna dra slutsatser om handlingen. 

Att ställa frågor innebär att läsaren kan urskilja viktig information i texten och därmed 

testa sin egen förståelse. Att reda ut handlar om att läsaren reagerar om det är något som 

är svårt att förstå och gör något åt det för att underlätta förståelsen. Att sammanfatta 
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innebär att läsaren ska kunna välja ut viktiga delar i texten och förklara textens innehåll 

och budskap med egna ord (Andreassen, 2008). Enligt Westlund (2009) behöver inte 

huvudstrategierna användas i någon specifik ordning. Genom att elever för dialoger med 

varandra får eleverna chans att visa sina kognitiva tankeprocesser. Att sedan stötta och se 

till att samarbetet fungerar i elevgrupperna är en viktig uppgift för läraren (ibid.). 

Reciprok, som betyder ömsesidig, innebär att undervisningen ska bedrivas i dialogform 

och arbetet med texter ska ske både mellan elev och lärare samt mellan elev och elev. För 

att uppmuntra elever att använda läsförståelsestrategier mer effektivt och målmedvetet är 

det viktigt att elever i RT är kritiska och frågande. De ska inte bara vara stöttande och 

accepterande mot den hjälp som ges av en vuxen eller en mer kompetent elev. När elever 

känner sig trygga med användandet av läsförståelsestrategier kommer de själva att kunna 

fylla och förvalta funktionerna genom självreglering (Andreassen, 2008). RT leder till en 

positiv effekt och förbättrar elevers läsförståelse genom att elever får stöttning i att hitta 

mening i texter vilket ökar läsförståelsen betydligt (Reichenberg & Löfgren, 2014). I RT 

får elever ständig vägledning i undervisningen och blir på så sätt mer motiverade (Pilten, 

2016). 

 

3.4.2 Transactional strategies instructions  

En annan modell som bygger på samma huvudstrategier som Reciprocal teaching är 

Transactional Strategies Instructions (TSI) som skapades under 90-talet av forskarna 

Pressley och Wharton-McDonald refererad i Andreassen (2008). Modellen bygger på två 

principer vilka är: Utbyte av strategier mellan lärare och elever samt det utbyte av 

meningsskapandet som sker mellan lärare och elever utifrån texten (Andreassen, 2008). 

Undervisningen utifrån TSI-modellen handlar om att lärare och elever övar på att tillämpa 

olika läsförståelsestrategier tillsammans. Att lärare och elever deltar i interaktiva dialoger 

med varandra är en central del, vilket bidrar till stimulering och användning av 

läsförståelsestrategier. Läraren förklarar, modellerar och repeterar användandet av 

läsförståelsestrategierna. Läraren uppmuntrar elever att sätta ord på sin egen läsförståelse 

genom att tänka högt och berätta för de andra hur de tänker och hur de använder olika 

läsförståelsestrategier (Andreassen, 2008). 
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Det som skiljer RT mot TSI är att de fyra fasta strategier som ingår i RT visar resultat efter 

en kort men intensiv period. I TSI som är en vidareutveckling av RT behövs det däremot 

en längre tid för att synliggöra resultat på elevers användande av läsförståelsestrategier. 

TSI är även en mer flexibel modell och ger mer utrymme för individuell anpassning (ibid.). 

3.5 En läsande klass – läsfixarna 

En läsande klass är ett projekt som mellanstadieläraren och barn- och ungdomsförfattaren, 

Martin Widmark var initiativtagare till (En läsande klass, 2019a). Syftet med projektet är 

att fokusera på läsförståelse i låg- och mellanstadiet och med hjälp av verktyg i form av 

läsförståelsestrategier underlätta arbetet. Syftet är även att sprida kunskap och erfarenhet 

från pedagoger som arbetat aktivt med läsförståelsestrategier, i form av ett material, för att 

hjälpa lärare att kunna undervisa i läsförståelse och på så sätt bidra till bättre läsförståelse 

hos elever. En bok med en praktisk och tillämpbar studiehandledning för läsundervisning 

i årskurs F-6 skickas ut till samtliga låg- och mellanstadier i hela landet men finns även i 

digital form. Den har ett tydligt upplägg för hur lärare ska arbeta med läsförståelsestrategier 

under flera olika lektioner (ibid.). Planeringarna utgår från modellerna RT och TSI som 

beskrivs ovan, men även modellen QTA (Questioning the Author). QTA är en modell för 

strukturerade textsamtal där elever ifrågasätter författaren och texten samt att de får 

fundera på författarens och textens budskap (Reding Rockets, u.å.). I samtliga tre modeller 

är samtal kring texter den viktigaste byggstenen (En läsande klass, 2019b). En läsande 

klass består av läsförståelsestrategier som är kopplade till läsfixare vilka är personifierade 

figurer som är tagna från Barbro Westlunds (2009) arbete. Det finns bilder på figurerna 

som kan användas som ett tankestöd för elever. Läsfixarna består av: Spågumman som 

förutspår och ställer hypoteser, Detektiven som reder ut svåra ord och uttryck, Reportern 

som ställer frågor, Cowboyen som sammanfattar och Konstnären som skapar inre bilder. 

Läsförståelsestrategierna ska läras ut var och en för sig av lärare som modellerar och tänker 

högt för att elever ska veta hur de ska göra. Därefter ska varje läsförståelsestrategi övas på 

att användas flera gånger. Efter att elever lärt sig behärska läsförståelsestrategierna ska de 

tränas i att använda alla läsförståelsestrategier samtidigt. Målet med projektet är att elever 

självmant ska kunna använda läsförståelsestrategierna automatiskt under sin läsning och 

därmed vara en så kallad Stjärnläsare (En läsande klass, 2019b). 

Flera forskare är kritiska till En läsande klass då de menar att materialet är ovetenskapligt. 

Läsförståelseforskaren Barbro Westlund som nämns ovan menar att hennes forskning som 



 
 

8 

hon fått fram blir förenklad och att det inte är den forskning hon vill stå för. Vidare menar 

hon att det finns en risk att de bara fokuserar på vad läsförståelsestrategierna betyder och 

inte lägger fokus på texten för att få en djupare läsförståelse (Larsson, 2012). 

3.6 Högläsning och samtal 

Jönsson (2007) och Eckeskog (2013) menar att en viktig del i elevers utveckling av 

läsförståelse i årskurs 1–3 är de gemensamma samtalen vid högläsning. De gemensamma 

samtalen ligger till grund för att bearbeta olika läsförståelsestrategier för att utveckling av 

läsförståelse ska ske och för att elever självmant ska börja använda olika 

läsförståelsestrategier. När lärare och elever samtalar om den lästa texten kan elever 

utmanas att själva tänka vidare samt ställa följdfrågor till texten (ibid.). Herkner (2011) 

betonar att elever ska undervisas i att olika texter kräver olika slags läsförståelsestrategier 

för att de ska förstå hur de kan tillämpa dem. Det innebär att elever ska kunna tolka texten 

utifrån dess innehåll och utseende och koppla texter till sina egna erfarenheter och 

omvärlden för att sedan kunna dra egna slutsatser. 

I högläsningen kan läraren tidigt visa elever läsförståelsestrategier som goda läsare 

använder sig av medan de läser (Lundberg & Herrlin, 2014). Läraren kan stanna upp vid 

lämpliga stycken i texten och formulera hypoteser om vad som ska inträffa. De kan genom 

att tänka högt då och då under framställningens gång visa hur elever kan vara aktiva och 

konstruktiva. Lärare visar även hur elever kan förhålla sig till nya ord och begrepp, hur de 

kan göra inferenser och utnyttja sitt förhandsvetande och hur de kan visa sin 

bakgrundskunskap (ibid.). Eckeskog (2015) menar att det är viktigt som lärare att tänka på 

vilka frågor som ställs, exempelvis frågor där svaren finns mellan raderna vilket ger 

möjlighet till fler olika svar hos elever (ibid.). Slutligen kan lärare tillsammans med elever 

sammanfatta det lästa och försöka nå fram till en insikt om textens huvudbudskap, vad den 

vill säga oss. När detta görs tillsammans under högläsningen får elever 

läsförståelsestrategier att ta med sig till sin egen läsning (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Genom högläsning där elever delar med sig av sina inre bilder och tankar kan elever få 

bättre förståelse för texter och på så sätt bli mer intresserade av att läsa själva (Eckeskog, 

2015). 
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3.7 Modellering och stöttning 

Modellering innebär att läraren visar elever hur en läsförståelsestrategi ska användas 

genom att tänka högt inför elever, samtidigt som läraren använder läsförståelsestrategin. 

