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Abstract  

Title: Teacher's work with reading comprehension strategies in grades 4-6 – A study about teachers’ 

motives to work or to not work with the material A reading class and teachers’ work with providing 

pupils with reading comprehension strategies.  
Author: Selma Serdarevic | Supervisor: Mattias Pirholt  | Term: Autumn 2017. 

The aim of this study is to examine teachers’ motives to work or to not work with A reading class and 

how teachers teach reading comprehension strategies. The two questions this study aims to answer are:  

• Which motives do teachers have that make them choose or not to choose to teach reading 

comprehension strategies based on the material A reading class?  

• How do teachers teach reading comprehension strategies in their reading comprehension 

instruction?   

   The approach used to conduct this study was qualitative. Four teachers working in grades 4-6 were 

interviewed and their lessons were observed. This study is based on theories that show different 

models (RT, TSI and QtA) of how to work with reading comprehension strategies, A reading class and 

a variety of learning theories: Vygotskij and Dewey.  

   A reading class is a material with reading comprehension strategies through characters. This study 

shows that the motives of those teachers who choose to work with the material A reading class is 

primarily to provide tools, to structure and make it clearer for the students to understand texts. The 

teachers who do not work with A reading class say that their motives to not work with the material is 

because there is too much material, meaning that they have to make a great deal of copies. Their 

motives are also based on their belief that the material contains texts that are too difficult for their 

group, they simply have other materials that suit their pupils better. The study shows that the teachers 

Sandra, Gunilla and Stina teach in reading comprehension strategies through RT, in addition to Marie 

who is focusing on the strategy “artist” of A reading class. The teachers also used TSI regarding the 

reading comprehension strategies, but QtA was not used among teachers. All the teachers had the 

conversation and the learning as a social process as an important part in providing students with 

reading comprehension strategies. 
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1. Inledning 
Ivar Bråten (2010) som är professor i pedagogisk beskriver att läsförståelse är en form av 

kompetens som är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Läsförståelse är 

nödvändigt för att vi samhällsmedborgare ska kunna delta i demokratiska processer och påverka 

beslut som gäller livsviktiga förhållanden i vårt samhälle (s. 11). Monica Reichenberg (2014) som 

är professor i allmän didaktik belyser att en av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla 

elever lär sig att läsa och förstå texter. Tillägnandet av god läsförmåga är helt avgörande för 

elevers kunskaper, färdigheter och personlig utveckling (s. 7). Det finns en fara med att inte förstå 

texter och menar att elever med svag läsförståelse kan avkoda orden, men att de inte förstår vad 

de läser. Upprepande misslyckanden av att inte kunna förstå texter kan få förödande 

konsekvenser, såsom att eleverna utvecklar en negativ självbild och oro (s. 12). Problematik 

uppstår när vi inte förstår, detta illustrerar jag med Reichenbergs (2014) citat; ”Finns det något 

värre än att inte förstå, när man tror att alla andra gör det.” (s. 9).   

 

I Skolverkets (2016a) rapport Att läsa och förstå - Läsförståelse av vad och för vad? poängteras 

det att för att få möjlighet till att utvecklas till stark läsare, behöver elever få stöd i undervisningen 

för att förstå hur de kan ta sig an en text. Det belyses också vikten av lärarens roll i att stötta 

elever att ta sig an en text genom läsförståelsestrategier (s. 9). Läroplanen betonar att elever ska 

arbeta med strategier för att främja sin läsförståelse (Skolverket 2016b, s. 249), men problemet är 

att det inte finns någon beskrivning av hur eller vilka strategier som läraren ska använda i sin 

läsförståelseundervisning. Samtidigt slår skollagen fast vid att utbildning ska vila på en 

vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Reichenberg (2014) poängterar att en skicklig lärare vet 

varför hon/han jobbar på ett visst sätt. En kompetent lärare vet att hon/han ska hjälpa eleverna att 

finna effektiva strategier som leder till läsframgång hos elever (s. 137).  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning inom lärarutbildningen fick jag syn på materialet En 

läsande klass. Lärarna arbetade med läsförståelsestrategier med de personfigurerna som fanns 

med i En läsande klass. Detektiven använde eleverna när de skulle reda ut oklarheter som till 

exempel nya ord och uttryck som de inte förstod. De använde spågumman för att förutspå vad 

berättelsen kommer att handla om. Det var där som intresset för materialet väcktes eftersom för 

mig var det ett nytt sätt att arbeta med läsförståelsestrategier. På hemsidan En läsande klass 

(2017) beskrivs det att materialet kom ut för att tillhandhålla verktyg för att underlätta för lärare 
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att arbeta med läsförståelsestrategier och bidra till bättre läsförståelse hos mellanstadieelever. 

Materialet syftar också till att vända trenden på den sjunkande läsförståelsen bland elever och 

bidra med att fler ska gå ut med fullständiga betyg, därmed ska eleverna få bättre förutsättningar 

för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle (En läsande klass 2017). Mer om information om 

En läsande klass och strategierna kommer att presenteras i avsnitten 3.3 och 4.2.1. 

 

En läsande klass har blivit populärt bland många lärare och den har fått en snabb spridning bland 

annat på sociala medier. På facebook finns det idag närmare 27 744 medlemmar i facebook 

gruppen En läsande klass (Facebook 2017). Trots populariteten på materialet har det också 

bemöts av en del kritik, detta kommer jag att gå in mer på i det senare avsnittet 3.4. Enligt 

författarna till En läsande klass studiehandling poängterar de att materialet bygger på 

forskningmodeller (Gonzalez et al. 2014, s. 11). Idag går det dock inte finna någon forskning som 

har gjorts på En läsande klass, det finns alltså en forskningslucka. Med detta sagt anser jag att det 

är relevant att genomföra denna studie som ska undersöka bland annat lärares motiv till att arbeta 

eller inte arbeta med En läsande klass och hur lärare undervisar för att förse elever med 

läsförståelsestrategier i läsförståelseundervisningen.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv lärare har som undervisar i årskurs 4-6 och 

vad det är som gör att de väljer eller inte väljer att arbeta med En läsande klass inom ämnet 

svenska. Vidare är syftet att undersöka hur dessa lärare arbetar med läsförståelsestrategier i 

läsförståelseundervisningen. För att precisera ytterligare studiens syfte, används dessa två 

frågeställningar som ska besvaras:  

 

• Vilka motiv har lärare som gör att de väljer eller inte väljer att undervisa i 

läsförståelsestrategier utifrån materialet En läsande klass?  

• Hur undervisar lärare i läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning? 

3. Bakgrund 
Här introduceras och presenteras fakta som är central för min studie; bland annat om elevers 

sjunkande läsförmåga, skollagen och läroplanen. Vidare presenteras Fakta om En läsande 

klass för att ge en djupare inblick i materialet enligt En läsande klass.  
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3. 1 PIRLS och PISA 
Skolverket (2012) har presenterat resultaten ur PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) som undersöker läsförmågan bland elever som går i fjärde klass och syftet är att ge 

kunskap om elevers läsutveckling ur ett internationellt jämförbart perspektiv. PIRLS har visat att 

svenska elevers läsförmåga har sjunkit. Sverige deltog i PIRLS-undersökningen år 2001, 2006, 

2011 och 2016. Resultaten från PIRLS-undersökningen från 2016 har inte kommit än, men de 

senaste resultaten från 2011 visar att över det senaste decenniet har emellertid läsförmågan 

försämrats. Resultaten försämrades mellan mätningarna 2001 och 2006, denna gång ur PIRLS 

2011 resultat bestod trenden kvar av den sjunkande läsförmågan. Genomsnittet på provet gick ned 

från 561 till 542 poäng under tioårsperioden (s. 6).  

 

Skolverket (2013) har även presenterat resultaten ur PISA som är en internationell studie som sker 

var tredje år och syftet är att undersöka 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap (s. 6). Resultaten från PISA 2012 gällande läsförståelse, har visat att 15-åringar i 

Sverige presterar på en lägre nivå än den genomsnittliga nivån för jämnåriga i övriga länder i 

OECD. Detta innebär att svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats. Bland OECD-länderna 

var Sverige det land vars resultat hade minskat mest (Skolverket 2013, s. 139). De senaste 

resultaten i läsförståelse från PISA 2015 har visat att svenska15-åringars resultat har förbättrats 

jämfört med PISA 2012. Resultaten har också visat att ur ett nordiskt perspektiv intar Sverige en 

mellanposition, då Finland och Norge presterar på en betydligt högre nivå gällande läsförståelse 

(Skolverket 2016c, s. 6).  

3.2 Skollagen och läroplanen  
I skollagen finns det lagar som skolan ska följa och där beskrivs det bland annat hur 

undervisningen ska bedrivas. I kap. 10. 2§ nämns utbildningens syfte där det beskrivs att 

utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap, samt ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 2010:800). I kap. 1. 5§ beskrivs det att utbildningen ska 

vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Med det menas att lärare 

ska undervisa med metoder och arbetssätt som har en vetenskaplig förankring och som även har 

en beprövad erfarenhet. I skolverkets (2016b) läroplan Lgr11 framkommer det i det centrala 

innehållet i ämnet svenska för årskurs 4-6 att elever ska undervisas i; ”Lässtrategier för att förstå 

och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 

sådant som står mellan raderna.” (s. 249). Lärare ska alltså förse elever med strategier för att 

kunna förstå texter.  
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3.3 Fakta om En läsande klass 
På hemsidan En läsande klass (2017) beskrivs det att det var Martin Widmark som är barn- och 

ungdomsförfattaren, och mellanstadielärare som tog initiativet till projektet En läsande klass. 

Projektet En läsande klass är en långsatsning på att föra upp vikten av läsförståelse. Materialet ska 

ge verktyg och underlätta arbetet med läsförståelsestrategier för lärare. Vidare syftar det till att 

bidra till bättre läsförståelse hos mellanstadieelever. En läsande klass vill vända trenden på den 

sjunkande läsförståelsen och vill att svenska elever ska ha möjlighet att nå fullständiga betyg, 

därmed ha en chans att kunna delta i samhället. Projektet finansieras som en insamlingsstiftelse 

och att det är främst av Postkodlotteriet men också av svenska bokförlag, Junibacken och 

läsrörelsen. På En läsande klass hemsida finns det gratis material samt studiehandledning att 

hämta, men under våren 2014 delades tryckta versioner helt gratis till alla Sveriges låg- och 

mellanstadieskolor (En läsande klass 2017).  

 

Malin Gonzalez, Malin Hugander, Malin Jonsson, Elisabeth Persson och Marie Trapp (2014) som 

har skrivit En läsande klass studiehandledning menar att studiehandledningen består av två delar, 

en för årskurserna 1-3 och en för årskurserna 4-6. Gonzalez et al. (2014) menar vidare att 

studiehandledningen att de har under flera år arbetat med läsförståelsestrategier och deras uppdrag 

är att visa hur arbetat med läsförståelsestrategier kan gå till. I studiehandledningen finns det bland 

annat texter och färdiga lektionsplaneringar. Planeringarna innehåller inget enskilt arbete, 

eftersom författarna anser att det är dialog och samtal kring en text som är det centrala. Träning i 

läsflyt, avkodning och elevernas upplevelseläsning menar författarna ligger utanför deras 

planering. Det som författarna slutligen poängterar med materialet är att: ”Låt dig inspireras, men 

gör detta material till eget genom att testa, lägga till och dra ifrån som det passar dig och din 

klass/grupp.” (s. 9).  

