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Abstract 

Title: ”The cowboy captures cows and suchlike” – Reading comprehension strategies in 

school year 2 by the teaching material ”A Reading Class” 

Author: Sandra Pöhlitz | Supervisor: Eva Jonsson 

Spring term 2016 

The aim of the study is to examine which reading comprehension strategies by the teaching 

material ”A Reading Class” a teacher in second grade tutors about and how the teacher tutors, 

and which reading comprehension strategies pupils in second grade state that they use when 

they read on their own, and in what whey they use those reading comprehension strategies. 

Therefore this study proceeds from the following questions: 

 Which reading comprehension strategies does the teacher tutor about and how does 

the teacher tutor about those strategies? 

 Which reading comprehension strategies do the pupils state that they are using when 

they are reading on their own? 

 How do the pupils use the reading comprehension strategies when they read on their 

own, according to themselves? 

The investigation is based on three observations of the tutoring about reading comprehension 

strategies and six interviews with a total of eleven pupils. The theoretical basis is composed of 

theories about the sociocultural perspective, scaffolding, zone of proximal development and 

reciprocal teaching. The result showed that the teacher tutored about the reading 

comprehension strategies: predicting, clarifying, questioning and summarizing. She 

encouraged the pupils to create inner images and to make text connections (text-to-self, text- 

to-text, text-to-world). She tutored about the strategies by the model “think aloud”. 

The pupils seem to use the strategies predicting and clarifying most frequently when they are 

reading on their own but also creating inner images. For example, they use the strategy 

predicting when they are choosing books to read and the strategy clarifying when they don’t 

understand words while they are reading. A lot of the pupils seem to have trouble explaining 

how to use the strategy summarizing, and also seem to find it hard to summarize after reading, 

but skillful readers seem to accomplish that better than less skillful readers. The pupils seem 

to use the reading comprehension strategies in greater occurrence when they are reading on 

their own than they are aware of. 

Keywords: reading comprehension strategies, scaffolding, reciprocal teaching 

Nyckelord: läsförståelsestrategier, stöttning, reciprok undervisning 
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1 Inledning 
I tidigare studier och texter om läsförståelse är ofta lärarperspektivet i fokus, men sällan 

elevperspektivet. Barn spelar en viktig roll i samhället, men det är inte alltid barnperspektivet 

som synliggörs. Många gånger är det vuxna som gör tolkningar av barnperspektiv och då 

kanske man egentligen inte kan påstå att det är barnperspektiv fullt ut. Det är dock ingen 

anledning till att bortse från barnperspektivet, även om det är formulerat av vuxna. Vi behöver 

fortfarande utgå ifrån barnens perspektiv och särskilt i undervisning. Min intention med detta 

arbete är därför att undersöka elevers syn på sin användning av läsförståelsestrategier för att 

bidra till att elevperspektivet sätts i fokus i en annars lärarperspektivdominerad forskning. 

 

Nedan kommer jag att sätta in undersökningen i ett vetenskapligt sammanhang, förklara 

bakgrunden till den, samt redogöra för syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Vad innebär läsförståelse? I mitt arbete har jag utgått från Westlunds definition av begreppet: 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening 

och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren ska både 

iaktta och känna sig bunden till textinnehållet och tillföra texten något nytt. Läsaren och texten 

interagerar på så sätt för att skapa mening (Westlund 2013a, s 70). 

 

Läsförståelse kräver alltså ett aktivt deltagande och interaktion mellan läsaren och texten för 

att läsningen ska bli meningsfull. Westlund menar att bedömning av läsförståelse ofta görs 

genom tester med kontrollfrågor istället för att eleverna får samtala om sin läsförståelse 

(2013a, s 70). Ett exempel på ett internationellt test på läsförståelse är PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) som är en internationell studie som jämför läsförmågan 

hos elever i årskurs 4. PIRLS genomfördes för första gången år 2001 och därefter år 2006 och 

sedan år 2011. Skolverket framhåller att PIRLS-undersökningarna visar att svenska elever har 

en god läsförmåga, men att den har försämrats efter varje undersökning (Skolverket 2012, s 