Genom modellering får elever se hur en bra läsare samspelar med en text och därmed 

skapar mening med texten (Anmarkrud, 2008). Att tydligt visa och låta elever öva på hur 

de ska gå tillväga i sin läsning är en viktig uppgift för läraren. Genom att läraren modellerar 

eller tänker högt och sedan låter elever få imitera varje läsförståelsestrategi på ett aktivt 

sätt, leder i sin tur till att elever har den kunskap de behöver för att sedan kunna tillämpa 

läsförståelsestrategier på olika texter (Ness, 2016; Nilsson Skåve, 2016). Att lärare 

förklarar och modellerar har visat sig vara positivt för elevers 

läsförståelsestrategianvändning. Det leder i sin tur till att elever når den nivå där de 

självmant tillämpar flera olika läsförståelsestrategier i sin läsning (Brown, 2008; Hilden & 

Pressley, 2006). 

Elever blir mer motiverade, engagerade och har lättare att förstå med stöttning av 

läsförståelsestrategier då det hjälper dem att veta mer om vad de har läst. Stöttningen bidrar 

till att elever börjar använda läsförståelsestrategierna på egen hand (Hilden & Pressley, 

2006). Elever kan på ett lättare sätt lära sig att använda olika läsförståelsestrategier om det 

finns möjlighet att variera och ge fler tillfällen till undervisning i smågrupper och enskild 

undervisning med stöttning av lärare vilket i sin tur ger möjlighet för lärare att ge den 

feedback elever behöver för att utvecklas i sin läsning (Eckeskog, 2013). Det krävs också 

att lärare tränar på hur läsförståelsestrategier ska användas för att de ska känna sig bekväma 

för att kunna stötta elever i sitt användande av läsförståelsestrategier (Hilden & Pressley, 

2006). 

3.8 Teoretiskt perspektiv 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori där lärande sker 

i interaktion med andra och elevers kunskapsutveckling konstrueras i sociala sammanhang. 

I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språk en central del i lärandet 

(Säljö, 2014). Viktiga begrepp i den sociokulturella teorin är redskap och mediering. Det 

finns två olika redskap, språkliga och materiella vilka tillsammans blir medierande 

redskap. Mediering innebär att elever förstår och analyserar omvärlden genom att tänka 

med hjälp av medierande redskap. Att elever blir bekanta med och lär sig behärska de 
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medierande redskap som behövs för det tänkande i den kontext eleven är en del av kallas 

appropriering (Nilholm, 2018). Appropriering används för att beskriva och förstå lärande 

och innebär att elever lär sig att använda redskapen och även förstå hur de medierar världen 

(Säljö, 2014). 

I föreliggande studie är läsförståelsestrategier de redskap elever har för att kunna utveckla 

sin läsförståelse och appropriering sker när läraren modellerar och visar 

läsförståelsestrategierna för elever. Säljö (2014) beskriver att redskap som exempelvis 

spadar används i vissa yrken för att de ska kunna utföra sitt arbete. Desamma gäller arbete 

med läsförståelse att läsförståelsestrategier är de redskap elever behöver för att utföra sitt 

arbete med läsförståelse. Elever får i interaktion ta del av varandras tankar vilket kan leda 

till ett nytt tänkande hos elever. 

Lärandet och utvecklingen sker i en ständigt pågående process och det kopplas i teorin till 

den proximala utvecklingszonen. Här handlar det om att ge stöd och vägleda hur de olika 

redskapen kan användas för att elever ska kunna förstå och utveckla färdigheter. Stöd i 

denna teori kallas scaffolding vilket i utvecklingszonen kan leda till att eleven tillägnar sig 

kunskaper som den mer kunniga har. Eleven måste till viss del ta eget ansvar för sitt lärande 

och utveckling men kan allt eftersom behärska den specifika färdigheten på egen hand 

(ibid.). 

I föreliggande studie är stöttning från andra en viktig del för att elever ska lära sig och veta 

hur de ska göra för att använda de redskap som de introduceras för på rätt sätt. Det är även 

viktigt som Westlund (2014) belyser att kunna bestämma den proximala utvecklingszonen 

för varje enskild elev för att eleven ska få rätt utmaningar i skolan för att kunna utvecklas. 
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4. Metod 

I följande kapitel beskrivs i 4.1 studiens metod för materialinsamling. Studiens kriterier 

för urval presenteras i 4.2. I 4.3 beskrivs genomförande av intervjuer. I 4.4 beskrivs 

bearbetning och analys av materialet. Vidare i 4.5 presenteras studiens forskningsetiska 

aspekter och avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet i 4.6. 

4.1 Metod för materialinsamling 

Då syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med läsförståelsestrategier för att 

utveckla läsförståelse valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för 

att samla in material. En kvalitativ metod bygger på en forskningsstrategi som är mer 

inriktad på ord än på siffror. Det fokuseras på deltagarnas uppfattning och metoden är 

processinriktad och ger rika och fylliga data (Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju 

används en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuaren är flexibel då fokus ligger på vad 

den som blir intervjuad anser är viktigt, vilket innebär att intervjun kan gå åt olika håll men 

att den ändå följer ett slags manus. I en semistrukturerad intervju ges möjlighet att ställa 

följdfrågor till deltagarna beroende på vad de svarar vilket möjliggör att få djupare svar 

(ibid.). 

4.2 Kriterier för urval 

Urvalet i studien gjordes utifrån ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) innebär 

att strategiskt välja ut relevanta personer att intervjua utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Det första urvalskriteriet var att det skulle vara lärare som arbetar i årkurs 

1–3. Det andra kriteriet var att det skulle vara lärare på några olika skolor för att det kan 

finnas en risk med att endast intervjua lärare från samma skola då de kan ha samma 

riktlinjer att arbeta utifrån. För att få informanter till studien kontaktades de fyra handledare 

jag haft på min verksamhetsförlagda utbildning. De uppfyllde kriterierna för urval vilket 

gjorde att de kunde delta i studien. För att få ytterligare informanter kontaktades två lärare 

i samma område vilket resulterade i sex verksamma lärare i årskurs 1–3 på olika skolor i 

samma kommun. Nedan följer en kort information om lärarna som deltagit i studien. 

Lärare A arbetar i årskurs 3 och har arbetat som lärare i 23 år.  

Lärare B arbetar i årskurs 1 och har arbetat som lärare i 2 år. 
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Lärare C arbetar i årskurs 2 och har arbetat som lärare i 18 år. 

Lärare D arbetar i årskurs 3 och har arbetat som lärare i 20 år.  

Lärare E arbetar i årskurs 2 och har arbetat som lärare i 30 år.  

Lärare F arbetar i årskurs 2 och har arbetat som lärare i 21 år.  

4.3 Genomförande 

Intervjuer genomfördes med sex lärare från fyra olika skolor. Intervjuerna gjordes på 

respondenternas arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga. Vi satt i ett enskilt rum för 

att kunna pratat ostört utan att bli avbrutna. Innan intervjun genomfördes fick 

respondenterna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 1) där de även fick ta del av 

studiens syfte. Jag utgick från den intervjuguide (se bilaga 2) jag utformat och för att 

vidareutveckla respondentens svar ställdes följdfrågor. Jag ställde frågorna i en viss följd 

med undantag om något svar ledde till en annan fråga än den som kom på tur. Intervjuerna 

spelades in med mobil för att sedan kunna transkriberas för att lättare kunna analysera 

materialet. Bryman (2011) belyser intresset hos den kvalitativa forskaren att både höra vad 

den intervjuade säger och hur de säger det, vilket är anledningen till att kvalitativa 

intervjuer oftast spelas in. 