3.4 Kritik och hyllningar mot En läsande klass 
I artikeln ur Pedagogiska magasinet nämner Ulla Damber som är docent i pedagogiskt arbete och 

Jan Nilson som är lektor i svenska, att En läsande klass har kraftiga brister och är kritiska till 

materialet. Damber och Nilsson (2014) förklarar att En läsande klass skapar en sorts förenkling av 

undervisning i läsförståelse eftersom läsförståelse innefattar oerhört komplexa processer. De tror 

inte heller att det stärker elevers läsförståelse utan att den gör eleverna instrumentella, alltså att 

fokus hamnar på vilken figur/symbol man använder istället för texten som man läser. Damber och 

Nilsson (2014) är även kritiska mot den vetenskapliga förankringen i materialet. De anser att 

materialet refererar till forskning men att det inte finns några angivna källor i 
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studiehandledningen. De betonar också att Martin Widmark har själv tolkat den forskning som 

nämns i materialet, vilket de anser sänker trovärdigheten ur forskningssynpunkt (Damber & 

Nilsson 2014). Samtidigt som En läsande klass har kritiserats så har materialet också fått 

hyllningar. Martin Widmark har fått ta emot medaljen Illis quorum av Sveriges regering. I artikeln 

ur Skolvärlden (2014) motiverar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande, 

att Martin Widmark genom sitt författarskap är en viktig person för våra barn. Hon motiverar 

vidare att genom att Widmark lägger ner tid och engagemang för att öka barns läsförmåga och 

läslust, visar att han på allvar förstår hur viktigt detta är i varje barns liv (Skolvärlden 2014).  

4. Teorianknytning  
I följande avsnitt redogörs begrepp som är centrala för denna studie: läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Här presenteras teorier om hur arbetet med läsförståelsestrategier sker 

utifrån En läsande klass och modellerna RT, TSI och QtA. Teorier om lärande kommer också 

att användas utifrån Vygotskij och Dewey, dock kommer inte hela deras perspektiv 

presenteras eftersom det inte är möjligt för att få med bland annat hela sociokulturella 

perspektivet i denna studie. Alla dessa teorier används för att de är relevanta för den här 

studien, teorierna kommer att användas som analysredskap för att kunna analysera och dra 

slutsatser utifrån det insamlade empiriska materialet. 

4.1 Läsförståelse  
Barbro Westlund (2012) väljer att definiera begreppet läsförståelse som är en dynamisk och en 

komplex process som ingriper färdigheter, strategier och kunskap. Läsutveckling påverkas av 

framförallt motivation, tidigare läserfarenheter och självkänsla (s. 69). Bråten (2010) definierar 

läsförståelse så här: ”Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att 

genomsöka och samspela med en text” (s. 47). Författaren menar att det handlar om att utvinna 

den mening som texten förmedlar, det vill säga den textnära förståelsen. Å andra sidan gäller det 

att skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd (Bråten 

2010, s. 47).  

 

Bråten (2010) menar att det finns många komponenter inom läsförståelse och han nämner bland 

annat ordförråd och förkunskaper. För att förstå en text måste eleverna ha en tillräcklig förståelse 

av vad de enskilda orden i texten betyder. Det kan till exempel vara svårt för en elev att få fullt 

utbyte av en text om till exempel argumentation, om eleven inte förstår vad ordet tes betyder. 

Bråten poängterar att läsare med större ordförråd verkar förstå det som de läser bättre, än läsare 
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med mindre ordförråd (s. 56). Vad en elev får ut av att läsa en text är beroende av vad eleven vet 

sen tidigare, det vill säga elevens förkunskaper. Förkunskapernas betydelse för läsförståelsen är 

att de ger läsaren en möjlighet att tolka information och dra slutsatser som presenteras i texten. 

Goda läsare drar slutsatser som gör det lättare att förstå huvudidéerna i texten. Författaren 

poängterar också att goda läsares slutsatser bygger nästan alltid på förkunskaper om textens ämne 

(ss. 63-64).  

 

Westlund (2012) belyser vikten av lärarens högläsning i läsförståelseundervisningen. Det är 

genom lärarens högläsning som elevers ordförråd utvecklas och förhoppningsvis blir de också 

motiverade till att själva vilja läsa (s. 107). Att använda enbart tystläsningsstunder i 

läsförståelseundervisningen gynnar inte alla läsare (s. 51). Astrid Roe (2014) är också positivt 

inställd till lärarens högläsning. Hon tar också upp att det heller aldrig är fel att använda elever i 

högläsningen (s. 164).  

4.2 Läsförståelsestrategier 
Westlund (2012) definierar läsförståelsestrategier som målinriktade mentala redskap för att kunna 

förstå en text (s. 33). Bråten (2010) väljer att definierar läsförståelsestrategier som mentala 

aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information 

från en text samt övervaka och styra sin egen textförståelse (s. 69). Bråten (2010) menar vidare att 

det är väldokumenterat att de elever som förstår vad de läser använder läsförståelsestrategier 

oftare och på ett mer effektivt sätt, än de elever som har problem att förstå vad de läser. Genom 

undervisningen är det möjligt att förbättra elevers strategianvändning (ss. 69-71). Reichenberg 

(2014) slår fast vid att en kompetent lärare vet att hon/han ska hjälpa eleverna finna effektiva 

strategier som leder till läsframgång hos elever. En skicklig lärare vet varför hon/han jobbar på ett 

visst sätt (s. 137). 

4.2.1 Läsförståelsestrategier ur En läsande klass 
I En läsande klass studiehandledning betonar Gonzalez et al. (2014) att studiehandledningen av 

lektionerna bygger på fem läsförståelsestrategier. De utgår från forskningsbaserade modeller: RT 

(Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the 

Author). Både RT och TSI utgår från: 

• Att ställa hypoteser och förutspå. 

• Att ställa frågor. 

• Att reda ut oklarheter. 
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• Att sammanfatta. 

En läsande klass har lagt till en ytterligare strategi, att skapa inre bilder. Till strategierna har 

författarna valt att knyta an grundtankarna från QtA för att eleverna ska lära sig att 

uppmärksamma författaren bakom texten (s. 11). Författarna belyser att när man introducerar 

strategierna ska man arbeta med en strategi i taget och förklara syftet med strategin. Ett sätt att 

göra detta är att läraren modellerar strategin genom att tänka högt. Att tänka högt innebär att 

läraren berättar högt för eleverna, hur hon tänker vid användning av läsförståelsestrategierna. 

Syftet är att det ska bli lättare för eleverna att veta hur de ska tänka när de läser på egen hand 

(Gonzalez et al. 2014, s. 16). När läsaren behärskar alla strategier ska var och en för sig, träna på 

att använda alla strategier samtidigt. Målet är att läsaren ska bli en så kallad stjärnläsare, en läsare 

som ska kunna använda strategierna självmant och automatisk under sin läsning. 

Läsförståelsestrategierna är personifierade med figurer som de kallar för läsfixare och kommer att 

presenteras nedan.  

 

Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten. Detta görs genom att titta närmare på 

rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer. Denna strategi används både innan, under och efter 

läsningen. Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända 

senare i berättelsen, medan läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen 

kunskap om ämnet förutspå vad texten kommer att säga.  

 

Detektiven reder ut oklarheter, uttryck och nya ord. Strategin används under läsningen och det 

innebär att läsaren bland annat läser om ordet, funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, 

adjektiv etc.) och slår upp ordet osv.  

 

Reportern ställer frågor om texten på tre nivåer: på raderna, mellan raderna och bort om 

raderna. Frågor på raderna besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor 

mellan raderna är sådana som inte finns uttalade i texten, utan det kräver att läsaren hittar 

ledtrådar och drar slutsatser för att kunna hitta svaret. Att läsa mellan raderna brukar kallas för att 

göra inferenser. För att kunna besvara frågor bortom raderna krävs det att läsaren använder sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter, att man gör text- kopplingar.  

 

Cowboyen har i uppgift att sammanfatta det viktigaste i texten. Denna strategi används både 

under och efter läsningen, då den är extra viktig vid läsning för att lära. I skönlitterära texter 

sammanfattas det viktigaste genom att läsaren tänker efter vad som hände först, sedan och sist i 
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texten. I faktatexter plockar läsaren ut viktiga ord ur varje avsnitt, så kallade nyckelord för att 

sedan kunna sammanfatta det viktigaste.  

 

Konstnären skapar inre bilder av den lästa texten. Med hjälp av våra sinnen lever sig läsaren in i 

texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen 

(Gonzalez et al. 2014, ss. 13-14).  

4.2.2 RT 
Annemarie Sullivan Palincsar and Ann L. Brown som utvecklade modellen Reciprocal teaching 

eller RT, som kan översättas till ömsesidig undervisning. Vidare hur arbetssättet med dessa 

läsförståelsestrategier har för effekt på elevers läsförståelse kommer att presenteras under 

avsnittet tidigare forskning 5.1. Reichenberg (2014) förklarar att RT bygger på fyra 

läsförståelsestrategier och att läraren ska modellera dessa strategier:  

• Sammanfatta med egna ord (fokusera på det väsentliga i texten) 

• Ställa frågor (skilja på det väsentliga i texten från det oväsentliga)  

• Reda ut oklarheter (värdera om något i texten är speciellt svårt att förstå) 

• Föregripa (vad texten kommer att handla om med hjälp av rubriker, bilder osv.) 

 

Reichenberg beskriver att i RT turas lärare och elever att vara samtalsledare. Läraren är till en 

början samtalsledare, där hon/han ger en kort introduktion till texten för att få eleverna att koppla 

sina förkunskaper. Sedan går läraren igenom de andra strategierna genom att demonstrera och 

modellera hur man ställer frågor, reder ut svåra ställen i texten osv. Målet är sedan att eleverna 

ska kunna ta över rollen som samtalsledare och använda strategierna. Läraren ska finnas till hands 

för att vara som stöd till samtalsledaren. En fördel med RT är just att eleverna får vara 

samtalsledare, det ökar deras tal utrymme, de får träning i att ställa olika typer av frågor och följa 

upp kamraternas svar (ss. 86-88).  

4.2.3 TSI  
Westlund (2012) skriver att TSI bygger på samma fyra läsförståelsestrategier som RT. TSI bygger 

på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever, och utbyte av det meningsskapande 

som sker mellan lärare och elev ur texten. Förståelse av texten skapas alltså gemensamt. TSI går 

ut på att läraren deltar i dialoger med eleverna, där både lärare och elev utgår från innehållet och 

tolkar det tillsammans. Tillsammans diskuterar de lämpliga strategier och eleverna uppmuntras till 

att tänka högt om sina strategier. Här värderar inte läraren elevernas svar som rätt eller fel, utan 
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istället säger lärare ”berätta för oss andra hur du tänker”. Westlund (2012) förklarar vidare att RT 

och TSI påminner mycket om varandra, men att TSI inte är lika strikt program som RT. Det är 

snarare lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som utgör skillnaden (ss. 80-82).  

4.2.4 QtA 
Reichenberg (2014) beskriver att QtA, är en modell som går ut på att ifrågasätta författaren, 

avsikten med ifrågasättandet är att uppmärksamma läsaren att bakom varje text döljer sig en 

författare. Ibland glömmer författaren vilken målgrupp han/hon skriver för och det händer att 

författaren uttrycker sig oklart eller använder alltför komplicerad vokabulär. Inte heller talar 

författaren till läsaren eller ställer frågor till läsaren. Hon belyser att avståndet mellan texten och 

läsaren blir därför stort. Detta kan leda till att läsaren i det här fallet varken känner sig manad att 

vara aktiv eller medskapande under läsningen. Syftet med QtA är att bryta ner avståndet mellan 

läsare och författare genom att ställa egna frågor till texten och komma med förslag till 

omformuleringar, på så sätt bli en aktiv läsare.  