6). Svenska elevers läsförståelse av skönlitteratur har knappt sjunkit, men på grund av den 

minskade förståelsen av sakprosatexter så har den generella läsförmågan sjunkit bland 

Sveriges fjärdeklassare (ibid. s 82). Skolverket konstaterar att i PIRLS 2006 och 2011 

tydliggjordes det att svenska elever inte arbetar med olika typer av läsförståelsestrategier i lika 

hög grad som många andra länder (ibid. s 8). 
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I den nya läroplanen som kom år 2011 skrivs det om läsförståelse i undervisningen. I det 

centrala innehållet i svenska står det att eleverna ska lära sig: ”Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 2011, s 

223). Vidare är ett kunskapskrav i åk 3 att: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med 

flyt genom att använda läsförståelsestrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att 

kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar 

eleven grundläggande läsförståelse” (ibid. s 227). I läroplanen är det inte preciserat hur 

undervisningen i lässtrategier ska se ut, men ett material som har fått ett stort genomslag i 

svensk skola är ”En läsande klass”. Det är ett material om undervisning i 

läsförståelsestrategier för årskurs 1-6, som består av studiehandledningen En läsande klass: 

träna läsförståelse (Widmark red, 2014) och digitalt material på hemsidan 

www.enlasandeklass.se i form av texter att läsa och tillhörande arbetsblad. Materialet har fått 

stort genomslag i undervisningen, men har mötts av både hejarop och kritik. ”En läsande 

klass” utgår från tre forskningsbaserade modeller RT (Reciprocal teaching), TSI 

(Transactional Strategies instruction) och QtA (Questioning the Author) samt strategin ”skapa 

inre bilder”. Westlund beskriver RT, TSI och QtA i sin bok Att undervisa i läsförståelse: 

Lässtrategier och studieteknik (2013a). Westlund har introducerat begreppet ”läsfixarna” som 

på ett enkelt sätt förklarar strategier i läsförståelse för att elever ska förstå. Boken ska fungera 

som stöd för lärare i deras undervisning att hjälpa eleverna att utveckla en fördjupad 

läsförståelse. Westlund menar att eleverna ska utveckla sin läsförståelse genom samtal och 

genom att läraren ska ”tänka högt” och modellera strategierna för eleverna (2013a, s 89). ”En 

läsande klass” utgår från Westlunds ”läsfixarna”, men med tillägget att ”skapa inre bilder”. 

Enligt ”En läsande klass” är läsfixarna spågumman (vars uppgift är att förutspå), detektiven 

(som reder ut oklarheter), reportern (som ställer frågor till texten), cowboyen (som 

sammanfattar) samt tillägget konstnären (som har i uppgift att ”skapa inre bilder”). 

 

Toura Hägnesten, ämnesutvecklare på Utbildningsförvaltningen, problematiserar i ett 

blogginlägg på Pedagog Stockholms ”Läs- och språksatsningen” den femte strategin; att 

”skapa inre bilder”. Hon menar att det inte är en lässtrategi, utan att det är en ”kognitiv 

meningsskapande process” (Hägnesten 2016). ”En läsande klass” har även mötts av kritik från 

bland andra forskarna Damber och Nilsson. De menar att materialet ”är ett hemmabygge utan 

vetenskaplig grund” (Damber och Nilsson 2014) och att om lärare följer studiehandledningen 

till punkt och pricka kommer undervisningen endast att vara instrumentell träning av 

strategierna för eleverna. Widmark replikerar ”Det här är ingen avhandling, utan en 

studiehandledning” (Skolvärlden 2014) och menar på att Damber och Nilsson förkastar 

http://www.enlasandeklass.se/
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lärares professionella kompetens i deras val av studiematerial och hur det ska användas (ibid). 

Trots kritiken som ”En läsande klass” har mötts av syns det tydligt på sociala medier att det 

finns ett stort intresse för materialet då Facebook-gruppen ”En läsande klass”, i skrivande 

stund, har närmare 26 900 medlemmar (Facebook 2016). Eftersom materialet har fått ett 

mycket stort genomslag har jag valt att studera närmare hur en lärares undervisning kan se ut 

utifrån studiehandledningen En läsande klass: träna läsförståelse (Widmark red. 2014) och 

hur elever resonerar om att använda läsförståelsestrategier. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att dels undersöka vilka läsförståelsestrategier utifrån materialet ”En läsande klass” 

en lärare i årskurs 2 undervisar om och hur den gör det, dels vilka av dessa 

läsförståelsestrategier elever i årskurs 2 menar att de använder sig av när de läser på egen 

hand och hur de menar att de gör detta. 