4.4 Analys av materialet 

I analysen av materialet tillämpades kodning (Bryman, 2011). I ett första steg 

transkriberades de inspelade intervjuerna för att noggrant kunna analysera materialet. 

Informanterna i studien fick i transkriberingen fiktiva namn i form av Lärare A-F. I 

transkriberingen skrevs informanternas svar ner ordagrant men pauser och irrelevanta ord 

eller läten reducerades. Det gjordes färgmarkeringar utifrån studiens frågeställningar för 

att säkerställa att frågeställningarna besvarats. Materialet lästes igenom flera gånger för att 

få syn på likheter och skillnader samt lärarnas olika perspektiv. 

I ett andra steg färgkodade jag nyckelord i materialet utifrån frågeställningarna för att få 

en tydligare bild av materialet. I ett tredje steg formulerades två teman utifrån studiens 

frågeställningar: Undervisning i läsförståelsestrategier och Läsförståelsestrategiers 

betydelse då de två teman svarar på studiens syfte. De två teman som framkom skrevs in i 
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en figur (se figur 1 nedan) tillsammans med nyckelorden som kategoriserades för att 

tydliggöra strukturen i materialet. Kategorierna vilka presenteras nedan (figur 1) blev 

sedan underrubriker i resultatavsnittet. I ett fjärde steg färgmarkerades alla delar i 

materialet som tillhörde de olika kategorier som framkom i steg två. På så sätt var det 

tydligt att se vilka delar som berörde samma kategori i materialet vilket bidrog till att det 

var lättare att sammanställa resultatet (Bryman, 2011). 

Tema Kategori 

Undervisning i läsförståelsestrategier 

• Vilka strategier används? 

• I vilka sammanhang används 

läsförståelsestrategier? 

En läsande klass och läsfixare 

Högläsning 

Läsläxa 

Samtal och frågor 

Modellering 

Stöttning och repetition 

Läsförståelsestrategiers betydelse 

• Hur främjas elevers läsförståelse 

med hjälp av läsförståelsestrategier? 

Läsförståelsestrategier som viktiga redskap 

Börja tidigt 

 

Figur 1. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav som ska uppfyllas när det gäller forskning. Det första 

kravet, informationskravet, innebär att informanter i studien ska informeras om den 

aktuella undersökningens syfte, deras uppgift i studien samt de villkor som gäller vid deras 

deltagande (ibid.).  Informationskravet uppfylls genom att informanterna vid första kontakt 

informerades om studiens syfte och frågeställningar och hur undersökningen kommer att 

gå till. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att informanten själv har rätt att 

bestämma om sin medverkan och att informanterna ska ge sitt samtycke att medverka 

(ibid.). Samtyckeskravet uppfylls genom att informanterna blev informerade om att de hade 

rätt att avbryta när de ville samt att de gav ett muntligt samtycke till detta innan intervjun. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att informanternas personuppgifter ska 

ha största konfidentialitet och förvaras oåtkomligt för obehöriga (ibid.). 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att informanterna informerades om att deras 
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personuppgifter förvaras med aktsamhet samt att ingen obehörig får tillgång till dem. I 

studien kommer inga namn skrivas ut vilket innebär att informanterna därmed 

avidentifieras. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att informanternas uppgifter 

endast får användas utifrån studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet 

uppfylls genom att informanterna informerades om att det insamlade materialet endast 

kommer att användas för denna studie och inte utlånas till andra. 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa att studien är tillförlitlig utgick jag från de fyra krav som framkommer i 

en kvalitativ metod vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera vilket motsvarar den kvantitativa metodens validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2011). Det första kravet, trovärdighet, innebär att det skapas en trovärdighet i 

resultatet genom att det säkerställts att forskningen utförs i enlighet med de regler som 

finns (ibid.)  Trovärdigheten uppfylls genom att det framkommer en korrekt tolkning av 

det som den intervjuade säger utifrån de transkriberade inspelningarna. Den styrks även 

genom att citat från lärare används i studiens resultat vilket ger en ökad trovärdighet. Det 

andra kravet, överförbarhet, innebär att om studien kan förse andra med en typ av databas 

genom att ge detaljerade beskrivningar som kan hjälpa andra att bedöma om resultaten är 

överförbara till en annan miljö (ibid.). Överförbarhet uppfylls genom att jag i mitt resultat 

gör så tydliga och detaljerade beskrivningar som möjligt för att andra ska kunna bedöma 

om de kan använda det i något annat syfte. Det tredje kravet, pålitlighet, som är en 

motsvarighet till reliabiliteten, innebär att det säkerställts att en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen har skapats (ibid.) Studiens pålitlighet 

uppfylls genom att det ges en förklaring till varje steg i forskningsprocessen. Det sista 

kravet, möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte ska påverka 

utförandet av och slutsatserna av en undersökning med personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning (ibid.). Kravet möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls genom att 

jag i den mån det är möjligt inte låtit mina personliga värderingar påverka utförandet och 

resultatet i studien.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuerna med sex lärare. I kapitlet besvaras studiens tre frågeställningar som utformats 

i två teman. I 5.1 besvaras frågeställningarna: Vilka läsförståelsestrategier används? och 

I vilka sammanhang används läsförståelsestrategier? I 5.2 besvaras frågeställningen: Hur 

främjas elevers läsförståelse med hjälp av läsförståelsestrategier? I 5.3 ges en 

resultatsammanfattning. 

5.1 Undervisning i läsförståelsestrategier 

I följande avsnitt presenteras de olika rubriker som skapats i studiens första tema vilka är: 

En läsande klass och läsfixarna (5.1.1), Högläsning (5.1.2), Läsläxa (5.1.3), Samtal och 

frågor (5.1.4), Modellering (5.1.5) samt Stöttning och repetition (5.1.6). 

5.1.1 En läsande klass och läsfixarna 

Samtliga lärare som deltagit i studien berättar att de arbetade med materialet En läsande 

klass och läsfixarna när det kom. Det var mycket fokus på materialet i början och lärarna 

följde strukturen i studiehandledningen grundligt första gången. Lärarna förklarar att innan 

materialet kom ut var det inte lika självklart med läsförståelsestrategier i 

läsförståelseundervisningen. Flera lärare upplever att eleverna tycker att det är roligt med 

läsfixarna och att det finns bilder till varje läsfixare för att lättare kunna koppla 

läsförståelsestrategier till varje karaktär. Lärare B förklarar följande: ”Eleverna tyckte att 

det var kul att få spå i texten som en spågumma eller vara en detektiv och söka i texten”. 

Samtliga lärare menar att det är viktigt att förklara själva läsförståelsestrategin bakom 

bilden och läsfixaren samt att eleverna ska förstå hur de ska använda den och när den ska 

tillämpas och inte bara fokusera på karaktären. 

Efter att lärarna hade jobbat grundligt med materialet en gång valde de att inte följa 

materialet fullt ut då de upplevde att det tog för mycket tid och det blev för enformigt trots 

att det var flera olika läsfixare de skulle arbeta med. Lärare C förklarar: ”Att jobba bara 

enskilt med läsförståelse på det sättet upplevde jag att eleverna tyckte var lite tråkigt till 

slut. Jag tror mer på att väva in det där det passar”. Lärare A förklarar: ” […] man har väl 

gått ifrån det lite men fortfarande har man ju kvar mycket bra ifrån det”. Lärare D berättar: 
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Vi upplevde nästan att det blev för mycket fokus på läsfixarna. Barnen slutade att 
läsa för att det var roligt, det var bara fokus på strategierna där ett tag så jag tror 
kanske att någon gyllene medelväg är nog det bästa. (Lärare D) 

Samtliga lärare utgår från läsfixarna när de arbetar med läsförståelsestrategier men de 

väver in det på olika sätt i olika konstellationer. De förklarar att de introducerar varje 

läsfixare för sig för att eleverna ska bli bekanta med knepet som de olika karaktärerna har. 