 

Inom QtA är det vanligt med två varianter av frågor. Den första är ingångsfrågorna som är tänkta 

att vara just ”ingångar” till texten för att få fram författarens övergripande budskap. Exempel på 

frågor kan vara, vad är det författaren vill säga? Vilket budskap vill författaren förmedla till oss? 

När eleverna har fått denna ingång i texten, ställer läraren ”uppföljningsfrågor” som fokuserar på 

viktiga delar av innehållet och avsikten är att få fram vad texten egentligen menar. Till exempel 

vad menar författaren med det? Har författaren uttryckt sig tillräckligt klart? Hur skulle ni ha 

uttryckt er? Uppföljningsfrågorna är också tänkta för att ta reda på varför man har misstolkat en 

text (ss. 93-95). Reichenberg (2014) betonar att läraren har en viktig roll eftersom läraren 

modellerar och demonstrerar hur strategierna ska användas, på så sätt ska läraren guida eleverna 

(s. 97).  

4.2.3 Vygotskijs teori om lärande  
Westlund (2009) beskriver att läsförståelsestrategier ska fungera som scaffolding, det vill säga 

stödstrukturer för eleven. Här kan läraren hjälpa till genom att sätta upp tillfälliga 

”byggnadsställningar” som stöd för att underlätta förståelsen för eleven och målet är att eleven 

ska så småningom klara sig på egen hand. Syftet med scaffolding är att varje elev ska kunna 

utvecklas utifrån sin kognitiva nivå och lärandet ska ske inom den proximala utvecklingszonen (s. 

123). Det var filosofen Lev Vygotskij (1978) som utvecklade idén om den proximala 

utvecklingszonen i sina arbeten om barns lärande och utveckling. Vygotskij (1978) beskriver den 
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proximala utvecklingszonen som; ”It is the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers.” (s. 

86). Det är alltså avståndet mellan den faktiska utvecklingsnivån och nivån på den potentiella 

utvecklingen som lärande sker med hjälp av kunniga som guidar en.  

 

Vygotskij (1978) betonar att lärande väcker en rad utvecklingsprocesser som kan endast fungera 

när eleven samverkar med människor i sin miljö och i samarbete med sina kamrater (s. 90). 

Lärandet ses alltså som en social process och han betonar även vikten av språket och dialogens 

roll i lärandet (s. 131). Slutligen betraktar Vygotskij (1978) imitation som ett inlärningsredskap; 

”While imitating the elders in culturally patterned activities, children generate opportunities for 

intellectual development.” (s. 129). Han ser alltså imitation som en social process och genom 

barnets imitation av vuxnas eller äldre kamraters handlingar, så sker det en intellektuell 

utveckling.  

4.2.4 Deweys teori om lärande  
Filosofen John Dewey (1889) använder sig av två uttryck kring sina tankar om lärande som är 

learn to do by doing och learn to do by knowing. Principen med learn to do by doing är grunden 

till all tidig träning inom lärande och att man lär sig saker genom att praktiskt göra det. Att lära 

sig läsa sker genom att läsa, att lära sig att skriva görs genom att skriva, att lära sig att stava sker 

genom att stava och så vidare. Principen med learn to do by knowing handlar om tankeprocesser 

och att veta något innan en elev gör något praktiskt. Till exempel inom skrivande måste eleven 

först ha en idé av formen av bokstaven innan eleven kan praktiskt producera det (ss. 45-46). De 

två principerna att veta och göra måste tränas av samma process. Principerna inkluderar snarare 

varandra än exkluderar. Om vi inte gör kan vi inte förstå idéerna, samma sak om vi inte vet så kan 

vi inte agera på ett väsentligt sätt. Ett exempel som Dewey (1889) tar upp om detta är relationen 

mellan tal och språkets regler gällande grammatik. Han menar att grammatikens regler inte kan 

bli förstådda genom att veta de abstrakta grammatiska reglerna utan att göra det. Eleven måste 

”göra” genom att prata och skriva för att kunna behärska reglerna (ss. 129-130).  

5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras både internationell forskning och svensk forskning som har gjorts 

tidigare på området som är central för studien: läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

Forskningen inriktar sig bland annat på de modeller gällande läsförståelsestrategier som har 
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nämnts under teoriavsnittet, detta för att konstatera vilken påverkan läsförståelsestrategierna 

och arbetssätten enligt modellerna har på elevers läsförståelse. Det finns dock ingen forskning 

som har gjort på En läsande klass och det är anledningen till varför En läsande klass inte 

nämns i detta avsnitt. All forskning som presenteras nedan är hittad via söktjänsten 

SöderScholar som finns på Södertörns Högskola. Denna sökfunktion användes för att 

säkerligen komma åt vetenskapligt material.  

5.1. RT  
Annemarie Sullivan Palinscar och Ann L. Brown (1984) har utfört två studier som har undersökt 

huruvida modellen RT gett en ökad läsförståelse eller inte. Undersökningen utfördes på elever 

med dålig läsförmåga. De fyra läsförståelsestrategierna som användes var att sammanfatta, ställa 

frågor, reda ut oklarheter och förutspå. RT användes genom att både lärare och elever fick leda 

dialoger av texter (s. 125). I den första studien som genomfördes undervisades eleverna med de 

fyra strategierna från en utomstående person som också observerade och utvärderade metoden 

RT. Resultatet blev att eleverna ökade markant sin läsförståelse, från att läraren modellerade till 

att elevernas ansvar stegvis höjdes i samtalet och användningen av läsförståelsestrategierna. I den 

andra studien fick elevernas ordinarie lärare istället genomföra lektionerna med RT (Palinscar 

Sullivan & Brown 1984, ss.156-157). Även där visades en ökad förbättring av elevernas 

läsförståelse (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s.166) 

5.2 TSI  
Rachel Brown, Peggy Van Meter, Michael Pressley och Ted Schuder (1996) har i deras studie 

undersökt modellen TSI. I undersökningen hade forskarna fem grupper med lågpresterande elever 

som fick undervisning utifrån modellen TSI. De hade också fem grupper med lågpresterande 

elever som inte fick undervisning utifrån TSI, utan det var en mer konventionell undervisning 

som de fick. De tio olika grupperna fick undervisning i separata klassrum (s. 32) Det resultat som 

de fick fram i studien var att de elever som hade fått undervisning enligt TSI hade presterat bättre 

än de andra grupperna som hade fått en konventionell undervisning (Brown et al. 1996, s. 26). 

Forskarna slår fast vid att deras studie har visat på det starkaste formella beviset som visar att 

modellen TSI förbättrar elevernas läsning; ”This study is the strongest formal evidence to date 

that transactional strategies instruction improves the reading […].” (Brown et al. 1996, s. 33). 
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5.3 QtA  
Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown, Cheryl Sandora, Linda Kucan och Jo Worthy (1996) 

genomförde en studie som undersökte metoden QtA och hur den metoden fungerade i olika 

klassrum. Metoden QtA fokuserar på att eleverna ska försöka att begripa och reflektera över 

vad författaren försöker säga (s. 385). I studien deltog två stycken undervisande lärare och 23 

elever totalt som gick i fjärde klass (Beck et al. 1996, s. 338). Forskarna kom fram till att via 

undervisning med QtA fick eleverna en medvetenhet över att läsprocessen kunde hindras om 

författaren inte uttryckte tydliga idéer. De konstaterade att eleverna blev allt mer medvetna 

om att författarens detaljer i en text är viktiga, för att det är dessa detaljer som gör att man får 

en möjlighet att förstå texten (Beck et al. 1996, ss. 408- 409). I studien kom forskarna också 

fram till att QtA tillämpar sig för alla sorters klassrum. De menar att QtA är ett 

tillvägagångssätt att interagera med en text och att det är läraren tillsammans med eleverna 

som utformar själva arbetet (Beck et al. 1996, s. 412).  

5.4 Barbro Westlunds avhandling 
I sin avhandling undersökte Barbro Westlund (2013) svenska lärares undervisning i läsförståelse 

som jämfördes med kanadensiska lärare och skillnaderna i hur man bedömer i läsförståelse. 

Studien visar att svenska skolor lägger fokus på att läsa medan kanadensiska lärarna hade fokus 

på hur man läser. De svenska lärarna talade mer om den tekniska sidan av läsprocessen och 

menade att elever ska främst kunna svara på frågor, återberätta, läsa upp och läsa mycket. Medan 

de kanadensiska lärarna talade mycket lite om det tekniska och pratade istället om att aktivt 

tillämpa ett antal läsförståelsestrategier och vara medveten om sitt tänkande (s. 239). I studien 

påpekas det att lärare inte bör kontrollera läsförståelse genom frågor som ska besvaras rätt eller 

fel, istället ska lärare ställa öppna frågor för att få en uppfattning om varför eleven svarar som 

hon/han gör (Westlund 2013, s. 279).  

 

I studien kom Westlund (2013) också fram till att svenska lärares arbete med läsförståelse bestod 

av individuellt arbete med läromedlet Läsförståelse C. Materialet bestod av korta texter som 

omfattade cirka en sida som eleverna fick arbeta med individuellt, genom att läsa och svara på 

frågor. Eleverna förväntades att själva ta ansvar för att lösa uppgifterna som sedan rättades av 

läraren. De kanadensiska lärarna organiserade sin undervisning genom att eleverna fick ta stöd av 

varandra och engagerade skolkamraterna i deras lärande (s. 243). Hon poängterar också i sin 

studie att oavsett vilken undervisningsmetod som används, behöver lärare aktivt reflektera över 

varför metoden används. Detta kallas för didaktiska övervägande och hon menar att detta har 
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samband med en framgångsrik undervisning (Westlund 2013, s. 66).  

5.5 The national reading panel 
Den amerikanska kongressen gav i uppgift till utbildningsdepartementet år 1997 att införa ett 

samarbetsorgan, NRP (The national reading panel). NRP (1997) fick i bland annat i uppdrag att 

sammanställa befintlig forskning inom läsning och identifiera de mest framgångsrika strategierna 

för lärarens arbete med läsförståelseundervisning. I deras rapport från 2000 i kapitel 4 

sammanställs dessa punkter som framgångsfaktorerna. 

• Comprehension monitoring - att eleverna övervakar sin förståelse 

• Graphic and semantic organizer including story maps- att eleverna använder grafiska och 

semantiska hjälpmodeller som inkluderar tankekartor 

• Question answering- att eleverna svarar på frågor 

• Question generation- att eleverna själva formulerar frågor som texten har väckt 

• Story maps- att eleverna lär sig berättelse strukturer 

• Summarizing- att eleverna sammanfattar huvudidéerna i texten 

•  Cooperative learning - att eleverna lär sig från varandra (s. 42). 