 

För att svara på syftet ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

 Vilka läsförståelsestrategier undervisar läraren om och hur görs det? 

 Vilka läsförståelsestrategier menar eleverna att de använder sig av när de läser på egen 

hand? 

 Hur menar eleverna att de använder sig av läsförståelsestrategierna när de läser på 

egen hand? 

 
 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter jag har utgått ifrån 

som kommer att fungera som analytiska verktyg i kapitel 5 ”Resultat och analys”. 

Säljö redogör för hur lärande och utveckling tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv i sin bok 

Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2010) utifrån Vygotskijs teorier om 

lärande. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i ett socialt samspel. Människor 

lär sig genom att kommunicera med andra (ibid). Stöttning är centralt för utveckling och 

lärande enligt det sociokulturella perspektivet. Stöttning är en svensk översättning av 

”scaffolding”. Stöttning innebär att den som är mer kompetent ger stöd åt den andre i lärandet. 

Säljö visualiserar stöttning genom att statuera ett exempel med en mor och hennes barn. 

Modern hjälper barnet att nå ett mål genom att bryta ned uppgiften i mindre delar och genom 

att vägleda barnet från start till mål. Stöttningen kan ses som vägräcken som finns till för att 



7  

barnet ska kunna hålla i sig och hålla sig på rätt bana mot målet. Modern kan styra vägen dit 

genom att placera om vägräckena. Stöttningen anpassas efter behov och är en viktig del av 

den proximala utvecklingszonen (ibid. s 123). Enligt det sociokulturella perspektivet sker 

lärandet i ett socialt samspel och stöttning är ett sätt att nå den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen är en översättning av Vygotskijs begrepp ”zone of proximal 

development”. Säljö beskriver Vygotskijs teori om lärande och enligt den kan den proximala 

utvecklingszonen delas upp i tre delar: uppnådd kompetens, utvecklingszon och framtida 

kompetens. Utvecklingszonen ligger precis ovanför den redan uppnådda kompetensen och 

detta ska vara möjligt för eleven att uppnå med hjälp av någon som är mer kompetent. När 

eleven lärt sig det som ligger inom den proximala utvecklingszonen har hen uppnått ny 

kompetens. Det som ligger i utvecklingszonen ska vara en utmaning för eleven att tillägna sig, 

men det får heller inte ligga alltför långt ifrån den uppnådda kompetensen eftersom det inte 

ska vara omöjligt att uppnå. För att eleven ska tillägna sig ny kompetens och tillägna sig de 

kunskaper som ligger i den proximala utvecklingszonen behöver eleven stöttning av någon 

som är mer kompetent (ibid. s 122). 

Modellen RT (Reciprocal teaching) är framtagen av Palincsar och Brown och den är sprungen 

ur Vygotskijs teorier om lärande och att lärande sker i ett socialt samspel. Tanken är att 

eleverna ska lära sig att använda strategierna genom att diskutera med varandra och med 

läraren. RT beskriver fyra grundstrategier i läsförståelse som fungerar som stöttning för 

eleverna. Strategierna är att ställa frågor (questioning), att sammanfatta (summarizing), att 

förutspå (predicting) och att klargöra otydligheter (clarifying). RT utvecklades för att väcka 

engagemang hos elever som hade svårigheter med läsning. Eleverna skulle engageras genom 

att lära sig de strategier som tycktes komma naturligt för läsare som kommit längre i 

läsutvecklingen. Meningen med användningen av strategierna var att uppmuntra eleverna till 

produktiv kognitiv aktivitet. (Palincsar & Brown 1993, s 8). Westlund beskriver hur 

lässtrategier kan fungera som stödstrukturer och liknar stöttningen vid byggnadsställningar. 