Lärarna menar att det blir tydligare för eleverna att ta till sig varje läsförståelsestrategi om 

de börjar med att ta en i taget när de först introducerar dem. Däremot när de har introducerat 

alla läsfixare ska alla läsförståelsestrategier tillämpas i undervisningen och i elevernas 

läsning. Lärare A beskriver: ”Det är ju dit vi vill komma, att alla elever själva ska tillämpa 

läsförståelsestrategierna för att kunna förstå vad de läser och komma djupare in i en bok”. 

Lärarna menar att det är viktigt att visa för eleverna att läsfixarna och 

läsförståelsestrategierna kan användas i olika sammanhang och på olika typer av texter. De 

läsförståelsestrategier som samtliga lärare använder sig mest av är spågumman som 

förutspår, detektiven som förklarar svåra ord och cowboyen som sammanfattar. Lärare A 

förklarar: ”Just det här med spågumman där man pratar om vad som kommer att hända 

sen, det har elever rätt svårt för. De vill veta direkt om de säger rätt så det är ju något man 

behöver jobba mycket med”. 

5.1.2 Högläsning 

Högläsning är något samtliga lärare framhäver som ett bra sätt att arbeta med läsförståelse 

och läsförståelsestrategier och det är ofta där de använder dem. Lärarna menar att genom 

gemensam högläsning, får eleverna möjlighet att komma in i det tänkande som krävs för 

att utveckla läsförståelse. Lärarna menar att det ger möjlighet att samtala med eleverna om 

det de läst och att lärarna kan ställa frågor under tiden de läser. Vidare menar lärarna att 

det är ett bra arbetssätt att arbeta med läsförståelsestrategierna under tiden de läser högt. 

Lärare F förklarar att vid introducering av en ny högläsningsbok håller hen för både titel 

och författare och visar endast bilden på bokens framsida och förklarar vidare: 

Eleverna får fantisera om vilka karaktärer som de tror är med i boken och vad de 
tror att boken ska handla om och får därmed höra hur olika alla elever tänker […] 
ordet karaktärer lär jag eleverna direkt från början för då blir lite mer på riktigt. 
(Lärare F) 
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De läsförståelsestrategier som används mest av lärarna vid högläsning är spågumman, 

detektiven och cowboyen. Samtliga lärare använder spågumman när de ska introducera en 

ny bok genom att fråga eleverna vad de tror att den ska handla om genom att titta på bilden 

på omslaget och läsa titeln på boken. De använder även spågumman vid varje nytt kapitel 

där de diskuterar med eleverna vad de tror ska hända i nästa kapitel. Under tiden eleverna 

läser är de detektiver och förklarar svåra ord för att eleverna ska kunna hänga med och på 

så sätt få en bättre förståelse. Lärare D förklarar: ”Träffar man på ett ord som man 

misstänker att de inte förstår då brukar vi prata om det och fråga hur vi kan göra nu, så 

man arbetar med det hela tiden”. 

Samtliga lärare läser högläsning varje dag men menar att de inte alltid integrerar 

läsförståelsestrategierna varje gång de läser i boken. Lärare E beskriver: ”Ibland är det 

kanske bara detektiven som slinker in på något svårt ord men inte mer än så”. Lärare B 

tycker att det är en svår balansgång när det gäller högläsning: ”Man måste ju förstå det 

som läses men samtidigt ska det ju vara en upplevelse så det är ganska svårt och det är 

ganska finkänsligt var gränsen går”. Även Lärare F uttrycker: ”Jag avbryter inte varje 

högläsning utan det får vara en läsupplevelse några lektioner annars tycker jag att det kan 

bli för tjatigt så jag gör lite blandat”. De gånger lärare F stannar upp i texten använder hen 

sig av ett frågebatteri vilket innebär att hen har färdiga frågor hen använder sig av under 

läsningen och berättar: ”Jag kan komma på frågor i stunden men jag känner mig ändå trygg 

när jag har ett frågebatteri”.  Lärare B menar att ”[m]ånga elever som inte själva kan läsa 

så bra har en stor hjälp av högläsningen att just träna på att använda läsförståelsestrategier 

genom samtalen med de andra eleverna”. 

Efter de har läst en bok eller ibland efter ett kapitel används cowboyen där eleverna ska 

sammanfatta den lästa texten i gemensamma samtal. Lärare C menar att om ”man läser 

högt och det är en skämtsam bok då märker man ju vilka som skrattar åt skämten och inte 

och det visar ju på läsförståelse men även på hörförståelse”. 

Vissa lärare låter även eleverna läsa högt för varandra eller för läraren när det är tyst läsning 

då det finns de elever som inte förstår lika bra när de sitter och läser för sig själva. Lärare 

B menar att: ”Det märker man om man inte hinner med att läsa med vissa elever och kan 

hjälpa dom att förklara exempelvis vissa ord, då sitter de bara och bläddrar för att de inte 

förstår vad de läser”. Lärare A brukar skriva frågor till varje kapitel som lästs där eleverna 

får jobba två och två eller ibland enskilt och svara på frågor. Det är frågor där svaren finns 
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både på, mellan och bortom raderna. Hen menar att: ”Det blir många intressanta samtal när 

de får sitta ner två och två och tänka både mellan och bortom raderna” (Lärare A). 

5.1.3 Läsläxa 

Samtliga lärare menar att läsläxan är det vanligaste arbetssättet när det gäller tillämpning 

av läsförståelsestrategier. Lärarna börjar oftast med att gå igenom ett nytt kapitel genom 

att låta eleverna vara spågummor där de får gissa vad det ska handla om utifrån rubriken 

på kapitlet. De flesta lärare stannar upp och går igenom svåra ord som dyker upp under 

tiden de läser det nya kapitlet. Två lärare går igenom svåra ord som är kopplade till varje 

kapitel i läseboken innan de läser kapitlet. Lärarna menar att det blir lättare för eleverna att 

få en tydligare helhet i texten om de inte stannar upp för många gånger under tiden de läser. 

Efter de har tillämpat läsförståelsestrategierna pratar de om texten tillsammans. Lärare A 

låter även sina elever läsa texten tyst för sig själv och sen en gång högt för sin bänkgranne 

efter att lärare läst texten högt. Lärare F förklarar att den första ingången med 

läsförståelsestrategier för hennes elever är med läsfixarna i läsläxan. Lärare F använder sig 

av kort på läsfixarna som eleverna får hålla upp i samband med att hen går igenom läsläxan. 

Är det exempelvis ett svårt ord som eleverna inte förstår räcker de upp kortet med 

detektiven på eller har Lärare F valt ut ord som de tillsammans går igenom och är detektiver 

tillsammans. Lärare F förklarar även att eleverna får turas om att vara reportrar och ställa 

frågor till varandra om texten ”de får ha en toarulle med en flörtkula på och då blir det lite 

mer roligt, det brukar eleverna gilla”. Vidare förklarar Lärare F att eleverna får arbeta både 

enskilt och i par ”När jag har tagit ut ord så får eleverna ett ord var där de enskilt ska 

fundera på vad det betyder. Efter det får de förklara orden för varandra i par och sen tar vi 

det i helklass”. 

Samtliga lärare har en arbetsbok till läseboken. I arbetsboken får eleverna svara på 

läsförståelsefrågor som innefattar frågor som både stod på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna. Det är också frågor där eleverna får koppla till texten men också koppla 

till sig själva samt att de får vara cowboy och sammanfatta det kapitel de haft i läxa. När 

de haft läsläxan och eleverna har svarat på frågorna i arbetsboken pratar lärarna med 

eleverna om läxan och de får även dela med sig av sina svar till varandra i helklass. 