5.6 En balanserad undervisning fokus på innehållet och 

läsförståelsestrategier  
McKeown et al. (2009) genomförde klassrumsstudier som skedde under två år. Deras studie gick 

ut på att jämföra klasser där eleverna och lärarna arbetade med gemensamma texter, men där 

läsningen skedde på olika sätt. I de ena klassrummen fokuserade lärarna på att arbeta med sina 

elever gällande läsningen med fokus på innehållet i sin undervisning. Detta genomfördes genom 

att eleverna fick fokusera på innehållet i texten genom öppna och meningsbaserade frågor i form 

av gemensamma diskussioner. I de andra klassrummen arbetade lärarna medvetet med 

läsförståelsestrategier (s. 218). Studien visade att de eleverna som undervisades med fokus på 

läsförståelsestrategier, inte utvecklades på samma sätt som med de eleverna som undervisades 

med fokus på innehållet. Till exempel när lärarna som hade fokus på läsförståelsestrategier bad 

eleverna att sammanfatta innehållet i en text, blev strukturen vem, vad, var och hur än att istället 

gå in på vad det är som händer i texten. Lärarna som hade fokus på innehållet, la mer vikt på sina 

frågor som ska uppmuntra eleverna till att uttrycka vad de har förstått från en text och använda 

elevernas idéer för att bygga upp en förståelse (McKeown et al. 2009, s. 143).  

 

Slutsatsen av studien är att forskarna menar att det behövs en balanserad undervisning mellan 
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innehåll och explicit undervisning med strategier. Deras resultat tyder på att elever behöver få 

fokusera på innehållet och aktivt bygga mening medan de läser genom att interagera med texten, 

som nödvändigtvis inte kräver kunskaper om och att fokusera på specifika strategier hela tiden. 

De menar att genom att fokusera på enbart strategier under läsningen så kan det lämna eleverna 

mindre medvetna om den övergripande processen att integrera med en text, speciellt när det gäller 

att ansluta idéer och tankar kring en text (McKeown et al. 2009, ss. 245- 246).  

6. Material och metod 
I detta avsnitt följer en redogörelse av val av metod, urval av lärare, genomförande och 

analysmetod. Vidare redogörs etiskt ställningstagande samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet av denna studie. 

6.1 Kvalitativ metod 
För att kunna besvara mina frågeställningar, kommer de kvalitativa metoderna intervju och 

observation användas som metod i denna studie. Enligt Ann Kristin Larsen (2009) är dessa två de 

vanligaste bland kvalitativa metoder (s. 83). Intervjuerna används för att se vilka motiv lärare har 

som gör att de väljer att arbeta med En läsande klass eller inte. Observationerna används för att se 

hur lärare arbetar med läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning. Larsen (2009) menar 

vidare att forskaren måste välja hur data ska samlas till studien och genom att använda en viss 

metod får man en typ av data. Kvalitativ data säger något om kvalitativa (icke-siffermässiga) 

egenskaper hos informanter. Det kan handla om informanternas upplevelser och deras syn på 

saker (s. 22). Detta är anledningen till varför jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder.  

6.1.1 Intervju 
Enligt Monica Dalen (2015) är ändamålet med en intervju att ge en insikt om informantens egna 

erfarenheter, tankar och känslor (s. 14). Just därför har jag valt intervju som metod för att komma 

åt lärares tankar och deras motiv till att arbeta eller inte arbeta med En läsande klass. Under 

intervjuerna har jag valt att använda mig av ljudinspelningar med hjälp av min telefon. 

Anledningen till detta är för att jag inte vill förlora någon viktig information men också för att 

författaren menar vidare att ljudinspelning rekommenderas för att få med informantens egna ord 

(Dalen 2015, s. 37). Efter intervjuerna skedde transkriptionen av ljudinspelningarna. För att få 

med informanternas egna ord så gott som det gick, har jag grundligt kontrollerat utskrifterna mot 

ljudfilerna och författaren belyser att detta är viktigt (Dalen 2015, s. 69). Jag gjorde 

transkriberingarna samma dag som intervjuerna hade ägt rum, detta för att jag hade allt i färskt 
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minne. Mina transkriberingar är skrivna på ett sätt där lärarnas egna ord är tagna, däremot har jag 

konstruerat vissa meningar med punkt eller kommatecken för att det ska bli lättläst och förståeligt.  

 

I denna studie har jag valt att använda mig av semistrukturerad intervju. Dalen (2015) menar att 

den mest använda formen är just semistrukturerade intervjuer. Under sådana intervjuer är samtalet 

inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt ut (s. 34). Denna typ av intervju har jag valt 

för att kunna få mina frågeställningar besvarade genom de teman och frågor som ställs. Under 

intervjuerna hade jag med mig en intervjuguide (Bilaga 1) vars funktion att leda in på centrala 

teman och frågor som täcker in de viktigaste områden för studien. Författaren förklarar också att 

det finns behov till att utarbeta en intervjuguide speciellt när det gäller en semistrukturerad 

intervju (Dalen 2015, s. 35). Larsen (2009) belyser att en nackdel med intervju som metod är att 

intervjuaren kan påverka informationen genom sitt uppträdande. Man kan till exempel reagera på 

informantens svar på ett visst sätt som gör att informanten ändrar sig (s. 108). Därför har jag 

under intervjuerna valt att vara inbjudande till samtal och visa ett genuint intresse för att lyssna på 

lärarna, men jag har ändå försökt att hålla mig neutral för att undvika att påverka informanternas 

svar för att inte minska studiens reliabilitet. Mer om studiens reliabilitet och validitet kommer att 

tas upp under rubrik 6.5. 

 

6.1.2 Observation 
Observation handlar om systematiska iakttagelser enligt Larsen (2009). En observation är något vi 

har sett och som vi antecknar under hand eller efteråt (s. 89). Jag har valt att utföra en icke-

deltagande observation genom att jag inte interagerar med de som observeras och håller mig i 

bakgrunden. Larsen menar att vid icke-deltagande observationer är forskaren bara åskådare till det 

som observeras och det anses ytterst viktigt att observatörens närvaro inte påverkar beteendet hos 

dem som undersöks (s. 90). Observationerna tillhör även det som kallas för öppen observation. 

Det innebär att personerna som blir observerade är medvetna om att de blir observerade och att 

det finns en närvarande observatör (s. 92). En observatörs närvaro i klassrummet kan självklart 

påverka själva observationen och för att störa så lite så möjligt valde jag att sätta mig längst bak i 

klassrummet vid observationerna. Samtidigt valde jag att inte sitta intensivt att anteckna för fullt, 

utan antecknade lätt. Anledningen till varför jag har valt att konstruera ett observationsschema 

(Bilaga 2) är för att jag ska veta vad jag ska observera. Larsen (2009) menar att det är vanligt att 

man konstruerar ett formulär där man i förväg anger vad man ska titta på under en observation (s. 

93). En nackdel med observation menar författaren vidare att det är helt omöjligt att kunna få med 
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allting som händer under en observation. Vi kan vara ouppmärksamma, trötta eller sitta på en 

plats där vi inte ser allt (Larsen 2009, s. 108). Att jag inte kan få med precis allt är jag medveten 

om, men genom mitt observationsschema kan jag få med de centrala delar som täcker studiens 

syfte och vara mer uppmärksam vad jag ska observera på.  

6.2 Etiskt ställningstagande 
I arbetet med denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav inom 

forskningsetiska principer: 

• Informationskravet- forskaren ska informera om studiens syfte och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet- deltagare i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan  

• Konfidentialitetskravet- Uppgifter om alla deltagare i studien ska ge största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem.  

• Nyttjandekravet- Det insamlade materialet om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (ss. 7-14). 

 

För att tillgodose dessa fyra huvudkrav fick lärarna ta del av en blankett på plats (bilaga 3). I 

blanketten informerades de om alla krav och hur de tillgodoses. Lärarna fick sedan skriva under 

blanketten för att godkänna sin medverkan. Om någon lärare hade valt att avbryta sin medverkan 

hade jag självklart destruerat blanketten. Dalen (2015) förklarar att det är vanligt att forskaren 

bifogar svarstalong eller något liknande som informanterna ska underteckna för att på så vis tala 

om att man är villig att delta (s. 25). Slutligen vill jag poängtera att lärarna i denna studie är 

anonymiserade och har fiktiva namn. 

6.3 Urval och genomförande 
Urvalet av lärare gjordes självklart utifrån studiens syfte. Jag gjorde ett så kallat godtyckligt urval 

vilket Larsen (2009) beskriver som ett urval där informanterna väljs ut efter kriterier (s. 77). Mina 

kriterier var att lärarna skulle ha en lärarutbildning, lärarna ska arbeta inom årskurs 4-6, två 

stycken lärare ska arbeta med En läsande klass och två stycken lärare ska inte arbeta med 

materialet. Detta gjordes för att jag ska kunna besvara på frågeställningen gällande motiven som 

lärarna har till att arbeta eller inte arbeta med en läsande klass, men också för att undersöka hur 

lärarna undervisar i läsförståelsestrategier. Sökandet av lärare skedde först genom att jag tog 
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kontakt med lärare via mejl genom att jag hittade kontaktuppgifter på skolans hemsida. Sökandet 

av lärare skedde också genom att jag mejlade till rektorer i kommunala skolor i en kommun 

belägen i Södermanland. Syftet var att ta reda på om lärarna på deras skolor arbetade med En 

läsande klass för tillfället. Detta resulterade till inte många svar vilket ledde till att jag fick vända 

mig till de lärarna som jag hade fått kontakt med innan. Med hjälp av de lärarna fick jag tips om 

vilka som skulle vara intressanta att prata med och intresserade att medverka i studien. Detta sätt 

att gå till väga kallas för snöbollsmetoden. Larsen (2009) beskriver att snöbollsmetoden används 

när forskaren tar kontakt med personer som har goda kunskaper om ämnet, dessa personer kan i 

sin tur tipsa andra personer som kan vara värt att prata med (s. 78). På detta sätt fick jag kontakt 

med fler lärare som ville medverka i studien. Vi bestämde sedan via mejl tid för när vi skulle 

träffas för intervju och observation. Här nedan kommer en sammanställning av lärarna som deltar 

i studien. 

 

Tabell 1.  Sammanställning av lärarna som har valt att delta i studien 

Lärare Ålder Året då 

lärarexamen 

togs 

Undervisar i 

årskurs  

Undervisar i 

ämnena 

Arbetar på skola  

Gunilla  61 år 1977 Årskurs 4 Svenska, matte, 

So, No 

A 

Marie 37 år 2017 Årskurs 6 Svenska, So, 

engelska  

B 

Sandra  44 år  1996 Årskurs 5 Svenska, matte,  

So, No 

A 

Stina 51 år 1999 Årskurs 5 Svenska, idrott,  

Historia, No 

C 

 

6.4 Analysmetod  
Den analysmetod som jag har valt att använda mig är innehållsanalys. Detta är för att jag ska 

kunna identifiera samband, mönster, gemensamma drag eller skillnader i mitt empiriska material. 

Larsen menar att denna analysmetod troligtvis är det mest använda analysmetoden inom 

kvalitativa studier. I arbetet med att analysera det empiriska materialet har jag använt 

arbetsgången av innehållsanalys som Larsen (2009) beskriver:  

• Data samlas in, görs om till texter och texterna kodas. 
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• Koderna klassificeras i kategorier eller teman. Datamaterialet sorteras enligt dessa 

kategorier. 

• Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster identifieras.  

• Identifierade mönster utvärderas mot den existerande forskning och teorier (ss. 101-102).  

 

Dalen (2015) beskriver att det som är gemensamt för alla analysmetoder inom kvalitativ forskning 

är att de har en tolkande approach till dataunderlaget. En sådan approach bygger på att människor 

tolkar och analysen blir beroende av den som ser (s. 18). Att min analys kommer ha en tolkande 

approach går inte att bli helt fri ifrån, samtidigt gör det också att jag kommer ha med mig denna 

medvetenhet under tolkningsprocessen när analysprocessen sker.  