Två lärare låter eleverna sitta och diskutera läsläxan i smågrupper där lärarna går runt och 

lyssnar och ställer frågor till grupperna. Två andra lärare låter eleverna sitta två och två 
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och går runt och lyssnar på varje elev under tiden de läser och diskuterar med varandra. 

Lärare B menar att: ”Det är viktigt att läsa mycket och att ha läsläxa varje vecka för att 

utveckla sin läsförståelse och att tillämpa läsförståelsestrategierna och bara träna, träna, 

träna”. 

5.1.4 Samtal och frågor 

Samtal är en stor del i utvecklingen av läsförståelse enligt samtliga lärare. Samtal används 

i stort sett i alla moment i arbetet med läsförståelse. Lärarna menar att när de stannar upp 

och pratar om det lästa innehållet tillsammans får eleverna ut mycket av att höra varandras 

tankar och hur innehållet kan upplevas på olika sätt. Lärare A förklarar: 

När man jobbar med läsförståelsestrategier så pratar man ju mycket under tiden. 
Det är ju väldigt mycket pratlektioner här, det bygger ju nästan på prat hela tiden. 
Jag läser ett litet stycke sen pratar man väldigt mycket. Man stannar i texten och 
diskuterar, sen läser man vidare och pratar igen. (Lärare A) 

När eleverna har tyst läsning tycker Lärare B att det är viktigt att belysa att eleverna ska 

fråga någon annan elev eller lärare om det är något som är svårt att förstå för att få en bättre 

förståelse för det de läser och förklarar: ”Har en elev i klassen som läser på jättebra men 

när man frågar något om texten så har hen ingen aning om vad hen har läst”. Även Lärare 

D berättar: ”Eleverna läser men kan inte använda det lästa till någonting […] om man 

pratar om det så blir det tydligare […] hur gör du när du inte förstår?”. Lärare E menar att 

det är viktigt att belysa för eleverna att de använder sig av en läsförståelsestrategi om de 

inte tänker på det själva. 

Ibland när eleverna räcker upp handen när man läser en text för att ställa en fråga 
om ett ord så säger jag att nu använder vi ju den här läsförståelsestrategin, nu är 
du ju detektiv för du frågar ju om ett ord. (Lärare E) 

Vidare menar Lärare E att det är viktigt att vid sådana tillfällen som detta koppla 
det som eleven har frågat om till den läsfixare som karaktäriserar 
läsförståelsestrategin. Att i samtal belysa att det är just den läsförståelsestrategin 
som används är viktigt för att alla elever i klassen ska bli uppmärksamma i sin egen 
läsning.  
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5.1.5 Modellering 

Samtliga lärare menar att det viktigaste för att eleverna ska bli självständiga i att kunna 

tillämpa läsförståelsestrategier är att lärarna själva visar och modellerar hur de använder 

dem. De pratar om texter och visar hur en läsare kan tänka kring texter, associera kring 

texter och tänka vidare kring texter. Modelleringen används när varje läsförståelsestrategi 

introduceras men också när eleverna är medvetna om vad varje läsförståelsestrategi 

innebär att de kan koppla till läsfixarna när läsförståelsestrategier modelleras. Lärarna läser 

högt och modellerar: hur gör jag, hur tänker jag, vilka frågor ställer jag, vad tror jag 

kommer att hända och hur sammanfattar jag. Lärare C förklarar: 

Det handlar om att visa knep och modellera mycket exempelvis att visa att såhär 
kan du tänka, testa det här […] genom att ställa frågor som får eleverna att tänka 
till och att de man lär dem att det inte bara är att ta sig igenom en text och svara 
på frågor som finns i texten utan att det alltid finns mycket mellan raderna. Att 
man går igenom tillsammans och diskuterar. (Lärare C) 

Enligt samtliga lärare är det viktigt att göra eleverna medvetna om att det finns olika typer 

av frågor och att eleverna ibland måste tänka lite bortom det som står i texten samt att visa 

eleverna att de kan ta sig an texter på olika sätt genom att använda olika typer av 

läsförståelsestrategier. 

Flera lärare förklarar att de känner sig mer säkra nu på att integrera och modellera 

läsförståelsestrategierna på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare. Lärare B, C, D och F 

förklarar att de tidigare jobbade med texter och frågor till texten men att de inte hade de 

rätta knepen att ta till hur eleverna skulle lära sig tänka men att det inte riktigt var lika 

mycket modellering då för 15–20 år sedan. Lärare C förklarar: ”Eleverna släpptes lite mer 

ut på egen hand […] eleverna skulle jobba mycket själva med texter. Nu är det en viktig 

del att lärare ska modellera och visa mer hur de ska göra”. 

5.1.6 Stöttning och repetition 

Samtliga lärare förklarar att när det gäller stöttning förekommer det främst i arbetet med 

läseboken men även i högläsning och när eleverna ska läsa olika slags texter. Lärarna 

menar att det kan behövas lite extra stöttning även i andra ämnen för att eleverna ska bli 

medvetna om att läsförståelsestrategier är bra redskap att använda på alla texter. Lärare C 

och D förklarar att i arbetet med läsläxan där läsförståelsestrategierna ständigt repeteras 
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märker lärarna i de gemensamma samtalen de har med eleverna vilka som har kommit en 

bit på väg och vilka som behöver mer stöttning för att utvecklas. 

Lärare D förklarar att hen arbetar mycket metakognitivt inför nationella proven och 

diskuterar mycket och frågar eleverna hur de kan göra om de inte vet hur de ska göra eller 

om de inte förstår. Vidare menar hen att det i samtalen visar om eleverna är medvetna om 

läsförståelsestrategier och har en idé om hur de kan göra. Lärare D förklarar vidare: 

Ju mer man tränar och också betonar att det faktiskt är viktigt att förstå vad man 
läser […] barn idag är lite luriga på det sättet. Dom läser och sen tycker de att de 
har gjort sin uppgift och sen kanske de hamnar i det här att de faktiskt inte förstår 
vad de har läst, det finns inte den reflektionen kring varför de läser så därför är det 
så viktigt. (Lärare D) 

Samtliga lärare menar att när läsförståelsestrategierna väl introducerats måste de hela tiden 

repetera och finnas där och stötta eleverna vilket leder till att de utvecklas mer och mer. 

5.2 Läsförståelsestrategiers betydelse 

I följande avsnitt presenteras de rubriker som skapats ur studiens andra tema vilka är: 

Läsförståelsestrategier som viktiga redskap (5.2.1) samt Börja tidigt (5.2.2). 

5.2.1 Läsförståelsestrategier som viktiga redskap 

Enligt lärarna i studien är läsförståelsestrategierna bra redskap för elever att använda för 

att utveckla sin läsförståelse. Lärare C förklarar: ”Precis som man har redskap i matten för 

att lösa något, behöver man redskap för att ta sig an en text”. Lärarna menar att det blir ett 

konkret sätt för eleverna hur de kan jobba med olika texter samt hur de kan ta sig an texter. 

Lärare C menar: ”Det är smarta knep för att bli en så bra läsare som möjligt, en stjärnläsare 

[…] alla dom knepen som finns för att få ut så mycket som möjligt av en text”. Lärarna 

menar att när eleverna lär sig att använda och tillämpa de redskap i form av 

läsförståelsestrategier är det en hjälp för eleverna att koppla texter till sig själva och till 

världen vilket bidrar till att texten får en betydelse. Vidare menar lärarna att det handlar 

om att de ska undervisa i läsförståelse och inte bara ta för givet att eleverna förstår det de 

läser utan att de ska ge eleverna läsförståelsestrategier. Enligt lärarna är det dit de vill 

komma, att eleverna ska förstå det de läser och kunna komma djupare in i en bok samt att 

eleverna ska kunna utmana sitt tänkande och relatera till sig själva när de läser texter. 