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Larsen (2009) förklarar att validitet handlar om giltighet och relevans. Det är viktigt att man 

samlar in data som är relevanta för frågeställningen. (s. 40).  Som tidigare nämnts har jag valt 

intervjuer och observationer för att jag ska kunna få relevant empiriskt material för att kunna 

analysera och besvara mina frågeställningar. Vidare menar författaren att reliabilitet handlar om 

studiens pålitlighet och tillförlitlighet (Larsen 2009, s. 41). Under intervjuerna använde jag 

ljudinspelning för att öka studiens reliabilitet för att jag ville få med lärarnas egna ord. Göran 

Ahrne och Peter Svensson (2015) menar att när man kombinerar flera metoder i samma 

undersökning kallas detta för triangulering. Genom triangulering kan man öka studiens 

tillförlitlighet (ss. 25-26). Larsen (2009) belyser att varje metod har sina svagheter och genom att 

använda flera metoder kan svagheter i den ena uppvägas av starka sidor hos den andra (s. 28). 

Detta är anledningen till varför jag har valt att kombinera intervju och observation för att kunna 

öka studiens tillförlitlighet. 

 

Ahrne och Svensson (2015) förklarar att studiens tillförlitlighet hänger samman med 

möjligheterna att generalisera, det vill säga att man kan säga något om en större population (s. 

26). Samtidigt menar Larsen (2009) att en nackdel med just kvalitativa metoder är att man inte 

kan generalisera (s. 27). Att min studie kommer vara generaliserbar är omöjligt eftersom jag har 

använt enbart fyra lärare och gjort endast en observation per lärare. Med anledning till detta har 

jag haft i åtanke att välja lärare från olika skolor för att studien inte ska representera enbart hur 

lärare undervisar på en skola. Detta belyser Ahrne och Svensson (2015) om vikten av att studera 

mer än en miljö och att man kan då försiktigt tala om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning 

(s. 27).  
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7. Resultat  
Här kommer resultatet från lärarnas intervjuer och observationer att presenteras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Lärarnas svar från intervjufrågorna 1-4 (se bilaga 2) har 

presenterats under avsnittet urval 6.3 och kommer inte att presenteras under detta avsnitt, 

eftersom det var bakgrundsfrågor om lärarnas ålder, utbildning etc. Frågorna 5-9 presenteras i 

resultatdelen eftersom dessa svar är relevanta för studiens syfte och frågeställning angående 

lärarnas motiv. Svaret på fråga 11 kommer inte att presenteras. eftersom den inte egentligen 

har någon användning för att kunna besvara frågeställningen. Här har jag alltså valt att göra 

en datareduktion. Larsen (2009) förklarar en datareduktion innebär att när forskaren tar bort 

en del data som man inte har någon användning för och att det är viktigt att ta bort irrelevant 

data som inte bidrar till att belysa frågeställningen (s. 94).  

7.1 Lärarnas intervjuer 

7.1.1 Gunilla 
Gunilla berättar att hon har hört talas om En läsande klass och att hon hörde talas om materialet 

via en kollega som hade varit på ett seminarium på Junibacken där Martin Widmark hade varit på 

plats. Där presenterades materialet och där fick lärarna även tips samt idéer. Den läraren som 

Gunilla hänvisar till ska sedan ha presenterat materialet för kollegorna och det var så Gunilla fick 

syn på materialet. Gunilla berättar att hon inte arbetar med En läsande klass för tillfället men 

berättar att hon har gjort det tidigare och att det var hennes eget val. Hon berättar vidare att hon är 

positivt inställd till materialet och tror att En läsande klass har en god förmåga till att skapa en 

ökad läsförståelse hos elever: 

 
Jag tror att det är bra. Det som är för mig på något sätt, eftersom jag är gammal och har gått en 

annan lärarutbildning […] blev En läsande klass en aha-upplevelse. Jag har ju ändå jobbat i trettiosju 

år och här är det någon som kanske gör det på ett lite roligare sätt, genom att ha de här olika 

karaktärerna. (Gunilla) 

 

När Gunilla motiverar till varför hon inte använder En läsande klass, berättar hos dels för att 

hennes nuvarande klass inte har arbetat med En läsande klass tidigare och hon berättar också att:  

 
[…] Ibland så känner jag att man blir styrd av dem text val som fanns där och det är inte dåliga 

texter som de representerar, men det är väldigt mycket som man ska kopiera upp och så där. Jag 

tycker ju att vi har två bra antologier, den ena heter bokskåpet och den andra heter zoom antologi. 
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Där det också finns bra texter och bra lärarhandledning som ja, bygger på de här delarna ändå istället 

för att säga detektiven, konstnären och så vidare. (Gunilla). 

 

Gunilla berättar vidare att hon inte har hört talas om den kritik som En läsande klass har fått.  

7.1.2 Marie 
Marie berättar att hon har hört talas om En läsande klass och att hon hörde talas om det på hennes 

verksamhetsförlagda utbildning när hon gick på lärarutbildningen. Hon berättar att hon tidigare 

inte har arbetat med materialet, men att hon arbetar En läsande klass för tillfället. Marie är positivt 

inställd till materialets förmåga till att skapa en ökad läsförståelse hos elever och fortsätter med att 

berätta; ”Jo men jag tycker att det har en god förmåga att göra det, men att det krävs ju en lärare 

såklart […] bakom materialet.” (Marie) 

 

Marie berättar att hon arbetar med En läsande klass för tillfället och att det var hennes eget beslut 

att arbeta med materialet. Hon motiverar så här till användandet av materialet;  

 
Jo, men jag har ändå en bild av att det blir liksom hanterbart för barnen. […] Genom att ge verktyg 

så tycker jag att det blir konkret och tydligt. Jag tror att alla gör ju det här i skolan, men att det på 

något sätt befäster på något bättre sätt genom de här strategierna, bilderna, figurerna och att det är 

strukturerat.[…] De här meningarna kan man använda när man pratar om inre bilder, till exempel 

jag ser, jag hör och jag känner. Det kopplar liksom på ett annat sätt, tror jag. Innan man har blivit en 

färdig läsare, för vi som är färdiga läsare […] har ju det här omedvetet. Men innan man har kommit 

dit och just för träning, blir det här som ett verktyg. (Marie) 

 

Marie berättar att hon inte har hört talas om den kritik som En läsande klass har fått.  

7.1.3 Sandra 
Sandra berättar att hon har hört talas om en läsande klass. Hon berättar att det har väl alltid funnits 

många arbetssätt kring läsning och strategier, men att hon fick syn på materialet genom nätet när 

En läsande klass hemsida var under uppbyggnad. Sandra är positivt inställd till materialet: 
 

”Jag tycker att den är bra. Det finns ju kritik mot materialet […] men jag tycker att om man 

använder materialet och kombinerar det med sin erfarenhet eller kunskaper om gruppen man jobbar 

med så tror jag att det kan bli jättebra.” (Sandra) 

 

Hon har alltså hört talas om den kritik som En läsande klass har fått.  
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Sandra berättar vidare att hon har arbetat med materialet tidigare och att hon arbetar med 

materialet för tillfället samt att det var hennes eget val. Hon berättar varför hon har valt att arbeta 

med En läsande klass;  
 

Jag tror att jag tyckte att det var lätt att ta till sig deras arbetsmetoder. Jag gillar Martin Widmark 

[…] jag har varit på föreläsningar där han har pratat och han har på något vis en sådan känsla för det 

här med att barn har rätt att lära sig att läsa […] Så jag tänker att läsningen är nyckeln till att man 

ska lyckas bättre i skolan. […] Jag har arbetat med materialet i flera klasser och det här är andra 

omgången där jag verkligen jobbar aktivt med det. I min förra klass som går nu i högstadiet, hade de 

ganska låga resultat när vi gjorde läsförståelsetester och då tänkte jag att det är extra viktigt att ha en 

strategi och en uttänkt plan hur man ska jobba med det här […] I En läsande klass hade bra delar, 

eftersom de levererade ett verktyg som strukturerade och gjorde det tydligare för eleverna. 

(Sandra) 

7.1.4 Stina 
Stina har hört talas om materialet En läsande klass och berättar att från allra första början fick hon 

syn på materialet genom nyheterna på tv. Där rapporterade man om det här materialet att det 

började användas ganska mycket på skolorna. Stina berättar att hon har arbetat med materialet 

tidigare och att det var hennes eget val. Hon är även positivt inställd till materialets förmåga att 

skapa en ökad läsförståelse hos elever; 

  
”Jag tycker att det är jättebra. För att från början är det ju framtaget för elever som läser svenska i 

andra hand, men det är ett jättebra sätt att arbeta även för elever som är lite svagare eller som kanske 

behöver extra mycket hjälp och träning.” (Stina)  

 

Hon berättar vidare att hon inte arbetar med materialet för tillfället och motiverar varför hon har 

valt att inte arbeta med En läsande klass: 
 

Det som är intressant är att jag har alltid arbetat på det sättet som En läsande klass och att det var 

inget nytt sätt för mig att arbeta på. Däremot hade jag inte använt figurerna spågumman, detektiven 

och så vidare innan materialet kom […] Just nu väljer jag att inte arbeta med det därför att de här 

texterna som man hämtar i En läsande klass, kände jag att de är fortfarande lite svåra för just den här 

gruppen som jag har i årskurs femmorna som jag jobbar med. Jag skulle kunna arbeta med årskurs 

fyras material, men jag valde istället att arbeta med läsförståelseboken nu i år eftersom det passar 

bra för dem. Där finns det lite kortare texter än i en läsande klass, där det finns det bland annat lite 

längre texter och kanske måste arbeta över flera lektioner. (Stina) 
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Stina berättar att hon inte har hört talas om den kritik som En läsande klass har fått. 

7.2 Lärarnas observationer 

7.2.1 Gunilla  
Gunilla arbetar inte med materialet En läsande klass och gjorde en egenkomponerad lektion i 

läsförståelse med läsförståelsestrategier. Gunilla inledde lektionen med att skriva en annons på 

tavlan; ”Lego säljes, ca 1000 bitar. I bra skick. 500 kr, tel: 79 100.” Sedan ställde hon frågor till 

eleverna utifrån annonsen. Vad är det för text? Vad är lego? Hur gör vi för att köpa lego? Vem är 

mottagaren/ vem skulle tänka sig köpa det här? Vad betyder i bra skick? Var skulle vi tänka oss 

att hitta denna annons? Går det att sälja på andra sätt än via tidningen? Efter diskussionen kring 

annonsen gick läraren vidare med att berätta om vad berättelsen Se upp för miljonerna kommer att 

handla om och berättade om bland annat om huvudpersonerna. Medan hon berättade ställde hon 

också frågor kring berättelsen. Vad innebär att man är kompanjoner? Vad gör man om man 

spanar? Vad är en lurendrejare? Vad är en hobby? De kollade också på underrubriker och 

diskuterade.  

 

Sedan höglästes berättelsen av läraren och eleverna fick följa med i texten. Efter högläsningen 

ställde läraren frågor kring berättelsen innehåll. Vad tycker ni om sättet de gjorde det på? Om du 

var Max hur skulle du ha gjort då? Sedan började de diskutera om berättelsens innehåll. Läraren 

hur det finns folk som lägger ut annonser och sedan lurar människor på pengar. Efter diskussionen 

fick eleverna arbeta enskilt med ett antal frågor kring texten. Lektionen varade i 48 minuter.  

7.2.2 Marie 
Marie arbetar med läsförståelsestrategierna ur En läsande klass i sin läsförståelseundervisning. 

Marie introducerade lektionen genom att berätta att de kommer arbeta med läsförståelsestrategin 

konstnären. Läraren ställde frågan till eleverna vad är det som strategin konstnären gör? Vilka 

”hjälpord” använder konstnären? Sedan diskuterade de vidare hur man kan få bilder i huvudet 

med hjälp av orden jag ser, jag hör och jag känner. De pratade även om de andra sinnena att man 

kan få bilder i huvudet med hjälp av dofter och smaker också. Sedan introducerade lärare vad 

eleverna skulle få i uppgift. Eleverna fick i uppgift att i grupper om tre högläsa texten En nattlig 

utflykt och sedan arbeta med ett arbetsblad som är från ur En läsande klass. Läraren gick igenom 

arbetsbladets olika delar där eleverna skulle få i uppgift att bland annat samla miljöord, 

personbeskrivningar och rita en bild som man har fått av texten. Läraren ställde frågor och 
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diskuterade med eleverna vad är en miljöbeskrivning? Hur kan en personbeskrivning beskrivas? 

Vilka ord kan användas till dessa beskrivningar?  

 

Sedan fick eleverna börja högläsa texterna i sina grupper och arbeta med arbetsbladet. Läraren 

gick runt till de olika grupperna och lät eleverna arbeta i sina smågrupper. Sedan samlades 

eleverna i helklass igen och började sammanställa elevernas svar på frågorna. Lektionen 

avslutades med att läraren högläste ur klassens högläsningsbok och läraren bad att tänka på vilka 

miljöbeskrivningar som tas upp medan läraren läste. När läraren hade läst klart började de 

diskutera vilka miljöbeskrivningar de hade hittat. Läraren tog ett exempel ur boken; garderoben är 

som ett litet rum och frågade eleverna vad de fick för bilder i huvudet av storleken på garderoben. 

Lektionen varade i 42 minuter.  

7.2.3 Sandra 
Sandra arbetar med läsförståelsestrategierna ur En läsande klass i sin läsförståelseundervisning. 

Läraren introducerar lektionen genom att hålla i två stycken böcker; Djupgraven och Mysteriet på 

örnklippan. Läraren frågade eleverna; hur brukar vi göra när vi röstar fram val av 

högläsningsbok? De diskuterade tillsammans att läraren brukar läsa prolog och bokens baksida, 

pratar om bokens framsida och förutspå vad boken kommer handla om. De pratade vidare om hur 

man kan använda dessa när man vill bekanta sig med en ny bok. Vidare håller läraren upp de två 

böckerna och diskuterar böckernas omslag. Läraren ställde frågor som vilken typ av bok tror ni att 

det är? Varför tror ni att det är en rysare? Spelar färgen någon roll? Läraren går vidare med att 

berätta att de har från förra lektionen röstat fram Djupgraven som högläsningsbok. Hon frågade 

vidare om vad eleverna har fått reda på från det förra kapitlet? När de hade diskuterat och 

sammanfattat vad de hade fått reda på hittills, frågade läraren; vad kallas den tjocka dimman? Kan 

ni beskriva hur den dimman ser ut? Varför har de visselpipa? Hur märkte de att flickan var 

ensam? Diskussionen fortsatte vidare genom att läraren bad eleverna att förutspå; vad kommer vi 

få veta härnäst? Hur tror ni att kommer det att gå under orienteringen? Vidare tittar läraren och 

eleverna på bokens titel Djuphavsgraven, vad är det? 

 

Sedan började läraren att högläsa ur boken och eleverna fick lyssna på berättelsen. När läraren 

hade läst klart kapitlet så frågade hon var det något som stämde med det ni trodde? Eleverna 

började diskutera för fullt och läraren avslutade diskussionen med att säga att något kommer att 

inträffa i nästa kapitel. Hon bad eleverna att fundera under lunchrasten vad de tror att kommer att 

hända i nästa kapitel. Lektionen varade i 39 minuter.  
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7.2.4 Stina 
Stina arbetar inte med materialet En läsande klass och hon gjorde en egenkomponerad lektion 

med läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning. Läraren introducerade lektionen genom 

att be eleverna ta fram Läsförståelseboken B. Texten som användes i Läsförståelseboken B var 

skräddarsaxen. Läraren uppmanande eleverna att kolla på bilden; vad gör de på bilden? Hur sitter 

de på bilden? Hur sitter man som en skräddare? Vad är en skräddare? Sedan gick läraren vidare 

med att kolla på rubriken en beskrivning. Läraren ställde frågor som; vad är en beskrivning? Vad 

är det för skillnad på en berättande text och en beskrivning? När träffar ni på en beskrivande text? 

Vad är viktigt att berätta när man ska beskriva hur en lek eller beskrivning går till? Läraren lät 

eleverna få berätta sina tankar kring det. Läraren frågar eleverna vad betyder deltagare? När 

brukar ni vara deltagare i något? Vad är en spelomgång? Vad är en sällskapslek?  

 

Efter diskussionen gick läraren vidare med att högläsa texten och bad eleverna att följa med i 

texten samt stryka under ord som de inte förstår. Läraren läste ett stycke och bad eleverna att 

sammanställa vad de har fått reda på hittills. Läraren läste vidare i texten och när hon hade läst 

klart gick de igenom tillsammans vilka ord eleverna hade strukit under. Därefter ställde hon 

frågor om; vad leken handlar om? Har någon lekt en liknande lek? Sedan använde läraren sig av 

frågorna som fanns i läsförståelseboken B. Där fanns det gröna frågor som handlar om vad det 

står i texten till exempel vad har skräddaren i handen? Gula frågor handlar om vad som sägs i 

texten, vad måste man göra för att klara sig bra i leken? Röda frågor handlar om att fundera, 

varför kan man påstå att detta är en sällskapslek? Lektionen avslutades med att läraren bad 

eleverna att sätta sig på golvet i en ring. Sedan fick alla sätta sig som skräddare och följa 

instruktionerna för att göra leken. Lektionen varade i 44 minuter.  

8. Analys 
Här nedan kommer analysen att göras genom att koppla empirin med teori och tidigare 

forskning som har presenterats i denna studie för att kunna besvara frågeställningarna. De två 

frågeställningar som ska besvaras är: vilka motiv har lärare som gör att de väljer eller inte 

väljer att undervisa i läsförståelsestrategier utifrån materialet En läsande klass? Hur 

undervisar lärare i läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning? Utöver kopplingar 

till teori och forskning, kommer även kopplingar göras till bland annat skollagen, svenska 

elevers läsförmåga samt kritik och hyllningar till materialet En läsande klass.  



	   25	  

8.1 Vilka motiv har lärare som gör att de väljer eller inte väljer att 

undervisa i läsförståelsestrategier utifrån materialet En läsande klass?  
Sandra nämner i sina motiv till varför hon började använda materialet och varför hon än idag 

arbetar med det är för att eleverna i hennes förra klass hade låga resultat i läsförståelse. Att 

resultaten har varit låga inom läsförståelse och läsning visar bland annat resultaten från PIRLS 

och PISA (Skolverket 2012, s. 6; Skolverket 2013, s. 139). Sandra ansåg också att En läsande 

klass hade bra delar, som levererade ett verktyg som strukturerade och gjorde det tydligare för 

eleverna. Även Marie som använder sig av En läsande klass motiverar främst att genom att ge 

verktyg så tycker hon att det blir tydligt och konkret för eleverna. Detta kan kopplas till En 

läsande klass (2017) motiv till användandet av materialet som syftar till att det ska ge verktyg och 

underlätta att arbeta med läsförståelsestrategier för lärare, men att det ska också syfta till att bidra 

till bättre läsförståelse hos elever (En läsande klass 2017). Både Sandra och Marie nämner 

”verktyg” som ska strukturera och göra det tydligt för elevers läsförståelse. Dessa ”verktyg” kan 

även kopplas till läsförståelsestrategiers funktion som Westlund (2012) menar att de ska fungera 

som målinriktade mentala redskap för att kunna förstå texter (s. 33) och Bråten (2010) som menar 

att de ska fungera för att tillägna sig och ordna information för att övervaka och styra sin 

läsförståelse (s. 69).  

 

Sandra påpekade också att hon tyckte att det var lätt att ta sig an till En läsande klass 

arbetsmetoder. Ett till motiv som hon nämner är att hon gillar Martin Widmark och anser att han 

har en känsla för att barn har rätt att lära sig att läsa. Vidare har Widmark också fått hyllningar i 

artikeln ur Skolvärlden (2014) där kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth anser att Widmark är 

en viktig person för våra barn som lägger ner engagemang för att öka barns läslust och läsförmåga 

(Skolvärlden 2014). Detta motiv går dock inte att koppla till någon forskning kring En läsande 

klass, eftersom det inte finns någon forskning som har gjort på materialet. 

 

Gunilla och Stina har valt att inte arbeta med En läsande klass. Trots att de inte arbetar med 

materialet är de positivt inställda till materialet och det inte är deras motiv till varför de inte 

använder materialet. Gunilla nämner sina motiv till varför hon inte använder materialet och menar 

att det är att hennes nuvarande klass inte har arbetat med En läsande klass tidigare och för att hon 

anser att det är för mycket material att kopiera upp. Hon nämner att det finns bra texter ur bland 

annat boken Zoom antologi som hon arbetar med i sin läsförståelseundervisning och att det finns 

bra delar där utan att behöva säga detektiven och så vidare. Stinas motiv till varför hon inte väljer 
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att arbeta med materialet är för att hon anser att hon alltid har arbetat på det sättet som en läsande 

klass gör och att det var inget nytt sätt arbeta på. Vidare motiverar Stina att hon tycker de texterna 

som finns i En läsande klass är för svåra för hennes klass och därför har hon valt att arbeta med 

Läsförståelse B eftersom det passar hennes klass bättre. Det finns ingen forskning som kan 

kopplas till Gunilla och Stinas motiv till att de väljer att inte arbeta med En läsande klass i arbetet 

med läsförståelsestrategier, eftersom tidigare nämnts finns det ingen forskning som har gjorts på 

materialet. Dock poängterar Bråten (2010) vikten av att arbeta med läsförståelsestrategier och att 

det är väldokumenterat att de elever som förstår vad de läser använder läsförståelsestrategier 

oftare och på ett mer effektivt sätt (s. 70). 

 

Endast Sandra kände till den kritik som En läsande klass har fått där Damber och Nilsson (2014) 

har påpekat att En läsande klass har kraftiga brister och är kritiska till materialet (Damber & 

Nilsson 2014). Att Sandra känner till kritiken ger ett intryck av ett reflekterande tänkande 

eftersom hon trots allt nämner kritiken, men ändå väljer att arbeta med materialet genom sina 

motiv. Westlund (3013) poängterar i sin studie att oavsett vilken undervisningsmetod som 

används, behöver lärare aktivt reflektera över varför metoden används för att det har samband 

med en framgångsrik undervisning (s. 66). Även Reichenberg (2014) är inne på samma spår som 

Westlund att skickliga lärare vet varför han/hon arbetar på ett visst sätt (s.137). 