Lärare D förklarar: 
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Att eleverna själva använder texten och att de förstår och kan göra kopplingar till 
sig själva och vidare […] att utmanas i sitt tänkande att man använder boken till 
en form av grund till utveckling […] att inte bara förstå det man läser utan att man 
tänker vidare och utvecklar sitt tankemönster lite. Att man lär sig något av det som 
står där. (Lärare D) 

Flera lärare menar att i början när de var lärare tog de för givet att eleverna skulle förstå 

vad de läste men det fanns inga strukturerade sätt att göra det på. Lärare B förklarar: ”Man 

undervisar ju i läsförståelse på ett mer strategiskt sätt än vad man gjorde tidigare så att det 

borde ju vara så att de förstår lättare med hjälp av läsförståelsestrategierna”. Lärare C 

förklarar: 

När jag gick min utbildning så fanns det ju inte det här alls så konkret så man har 
ju utvecklat sin undervisning mycket […] det har ju varit ett jättebra redskap både 
för mig att undervisa inom läsförståelse men också för eleverna att få konkreta 
redskap. (Lärare C) 

Samtliga lärare menar att det är lättare att undervisa i läsförståelse när det finns 
dessa redskap i form av läsförståelsestrategier att använda sig av både för lärare 
och elever. 

5.2.2 Börja tidigt  

Flera lärare introducerar varje läsförståelsestrategi tillsammans med läsfixare direkt i 

årskurs 1 för att eleverna ska bli mer bekanta med de egenskaper som varje karaktär besitter 

och har därefter bilderna uppsatta i klassrummet. Lärare A förklarar att hen tycker att det 

är bra att börja så tidigt som möjligt med läsförståelsestrategier men att hen gör det mer 

osynligt och inte kopplar dem till läsfixare direkt och menar att: 

Jag tror mer på att ta in själva läsfixarna lite senare istället men att eleverna ska få 
möta och arbeta med läsförståelsestrategierna kontinuerligt redan från början. Då 
kan det bli lättare för eleverna att relatera till och koppla till tidigare erfarenheter 
sen när man väl introducerar läsfixarna för dem. (Lärare A) 

Lärare F menar att det är viktigt att få in läsförståelsestrategier i form av läsfixare tidigt 

och förklarar att hen använt sig av drama för att introducera läsfixarna i årskurs 1 och 

beskriver ”Vi var två lärare och en av oss klädde ut sig till en karaktär från läsfixarna och 

den andra pratar med läsfixaren och ställer frågor och visar på det sättet vad varje karaktär 

gör. Det var mycket populärt hos eleverna”. Vidare menar Lärare F att det är viktigt att 

börja så tidigt som möjligt för att eleverna ska komma in i det. Hen beskriver att hen tidigt 

i undervisningen använder ett läsförståelsepapper till varje bok som eleverna läser enskilt 
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eller till böcker som de läser i grupper. Pappret innehåller frågor som dels visar att eleverna 

verkligen har läst boken då det är frågor som står i texten men också frågor där svaret inte 

står skrivet i boken utan att eleverna får tänka bortom raderna. Lärare E betonar också 

vikten av att börja tidigt men arbetar med läsförståelse i början genom att eleverna får svara 

på ja och nej frågor. Sen ökar svårigheterna med tiden då eleverna får svara på frågor 

genom att välja olika svarsalternativ och efter det frågor där de får skriva själva.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Materialet En läsande klass är något samtliga lärare var positiva till när det kom och anser 

är ett bra material. Dock menar de att hela materialet tar för lång tid att arbeta med. 

Däremot använder samtliga lärare läsfixarna från materialet men de använder en lättare 

variant och väver in det på ett sätt som passar bäst för just deras undervisning. De flesta 

lärare börjar med läsfixarna direkt i årskurs 1 för att eleverna tidigt ska komma i kontakt 

med de olika läsförståelsestrategierna. 

Högläsning är det vanligaste arbetssättet att arbeta med i termer av läsförståelsestrategier 

samt i samband med läsläxan. Genom högläsningen menar samtliga lärare att det är lätt att 

synliggöra läsförståelsestrategier för eleverna och på flera olika sätt visa hur de kan tänka 

för att förstå. Högläsning sker i stort sätt varje dag men flera lärare menar att det är en 

balansgång då de menar att de inte vill ta bort läsupplevelsen helt för eleverna genom att 

stanna upp och samtala hela tiden. I genomgången och arbetet med läsläxan är det naturligt 

att de olika läsförståelsestrategierna används för att förklara svåra ord, förutspå vad som 

kommer att hända samt att de sammanfattar det de har läst. I arbetet med både högläsning 

och läsläxan där samtalet är en central del ges eleverna möjlighet att höra hur andra elever 

tänker och hur läsförståelsestrategier kan användas på olika sätt vilket är positivt för deras 

läsförståelseutveckling. Samtliga lärare menar att arbetet med läsförståelsestrategier 

bygger på pratlektioner. 

Att modellera läsförståelsestrategier och därmed visa eleverna hur läraren själv gör är 

enligt samtliga lärare i studien viktigt för att eleverna själva ska bli trygga med och kunna 

använda sig av läsförståelsestrategier. Detta genom att lärare modellerar hur de tänker, hur 

de gör, vilka frågor som kan ställas, vad de tror ska hända, och hur de sammanfattar när de 

läser en text högt. Lärare C betonar att det är viktigt att ställa frågor som får eleverna att 

tänka till och att det inte bara är att läsa en text och svara på någon fråga där svaret finns 
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tydligt i texten. Vidare när eleverna själva börjat tillämpa läsförståelsestrategier är det även 

viktigt att lärare är med och stöttar. 

Lärarna ser läsförståelsestrategier som viktiga redskap för elever att använda för att 

utveckla sin läsförståelse. De menar att det blir en hjälp för elever att kunna koppla texter 

till sig själva när de lär sig att använda och tillämpa läsförståelsestrategier. Att eleverna 

ska förstå det de läser och utmana sitt tänkande och på så sätt komma djupare in i en bok 

är enligt samtliga lärare målet med läsförståelsestrategiundervisningen. Att börja tidigt 

med läsförståelsestrategier är något lärarna i studien betonar som viktigt då det ger eleverna 

möjlighet att bli bekanta sig med och kunna använda dem så tidigt som möjligt i sin 

läsförståelseutveckling. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens metod (6.1) och studiens resultat (6.2) att diskuteras. I 

6.3 kommer avslutande ord att ges samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens materialinsamling utgick från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer fungerade väl för att få ta del av lärares tankar, synsätt och 

beskrivningar om hur de arbetar med läsförståelsestrategier i undervisningen för att 

utveckla läsförståelse. Jag använde en intervjuguide med öppna frågor där formuleringen 

på frågorna gjorde att studiens syfte uppfylldes men vid behov ställdes följdfrågor då det 

möjliggjorde till ett djupare eller ett mer vidareutvecklat svar hos lärarna. Jag var flexibel 

under intervjuerna och lät lärarna lyfta det som de tyckte var viktigt även om de kunde 

komma in på något annat som inte riktigt berörde syftet. Men genom att jag hade min 

intervjuguide kom vi ändå tillbaka till det som var syftet med intervjun (Bryman, 2011). 

Valet av metod fungerade väl för att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställningar. 

Hade jag valt att genomföra observationer som enligt Bryman (2011) också är en metod 

att använda sig av i en kvalitativ undersökning hade jag kanske fått se mer konkreta 

exempel på hur lärare arbetar med läsförståelsestrategier i undervisningen. Även om lärare 

delar med sig av hur de arbetar i sin undervisning i en intervju är det inte säkert att de gör 

som de säger. Däremot om observationer genomförs är det inte säkert att lärarna gör som 

de brukar, de kanske ändrar om i undervisningen för att de ska observeras. Det blir heller 

inte lika lätt att ställa frågor där och då som det blir under intervjuer (ibid.). 

En fördel med kvalitativa intervjuer var att jag kunde ha enskilda samtal med varje lärare 

i lugn och ro och på så sätt ta del av lärarnas beskrivningar av deras arbete och deras 

erfarenheter. Jag upplevde att det var en trygghet för lärarna att vi var på deras arbetsplatser 

vilket i sin tur kanske ledde till att intervjun kunde bli mer avslappnad då lärarna kände sig 

som hemma. Att jag innan intervjun informerat om att de skulle få fiktiva namn i studien 

kan ha bidragit till att de kände sig mer trygga att säga precis som de tycker och tänker och 

därmed få ett fylligt material att analysera. 