 

De två lärarna Gunilla och Stina som väljer att inte arbeta med materialet, nämner inte i sina 

motiv som ifrågasätter materialet. Utan här uppfattar jag det som att deras motiv är mer av 

praktiska skäl och som utgår ifrån deras egna erfarenheter, som till exempel att det är för mycket 

att kopiera upp eller att det inte passar målgruppen. Detsamma gäller för läraren Marie som 

arbetar med materialet och inte känner till kritiken. Skollagen slår fast i kap.1. 5§ att utbildning 

ska vila på en vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Intrycket blir att hon använder materialet utan 

att reflektera över huruvida En läsande klass är ett forskningsbaserat material eller inte.  

8.2 Hur undervisar lärare i läsförståelsestrategier i sin 

läsförståelseundervisning?  

8.2.1 Sandra och Marie  
Sandra arbetar med läsförståelsestrategierna ur En läsande klass i sin läsförståelseundervisning. 

Under lektionen som jag observerade använde hon framförallt läsförståelsestrategierna ur RT som 

En läsande klass bygger på. RT som kan översättas till ömsesidig undervisning användes genom 
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att eleverna fick sammanfatta, förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter i texten (Reichenberg 

2014, s. 86). Observationen visade dock att Sandra inte använde arbetssättet som RT bygger på, 

där eleverna ska ta över rollen som samtalsledare och läraren ska finnas till stöd tillsamtalsledaren 

(Reichenberg 2014, ss. 87- 88). Konstnären användes där eleverna fick skapa inre bilder genom 

att de diskuterade bland annat hur den tjocka dimman såg ut, när de diskuterade bokens omslag 

och när läraren läste berättelsen (Gonzalez et al. 2014, s. 14). Modellen TSI användes också 

genom läsförståelsestrategierna, men främst genom arbetssättet där förståelsen av texten hade 

fokus på att skapas gemensamt och att Sandra deltog i dialoger med eleverna. Utifrån 

observationen fokuserade inte Sandra på vad som var rätt eller fel, utan uppmuntrade eleverna att 

berätta hur de tänker. Ett exempel är när hon bad eleverna att förutspå på vad de kommer få reda 

på i nästa kapitel och hur de hur de tror att det kommer gå under orientering som pågår i 

berättelsen. Detta kan kopplas till arbetssättet enligt TSI (Westlund 2012, s. 80-82). Brown et al. 

(1996) har i deras studie visat att undervisning med läsförståelsestrategier enligt TSI har en 

positiv effekt och förbättrar elevers läsning (s. 33).  

 

Sandra arbetar med flera läsförståelsestrategier samtidigt i sin läsförståelseundervisning, vilket 

kan kopplas till kopplas till arbetet med läsförståelsestrategier enligt En läsande klass. Gonzalez et 

al. (2014) som är författarna av En läsande klass studiehandledning menar att läsaren ska använda 

alla strategier samtidigt när den behärskar alla strategier (s. 13). Sandra väljer dock att inte 

benämna läsförståelsestrategierna genom karaktärernas namn såsom detektiven, spågumman osv. 

En orsak till det kan vara att Sandras elever behärskar eller är på god väg att behärska strategierna 

och att Sandra inte känner behovet att benämna då de. Detta kan kopplas till målet som En 

läsande klass har med strategierna, nämligen att eleverna ska bli en så kallad stjärnläsare som ska 

kunna använda strategierna självmant (Gonzalez et al. 2014, s. 13).  

 

Marie arbetar också med läsförståelsestrategierna ur En läsande klass i sin 

läsförståelseundervisning. Under observationen användes endast en strategi i taget och fokus låg 

på En läsande klass egen läsförståelsestrategi konstnären. En orsak till varför Marie har valt att 

arbeta med en strategi i taget, kan vara för att hennes klass nyligen har börjat arbeta med 

läsförståelsestrategierna och troligen inte behärskar alla strategier. Detta kan kopplas till 

författarnas resonemang ur En läsande klass, där de menar att man ska använda endast en strategi 

i taget när man introducerar strategierna (Gonzalez et al. 2014, s. 13). Marie använde 

läsförståelsestrategin konstnären genom jag ser, jag hör och jag känner strukturen under 

observationen. I McKeown et al. (2009) studie var de kritiska till att använda strategier på detta 
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sätt och menar att man ska lägga mer vikt på innehållet genom att uppmuntra eleverna vad de har 

förstått, i det här fallet vad de har fått för inre bilder (s. 143). Samtidigt som det finns kritik till 

Maries sätt att använda läsförståelsestrategier så har NRP:s (2000) rapport visat att strukturer av 

denna typ av strategi är framgångsrik, de nämner till exempel genom berättelsestrukturer (s. 42). 

 

Observationerna visade att varken Sandra eller Marie inte använde QtA i arbetet med 

läsförståelsestrategier, trots att QtA finns med i En läsande klass. QtA ska ifrågasätta författaren, 

avsikten med ifrågasättandet är att uppmärksamma läsaren att bakom varje text döljer sig en 

författare (Reichenberg 2014, s. 93). Beck et al. (1996) studie visade en positiv effekt genom att 

eleverna blev allt mer medvetna om författarens detaljer i en text är viktiga, för att det är dessa 

detaljer som gör att man får en möjlighet att förstå texten (ss. 408- 409). Att inte Sandra eller 

Anna använde QtA kan självklart bero på att jag endast observerade en lektion per lärare. En 

annan orsak kan också vara att lärarna har plockat ut delar ur En läsande klass som de känner att 

det vill ha med i arbetet med att förse elever med läsförståelstrategier. Författarna av En läsande 

klass poängterar att ska låta sig inspireras av materialet och gör det till eget genom att lägga till 

och dra ifrån som passar för klassen (Gonzalez et al. 2014, s. 9). 

 

Författarna ur En läsande klass menar att det är viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier att 

läraren modellerar och demonstrerar strategierna. De menar de att lärare ska göra detta genom att 

tänka högt, vilket innebär att läraren berättar högt för eleverna hur hon tänker vid användning av 

läsförståelsestrategierna. Syftet är att det ska bli lättare för eleverna att veta hur de ska tänka när 

de läser på egen hand (Gonzalez et al. 2014, s. 16). Marie modellerade genom visa och berätta för 

eleverna hur de kan använda strategin konstnären genom hjälp orden jag ser, jag hör, jag känner. 

Sandra modellerade också på ett liknande sätt genom att visa eleverna hur man kan tänka när man 

bekantar sig med en ny bok genom att till exempel kolla på bokens omslag och att förutspå vad 

texten kommer att handla om. 

 

Både Sandra och Marie högläste för sina elever som en del av arbetet med läsförståelsestrategier i 

deras läsförståelseundervisning. Westlund (2012) är positivt inställd till lärarens högläsning 

eftersom eleverna förhoppningsvis blir motiverade till att vilja själva läsa (s. 107). Marie lät 

eleverna att högläsa för varandra i små grupper och detta kan kopplas till Roes (2014) 

resonemang som menar att man kan använda elever i högläsning (s. 164). Marie lät eleverna 

arbeta i små grupper och att Sandra lät eleverna diskutera i hel grupp kan kopplas till Westlunds 

(2013) studie där de kanadensiska lärarna organiserade sin undervisning genom att eleverna fick 
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ta stöd av varandra (s. 243) Detta kan också kopplas till NRP:s (2000) studie där det har visat sig 

att det är effektivt att eleverna lär sig av varandra (s. 42). Vidare kan detta kopplas till Vygotskjis 

(1978) tankar om att lärande är en social process som endast fungerar när eleven samverkar med 

människor i sin miljö och med sina kamrater (s. 90). Planeringarna i En läsande klass innehåller 

inget enskilt arbete, eftersom författarna anser att dialog och samtal kring en text som är det 

centrala (Gonzalez et al. 2014, s. 9). Detta kan vara en ännu en orsak till varför både lärarna har 

haft samtalet som en aktiv roll.  

8.2.2 Gunilla och Stina 
Gunilla och Stina arbetar inte med materialet En läsande klass. Det observationerna har visat är att 

de två lärarna undervisar båda med läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning utifrån 

modellerna RT och TSI. Utifrån observationerna kunde jag se att RT användes genom 

läsförståelsestrategierna ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta texten (Reichenberg 

2014, s. 86). Palinscar Sullivan och Brown (1984) har visat i deras studie att dessa strategier har 

elevers ökat läsförståelse (s.157). Observationerna visade också att varken Gunilla eller Stina inte 

arbetar enligt det arbetssättet som RT bygger på, där eleverna ska ta över rollen som samtalsledare 

och läraren ska finnas till stöd tillsamtalsledaren (Reichenberg 2014, ss. 87- 88). Här tolkar jag 

det som att det var lärarna som agerade som samtalsledare och styrde samtalen genom att ställa 

frågor, inte eleverna. En orsak till detta kan vara för att lärarna anser att eleverna inte är redo att ta 

över rollen som samtalsledare för att de ska kunna utvecklas enligt den proximala 

utvecklingszonen som Vygotskij (1978) talar om (s. 86).  

 

Inom RT har läraren har en viktig roll för att visa hur man använder läsförståelsestrategier genom 

modellering (Reichenberg 2014, s. 87). Utifrån observationerna tolkar jag det som att Gunilla och 

Stina inte modellerade eller demonstrerade strategierna genom att visa och berätta för eleverna 

hur de gör eller tänker när de använder strategierna. Här upplevde jag det som att eleverna fick 

istället möjlighet att ta sig an strategierna mer undermedvetet genom imitation. Det blev mer att 

eleverna fick ta sig an strategierna genom att se vilka strategier läraren använder och vilka typ av 

frågor läraren ställer. Vidare menar Vygotskij (1978) att elevers imitation av en vuxen bidrar till 

lärande (s. 129). 

 

TSI användes genom att de diskuterade texterna gemensamt, där de skapade tillsammans en 

förståelse och lärarna gick i dialog med eleverna (Westlund 2012, ss. 80-82). I arbetet med 

läsförståelsestrategier tolkar jag det som att både lärarna ställde frågor som var öppna och som 
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inte bedömdes som rätt eller fel. Ett exempel är när Gunilla frågade eleverna; om ni var Max vad 

skulle ni ha gjort då? Eller när Stina ställde frågan; vad är viktigt att berätta när man ska beskriva 

hur en lek eller beskrivning går till? Denna koppling kan göras till Westlunds (2013) studie där 

hon påpekar att lärare inte bör kontrollera läsförståelse genom kontrollerande frågor dvs. genom 

frågor som ska besvaras rätt eller fel, istället kan lärare ställa öppna frågor (s. 279).  

 

Utifrån observationerna hade Gunilla och Stina har fokus på ordkunskap i arbetet med 

läsförståelsestrategier, främst genom att hitta och reda ut svåra ord. Detta kan kopplas till Bråten 

(2010) som menar att det är nödvändigt för elever att ha en tillräcklig förståelse av vad de 

enskilda orden i texten betyder, för att i sin tur kunna få ett fullt utbyte av en text (s. 56). 

Observationen visade också att Gunilla hade också fokus på att aktivera elevernas förförståelse. 

Detta visade sig genom att innan hon läste texten för eleverna, skrev hon upp en annons på tavlan 

och diskuterade med eleverna vad en annons är. Bråten (2010) förklarar att det är viktigt att 

aktivera elevers förförståelse, detta för att de ger läsaren en möjlighet att tolka information och 

dra slutsatser som presenteras i texten (s. 63). Gunilla och Stina högläste också för sina elever, 

precis som Sandra och Marie. Roe (2014) är positivt inställd till det lärarens högläsning (s. 164). 