En nackdel med kvalitativa intervjuer var att jag upplevde att lärarna kände lite obehag i 

början när vi skulle spela in intervjuerna. Därför började jag direkt efter att jag satt igång 
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inspelningen med att småprata med läraren innan jag satte igång själva intervjun. En annan 

nackdel var att det upplevdes hos vissa lärare att de ville svara ”rätt” på frågorna men jag 

förklarade innan intervjun satte igång att jag var där för att jag vill veta hur de gör i sitt 

arbete med läsförståelse. Trots att det kändes lite obekvämt i början för lärarna att bli 

inspelade var det viktigt att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Det 

lärarna sa vid intervjun skrevs ner ordagrant i transkriberingen med undantag för läten och 

pauser. Transkriberingen av intervjuerna tog tid men var viktigt för att kunna ta del av 

materialet på bästa sätt. Genom transkriberingarna kunde materialet analyseras och 

resultatet sammanställas. Framställningen av resultatet utgick endast från lärarnas tankar, 

beskrivningar och åsikter. Bryman (2011) menar att det kan behövas en redigering av 

transkriberingen då det ofta förekommer att informanter upprepar sig och använder läten 

som exempelvis ”öh” eller ord som ”liksom”. Vid eventuell redigering är det dock viktigt 

att inte förändra innebörden av det informanterna har sagt (ibid.). 

Urvalet bestod av sex lärare från fyra olika skolor. Det kan bli ett begränsat innehåll när 

endast sex lärare intervjuas och därmed vara en svaghet. Det kanske hade gett mer om jag 

hade intervjuat fler lärare eller om jag hade som jag nämnde ovan gjort observationer 

istället. Däremot är det inte säkert att det hade framkommit mycket nytt om jag intervjuat 

fler lärare men det kunde blivit ett fylligare material och fler olika perspektiv om det hade 

varit fler informanter. Eftersom det inte är många informanter i studien ges endast en 

inblick i hur det kan se ut vilket innebär att studiens resultat inte kan ses som ett generellt 

resultat hos lärare men det visar ändå att lärarna är i enighet med varandra. Trots att det 

endast var sex informanter resulterade det i en stor mängd data som gav möjlighet att 

uppfylla studiens syfte vilket är en styrka i studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att lärarna använder sig av samma typ av undervisning för att 

utveckla elevers läsförståelse och användandet av läsförståelsestrategier. Det är flera 

aspekter i resultatet som stämmer överens med det sociokulturella perspektivet. Samtliga 

lärare menar att samspelet mellan elev och elev samt mellan lärare och elev är en viktig 

del i läsförståelseundervisningen vilket är enligt det sociokulturella perspektivet är en 

central del att elever lär i samspel med andra (Säljö, 2014). 
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I det centrala innehållet i läroplanen står det att lässtrategier ska användas men det står 

ingenting om hur de ska användas. Även i kunskapskraven står det vad elever ska uppnå 

men inte hur lärarna ska göra för att elever ska uppnå de kraven (Skolverket, 2018). Det är 

därför upp till lärarna att utforma sin undervisning för att elever ska ges möjlighet att nå 

de mål som kraven säger. Jag anser att det är något samtliga lärare i studien gör och att de 

gör det på liknande sätt. Det framkom i studiens resultat att lärarna undervisar på flera 

olika sätt när de arbetar med läsförståelsestrategier. Studien visar även att lärarna är eniga 

om att det är viktigt att börja med läsförståelsestrategier tidigt i lågstadiet för att elever ska 

bli bekanta med och kunna tillämpa dem lättare. Att börja tidigt i lågstadiet är något som 

styrks av forskning då det är gynnsamt för elevers läsförståelseutveckling senare i de 

kommande årskurserna (Eckeskog, 2013; Herkner, 2011).  

Resultatet visar att samtliga lärare använder sig av läsfixarna från materialet En läsande 

klass, men att de inte använder alla läsfixare. De som används mest är spågumman, 

detektiven, cowboyen och ibland reportern. Det är dessa fyra läsförståelsestrategier som är 

huvudstrategier i modellerna RT och TSI (Andreassen, 2008). Lärarna nämner inte någon 

särskild modell i sitt arbete med läsförståelsestrategier men de använder sig av de arbetssätt 

som modellerna RT och TSI innebär. RT och TSI är två av de modeller som är med i 

materialet En läsande klass (En läsande klass, 2019b). Lärarna anser att läsfixarna är 

effektiva att arbeta med och eleverna tycker att det är roligt att ha bilder på läsfixarna att 

koppla läsförståelsestrategierna till. Martin Widmark (En läsande klass, 2019a) menar att 

det kan vara ett tankestöd för elever genom att använda bilder på figurerna. Jag anser också 

att det är positivt att ha bilderna på läsfixarna uppsatta i klassrummet. Däremot tänker jag 

att det är viktigt att belysa läsförståelsestrategierna som tillhör varje läsfixare och inte bara 

sätta upp bilderna utan någon mening med det. Detta är något som framkommer i studien 

att alla lärare belyser vikten av att förklara själva läsförståelsestrategin och inte bara 

fokusera på karaktärerna på bilderna. Lärarna introducerar en läsfixare i taget men efter 

det använder de alla samtidigt vilket är det de vill att eleverna ska uppnå. Detta är något 

Jönsson (2013) belyser, att läsförståelsestrategierna ska användas varierande och inte en i 

taget. Läsfixarna kan kopplas till det sociokulturella perspektivets medierande redskap då 

det är de redskap som elever använder för att ta sig an och förstå en text (Säljö, 2014).  

Samtliga lärare tycker att det var ett bra innehåll i En läsande klass men att det var för 

tidskrävande att följa materialet fullt ut. Trots att forskare var kritiska när materialet kom 
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ut då det inte var vetenskapligt beprövat (Larsson, 2014) visar resultatet att lärarna tycker 

att det var ett innehållsmässigt bra material och att de var positiva till att använda det. 

Däremot anser jag att eftersom de använder sig av modellerna RT, TSI och QTA som är 

vetenskapligt beprövade borde det vara en positiv faktor i materialet. En negativ aspekt 

som framkom i resultatet angående En läsande klass var att några av lärarna upplevde att 

eleverna inte tyckte att det var roligt att läsa längre då det blev för mycket fokus på 

läsförståelsestrategierna. Detta betonar även Barbro Westlund i sin kritik mot En läsande 

klass att risken är att det blir för mycket fokus på läsförståelsestrategiernas betydelse 

(Larsson, 2014). Slutligen betonar samtliga lärare att arbetet med läsförståelse har blivit 

mer effektivt med hjälp av läsfixarna och de läsförståelsestrategier som de karaktäriserar 

och att det lärs ut på ett helt annat sätt idag än vad det gjordes förr. Jag upplever utifrån 

resultatet att lärarna anser att det blir ett effektivt arbete inom läsförståelse genom att 

använda sig av läsfixarna. Detta då eleverna tycker att det blir mer på riktigt och att det är 

roligt att få använda sig av dessa karaktärer. 

Det framkommer i studiens resultat att samtliga lärare använder högläsning för att 

applicera läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. De menar att 

högläsningen skapar möjlighet att visa för elever hur de kan använda läsförståelsestrategier 

genom att tänka högt. Lärarnas sätt att arbeta med läsförståelsestrategier genom högläsning 

stöds av forskning. Ett flertal forskare belyser att högläsning är gynnsamt för elevers 

läsförståelseutveckling (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Lundberg & Herrlin, 2014). 