Vidare belyser Westlund (2012) att tystläsningsstunder inte gynnas alla läsare (s. 51). Ur denna 

synvinkel tolkar jag det som att lärarna kan ha använt högläsningen som scaffolding, alltså 

stödstrukturer för att alla elever ska kunna engageras i läsningen oavsett läsförmåga (Westlund 

2012, s. 123) 

 

Under observationen hos Stina arbetade hon praktiskt också utöver arbetet med 

läsförståelsestrateger i sin läsförståelseundervisning. Detta genom att texten lästes först och sedan 

fick eleverna utföra leken praktiskt. Här ser jag en koppling till Deweys (1889) teori om lärande, 

learn to do by doing och learn to do by knowing (ss. 45-46). Dewey (1889) menar att om vi inte 

gör så kan vi inte förstå idéerna, samma sak om vi inte vet så kan vi inte agera på ett väsentligt 

sätt (ss. 129-130). Stina arbetade också med Läsförståelse B med sina elever i arbetet med 

läsförståelsestrategier, där hon bland annat ställde frågor utifrån bokens frågor. I Westlunds 

(2013) studie arbetade de svenska lärarna också med Läsförståelseboken, men hon menar att 

arbetet skedde individuellt och eleverna fick själva ta ansvar för att lösa uppgifterna (s. 243). 

Denna koppling framkom inte utifrån Stinas arbete med läsförståelseboken, eftersom hon hade en 

gemensam diskussion och samtal med eleverna för att skapa en gemensam förståelse. Även 

Gunilla hade gemensamma diskussioner och samtal med eleverna. Detta kan kopplas till 

Vygotskij (1978) som belyser att dialog har en viktig roll för elevers lärande (s. 131). 
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9. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit undersöka vilka motiv lärare har inom årskurs 4-6 och vad det 

är som gör att de väljer eller inte väljer att arbeta med En läsande klass inom ämnet svenska. 

Vidare har syftet varit att undersöka hur dessa lärare arbetar med läsförståelsestrategier. De 

frågeställningar som skulle besvaras var:  

• Vilka motiv har lärare som gör att de väljer eller inte väljer att undervisa i 

läsförståelsestrategier utifrån materialet En läsande klass?  

• Hur undervisar lärare i läsförståelsestrategier i sin läsförståelseundervisning? 

	  
Slutsatsen av denna studie är att lärarnas motiv till att arbeta med En läsande klass är främst att 

som lärare ska kunna ge verktyg till sina elever, strukturera och göra det tydligare för elever i 

arbetet med att kunna förstå olika slags texter. Men också för att det är lätt att ta till sig En läsande 

klass arbetsmetoder och att det finns en positiv bild av Martin Widmark som gör det mer 

motiverande till att arbeta med materialet. De lärarna som inte väljer att arbeta med materialet En 

läsande klass, deras motiv är främst att det finns för mycket material och gör att man måste 

kopiera upp mycket för att kunna ta del av texterna. Deras motiv är också att texterna som finns i 

En läsande klass är för svåra för klassen. Båda lärarna som inte arbetar med en läsande klass 

använder också i sina motiv att de arbetar med andra material som passar de bättre såsom zoom 

antologi och läsförståelse B, men anser att de får ändå med de delarna som en läsande klass 

arbetar med trots att de inte benämner strategierna som detektiven, spågumman och så vidare. 

Deras motiv är mer knutna till praktiska skäl, egna erfarenheter eller att det inte passar gruppen. 

Motiven till icke användandet av En läsande klass hade ingen grund ur forskningsaspekter där 

lärarna kritiserade materialet, utan de var positivt inställda till materialet. Tidigare forskning av 

Westlunds (2013) avhandling har visat att lärare behöver aktivt reflektera varför man använder en 

viss metod för att detta har samband med en framgångsrik undervisning (s. 66). Dock finns ingen 

forskning om En läsande klass som kan bekräfta de motiv som lärarna i min studie använder sig 

av till att de väljer eller inte väljer att arbeta med En läsande klass.  

 

Slutsatsen är att lärarna Sandra, Gunilla och Stina undervisar i läsförståelsestrategier genom RT 

förutom Marie som fokuserade enbart på En läsande klass egen strategi konstnären. TSI användes 

också av lärarna gällande strategierna, men också främst genom arbetssättet där läraren är i dialog 

med eleverna och skapar en gemensam förståelse av texten. Arbetssättet enligt RT att låta 

eleverna att ta över rollen som samtalsledare, användes inte av lärarna i denna studie. Tidigare 

forskning har visat att RT (Palinscar Sullivan & Brown 1984, s.166) och TSI (Brown et al. 1996, 
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s. 33) har förbättrat elevers läsning och läsförståelse. QtA har också visat en positiv effekt genom 

tidigare forskning (Beck et al. 1996, ss. 408- 409). Trots detta använder ingen av lärarna i min 

studie QtA. Vidare har McKeown et al. (2009) studie visat att elever som får bara medveten 

undervisning genom läsförståelsestrategier utvecklas inte på samma sätt som de elever som får 

fokusera på innehållet (s. 143). Det finns alltså en anledning till att också vara kritisk till 

användningen av läsförståelsestrategier, eftersom alla lärare i denna studie undervisar i 

läsförståelsestrategier. Denna studie har även visat att lärarna modellerade och demonstrerade 

läsförståelsestrategierna på olika sätt. Enligt analysen hade Sandra och Marie en mer tydlig 

modellering eftersom de synliggjorde för eleverna hur de kan tänka när de använder strategierna. 

Gunilla och Stina hade mindre tydlig modellering då de inte berättade konkret för eleverna hur de 

kan tänka när de använder strategierna, det blev mer imitations inlärning.  

 

Tidigare forskning på området har visat i Westlunds (2013) studie att svenska lärare låter sina 

elever arbeta individuellt med boken Läsförståelse C, genom att låta eleverna själva läsa och svara 

på frågor som rättas sedan av läraren. Eleverna förväntades själva att ta ansvar över sin 

läsförståelse (s. 243). Detta stämmer inte överens med min slutsats av denna studie. Alla lärare i 

min studie använder sig av högläsning i sin läsförståelseundervisning och knyter an till 

scaffolding genom att engagera alla elever i läsningen oavsett läsförmåga. Alla lärare hade med 

samtalet och lärande som en social process som viktigt del i läsförståelseundervisningen i arbetet 

med att förse eleverna med läsförståelsestrategier. Praktiska moment förekom också i 

läsförståelseundervisningen, då utifrån Stina observation visade att hon undervisade praktiskt 

också och inte bara teoretiskt. Stina använde också boken Läsförståelse B i arbetet med 

läsförståelsestrategier, men arbetet skedde inte individuellt. NRP:s (2000) forskning om de 

framgångsrika strategierna för lärarens arbete i läsförståelseundervisning användes inte alla delar 

av lärarna i min studie, dock användes vissa och dessa var att eleverna lär sig av varandra och 

eleverna får sammanfatta huvudidéerna i en text (s. 42). 

9.1 Studiens relevans och vidare forskning  
Denna studies relevans är ämnat att vara ett bidrag till fältet för att få inblick kring lärares motiv 

till att arbeta eller att inte arbeta med En läsande klass, eftersom det inte har gjorts någon tidigare 

forskning på En läsande klass trots att materialet har fått en stor spridning i klassrummen. Vidare 

ska denna studie ge en inblick på hur lärare arbetar med läsförståelsestrategier, detta för att det 

inte står i läroplanen hur lärare ska undervisa eller vilka strategier som ska användas. Förslag till 

vidare forskning skulle vara att göra en studie som undersöker En läsande klass fast ur ett 
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elevperspektiv, eftersom min studie har ett lärarperspektiv. Då skulle man kunna undersöka 

elevers användning av läsförståelsestrategier ur En läsande klass och huruvida de upplever att de 

har någon nytta av strategierna för att kunna förstå olika typer av texter.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. När tog du din lärarexamen? 

4. I vilka ämnen undervisar du i? 

5. Har du hört talas om En läsande klass? Hur har du hört talas om materialet?  

- Genom skolan? Sociala medier? Utbildning/kurser? 

6. Har du någon gång arbetat med materialet? Om du har gjort det, vems val var det? 

- Skolans val? Arbetslagets val? Ditt eget val? 

7. Vad anser du om materialets förmåga att skapa en ökad läsförståelse? 

8. Arbetar du med En läsande klass för tillfället?  

9. Vad är det som gör att du väljer att arbeta eller att du inte väljer att arbeta med En 

läsande klass? Motivera.  

10.  Har du hört talas om den kritik som En läsande klass har fått? 

11.  Hur tror du att genom dina metoder/strategier i läsförståelseundervisningen kan ge 

eleverna en ökad läsförståelse? Kan du ge något exempel? 

12.  Har du något mer att tillägga eller har du några andra frågor? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Observationsschema 
 

Lärare:_____________________________________ Klass:________________ 
 

Datum:_________________ 

 

Vad är det för lektion? 

o Ur en läsande klass  

- från lektionsplaneringar, delar av det eller egenkomponerad 

o Egenkomponerad lektion i läsförståelse 

 

Vilken text/er används? 

 

Hur inleds lektionen? 

 

Vad får eleverna för uppgift/er under lektionen? 

o Gruppuppgift/ enskild 

o Material 

o Tid 

 

Läsning: 

o Stafettläsning  

o Högläsning  

o Tyst läsning/ individuell 

o Annat 

 

Läraren uppmanar eleverna att använda följande läsförståelsestrategier:  

o Ställa hypoteser och förutspå texten 

o Ställa frågor om texten 

o Reda ut oklarheter i texten  

o Sammanfatta texten 

o Skapa inre bilder av texten 

o Uppmärksamma författaren bakom texten 
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Personfigurerna ur En läsande klass används/presenteras:  

o Spågumman 

o Detektiven 

o Reportern  

o Cowboyen 

o Konstnären 

 

Vilka frågor ställs? 

 

Läraren:  

o Aktiverar elevernas förkunskaper 

o Inbjuder till samtal och diskussion kring textens innehåll 

o Scaffolding   

o Inbjuder till att eleverna ska fungera som läranderesurser för varandra 

o Modellerar strategierna 

 

Hur avslutas/sammanfattas lektionen? 

 

 

 

Övrigt/frågor/reflektioner:  
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Bilaga 3  
Samtyckesblankett 

Informationskravet: Deltagaren har informerats om studiens syfte som ska undersöka hur 

lärare undervisar i läsförståelsestrategier och vilka motiv lärare har till att lärare väljer eller 

inte väljer att arbeta med En läsande klass. 

Samtyckeskravet: Som deltagare i den här undersökningen har deltagaren rätt att bestämma 

över sin medverkan och kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  

Konfidentialitetskravet: Skola och kommun kommer att anonymiseras. Lärare kommer att 

anonymiseras genom fiktiva namn. De anteckningar från observationerna och 

ljudinspelningarna från intervjun kommer endast att vara tillgängliga för Selma Serdarevic 

som genomför studien. När studien är klar kommer all insamlat material att destrueras. 

Nyttjandekravet: Studien kommer inte att användas i kommersiellt bruk eller i andra 

ickevetenskapliga syften.  

 

I denna blankett har du fått tagit del av de forskningsetiska principerna utifrån punkterna 

ovan. Genom denna blankett ombeds du att skriftligt godkänna din medverkan i studien. När 

uppsatsen är godkänd och publicerad, är du självklart välkommen att ta del av uppsatsen om 

det så önskas. Tack för din medverkan! 

 

Ort/datum/år 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Student: Selma Serdarevic  

 

Handledare: Mattias Pirholt 