Vidare menar Lundberg & Herrlin (2014) att läraren genom högläsningen tidigt kan visa 

elever hur läsaren kan vara aktiv under tiden hen läser en text. Eckeskog (2013) och 

Jönsson (2007) belyser att det är viktigt för elevers läsförståelseutveckling att använda 

högläsning och de gemensamma samtal som framkommer genom högläsning. Vidare 

menar Eckeskog (2013) att då elever delar med sig av sina tankar kan elever få en bättre 

förståelse. Lärarna i denna studie använder alltså ett arbetssätt som enligt forskning gynnar 

elevers läsförståelse.  

Samtliga lärare använder läsförståelsestrategierna främst i arbetet med läsläxan. Här får 

lärarna in flera olika läsförståelsestrategier i de frågor som ställs om texten som elever har 

i läxa. Frågorna innefattar att elever ska koppla till sig själva och till texten, svar som står 

på, mellan och bortom raderna, förutspå och sammanfatta. Detta styrks av Herkner (2011) 

som menar att elever måste kunna tolka texter på olika sätt och koppla texterna till sig 
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själva. Även Eckeskog (2013) belyser att lärare måste tänka på vilka frågor som ställs till 

elever vilket kan leda till fler varierande svar hos elever. Vid genomgångar både före och 

efter läsläxan låter samtliga lärare elever dela med sig av sina tankar till varandra vilket 

synliggör att det finns flera olika sätt att tänka på när det gäller att använda och tillämpa 

olika läsförståelsestrategier. Jag anser att både högläsning och läsläxan är de arbetssätt som 

det är lättast att få in arbetet med läsförståelsestrategier. Det blir naturligt att integrera 

läsförståelsestrategierna i de sammanhangen men att inte stanna upp för ofta och på så sätt 

förstöra läsupplevelsen som lärarna i studien var eniga om.  

Resultatet visar att samtliga lärare betonar att samtalet är det väsentliga i 

läsförståelseutvecklingen. Flera forskare belyser att samtal utmanar elever att själva tänka 

vidare och självmant börja använda läsförståelsestrategierna (Andreassen, 2008; 

Eckeskog, 2013; Herkner, 2011; Jönsson, 2007; Westlund, 2009). I samtal där elever får 

ta del av varandras tankar och på så sätt hjälpa och lära av varandra kan kopplas till den 

proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet. Elever lär sig då från 

någon mer kunnig person och kan därefter ta sig vidare i sin utveckling (Säljö, 2014). 

Det framkommer i resultatet att lärare tycker att det är väldigt viktigt att modellera och 

stötta elever för att de ska bli självständiga i att använda läsförståelsestrategierna. Flertal 

forskare belyser modellering och tänka-högt som viktiga moment i undervisningen och att 

de är gynnsamma för elevers läsförståelseutveckling och läsförståelsestrategianvändning 

(Andreassen, 2008; Anmarkrud, 2008; Brown, 2008; Hilden & Pressley, 2006; Ness, 2016; 

Nilsson Skåve, 2016; Westlund, 2009). Många lärare menar att de känner sig tryggare i 

hur de ska modellera läsförståelsestrategierna nu än vad de gjorde tidigare då de har fler 

”knep” att visa för eleverna. Modelleringen kan kopplas till sociokulturella perspektivets 

appropriering då läraren genom att visa eleverna hur en läsare kan göra, bidrar till att 

elever får förståelse för hur de ska använda läsförståelsestrategier (Säljö, 2014).  

Resultatet visar att samtliga lärare ser stöttning som en mycket viktig del i 

läsförståelseundervisningen och att elever måste stöttas utifrån den nivå de ligger på. Detta 

kopplas till det sociokulturella perspektivets scaffolding som är en viktig del i elevers 

utveckling (Säljö, 2014). Att även stötta elever att använda läsförståelsestrategierna i andra 

ämnen anser lärarna är viktigt för att elever ska bli medvetna om att de kan användas på 

flera olika texter. Lärare C och Lärare D menar att i de gemensamma samtalen där 

läsförståelsestrategier ständigt repeteras får de en tydlig bild av vilka elever som behöver 
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mer stöttning för att utvecklas vidare. Lärarnas tankar om stöttning styrks av flera forskare 

som menar att det är positivt för elevers användande av läsförståelsestrategier (Hilden & 

Pressley, 2006; Westlund, 2009). Att både modellera och stötta anser jag är viktigt för 

elevers utveckling och för att de ska bli trygga i sitt användande av läsförståelsestrategier. 

Lärarna i studien menar att det är dit de vill komma vilket jag tänker är målet för alla lärare 

i verksamheten.  

Utifrån resultatet anser jag att syftet och frågeställningarna i studien är besvarade. 

Resultatet i studien kan inspirera både verksamma lärare men också blivande lärare genom 

att bidra med råd och idéer som de kan använda sig av i sin undervisning. Eftersom 

resultatet i PIRLS (Skolverket, 2017b) visar att svenska elever är sämre på att tolka och 

värdera texter än vad elever i andra länder är kan det vara fördelaktigt att lärare får ta del 

av hur andra lärare arbetar. 

6.3 Avslutande ord och förslag på framtida forskning 

Arbetet och utvecklingen av studien har varit en lång men intressant process. Det som 

skrivs fram i forskning som viktigt i undervisningen när det gäller läsförståelse är även det 

som framkommer i resultatet vilket tyder på att forskning och lärare i verksamheten är 

överens om att det har en positiv inverkan på elevers läsförståelseutveckling. Något jag 

tycker är intressant i resultatet är att lärare jobbar ungefär på samma sätt och lyfter samma 

arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse även att de arbetar på olika skolor. Det är 

inte många skillnader som framkom i resultatet men en skillnad är att en lärare inte 

fokuserar på läsfixarna i början utan mer på läsförståelsestrategierna medan de andra 

lärarna introducerar både läsfixare och lässtrategierna samtidigt. En annan skillnad är 

arbetet med läsläxan där de gör på olika sätt då vissa stannar upp i texten för att gå igenom 

svåra ord medan vissa tar de svåra orden innan för att det ska bli mer flyt i texten.  

Förslag på vidare forskning inom detta område är att genomföra observationer av lärares 

läsförståelseundervisning. Det hade även varit intressant att göra någon form av test där 

olika arbetssätt kan utvärderas för att se om det är något arbetssätt som är mer fördelaktigt 

när det gäller elevers utveckling i läsförståelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Alexandra Karlsson och läser grundlärarprogrammet med inriktning F-3 vid Jönköping 
University. Jag läser min åttonde och sista termin som avslutas med ett examensarbete där jag har 
valt att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsförståelsestrategier i 
svenskundervisningen för att utveckla elevers läsförståelse.  

Jag skulle vara tacksam om du kan tänka dig delta i min undersökning. Studien kommer att 
bygga på intervjuer av lärare i årkurs 1–3 som jag kommer att spela in för att kunna återspegla 
dina tankar och åsikter på ett korrekt sätt. 

Alla deltagare kommer att avidentifieras och benämnas med fiktiva namn i studien. Materialet 
kommer att förvaras så att obehöriga inte kommer åt det samt raderas när arbetet är färdigställt.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 
att ange någon anledning.  

Om du har frågor om studien får du gärna kontakta mig via telefon eller email.  

Med vänliga hälsningar 

Alexandra Karlsson  

Kontaktuppgifter 

Alexandra Karlsson  

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

____________________________________      ______________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Hur länge har du varit lärare? F-3? 

2. Vad innebär läsförståelse för dig? 

3. Hur undervisar du i läsförståelse? 

4. Vad använder du för olika arbetssätt för att utveckla läsförståelse? 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på i undervisningen för att utveckla elevers 

kunskaper i läsförståelse? 

6. Hur uppmärksammar du läsförståelsestrategier? 

7. Hur undervisar du i läsförståelsestrategier? Vilka olika arbetssätt använder du? 

8. Vilka olika typer av strategier används? 

9. Tycker du att det är viktigt att använda läsförståelsestrategier? Varför/varför inte? 

10. Finns det något mer du vill tillägga i intervjun? 

Följdfrågor: 

- Kan du ge något exempel? 

- Hur menar du? 
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