Det är till för att underlätta förståelsen och allteftersom elevernas utveckling fortskrider 

ändras stödet. Stöttningen individanpassas av läraren till varje elev för att eleven ska befinna 

sig inom sin proximala utvecklingszon. Westlund beskiver att det är den nivå man befinner 

sig på när man behöver hjälp av någon annan för att komma vidare och att det är en 

utmaning som eleven inte klarar av på egen hand (2013a, s 123). I analysen har jag studerat 

hur läsförståelsestrategierna fungerar som stöttning för att eleverna ska nå den proximala 

utvecklingszonen. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant för min studie. 

Forskningen berör undervisning i läsförståelse, RT (reciprocal teaching), meningsskapande 

genom texter och bedömning av läsförståelse. 

 

Undervisning i läsförståelse 

Eckeskog undersöker i sin licentiatavhandling Varför knackar han inte bara på? En studie om 

arbete med läsförståelse i åk 1-2 (2013) hur undervisning i läsförståelse ser ut i årskurs 1-2. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare aktivt arbetar med läsförståelse i 

årskurs 1-2 för att eleverna ska klara av kunskapskraven i årskurs 3 (Eckeskog 2013, s 6). I 

sin materialinsamling har Eckeskog en partiell etnografisk forskningsansats och hon har 

observerat och intervjuat lärare. Lärarna har även fått skriva loggböcker och dessa har använts 

som material (ibid. s 33). Resultaten visar att ”elevernas språkliga färdigheter står i centrum” 

(ibid. s 104) i undervisningen. Högläsningen fungerar som utgångspunkt i undervisningen i 

läsförståelse. Eleverna får först öva sig i att använda läsförståelsestrategierna genom samtal 

före, under och efter högläsningen och sedan tillämpa dem vid egen läsning. Ett par av lärarna 

i studien menar att eleverna behöver lära sig att avkoda innan de kan lära sig att använda 

läsförståelsestrategierna vid egen läsning. Vidare menar de att läroplanen inte stöttar läraren i 

hur undervisning om läsförståelsestrategier ska se ut (ibid. s 104f). I mitt resultat kommer jag 

att diskutera hur mitt material förhåller sig till Eckeskogs; vilka likheter och skillnader finns i 

utformningen av läsförståelseundervisning. 

 

Reciprocal teaching 

Sarasti undersöker i sin doktorsavhandling The effects of reciprocal teaching comprehension- 

monitoring strategy on 3
rd 

grade students’ reading comprehension (2007) effekterna av 

användning av RT (Reciprocal teaching) i undervisningen i årskurs 3 i USA (s 5). Sarasti har 

studerat vilka effekter RT har för elevers läsförståelse genom att studera undervisningen och 

genom att låta eleverna göra läsförståelsetester. Eftersom eleverna gjorde upprepade tester 

gick det att mäta progressionen över tid. Enkäter var också en del av metodinsamlingen; en 

för läraren och en för eleverna (Sarasti 2007, s 31 och 34f). Resultatet visade att 

användningen av RT i undervisningen var ett effektivt sätt för eleverna att utveckla sin 

läsförståelse (ibid. s 53). Studien visade även att lärarens inställning var mycket positiv till 

användningen av RT och hur elevernas läsförståelse utvecklas genom att använda sig av de 
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fyra strategierna. Sarasti menar även att många av eleverna ansåg att 

läsförståelseundervisningen var en rolig aktivitet (ibid. s 54). I min analys kommer jag att 

studera hur lärarna i respektive studie har undervisat om läsförståelsestrategier samt redogöra 

för likheter och skillnader i elevsvar utifrån Sarastis enkätundersökning och mina intervjuer. 

 

Meningsskapande genom texter 

Schmidt sätter barns menings- och identitetsskapande genom texter i fokus i sin 

doktorsavhandling Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom 

texter (2013). Syftet med undersökningen är att kartlägga och lyfta fram de texter som elever 

stöter på i sin vardag och vilka textorienterade aktiviteter texterna medför. Vidare är syftet att 

undersöka vilka villkor och möjligheter de textorienterade aktiviteterna erbjuder i 

utvecklingen av de nio deltagande barnens menings- och identitetsskapande samt deras 

skriftspråkliga lärande (Schmidt 2013, s 43). Schmidt har kombinerat följande metoder: 

deltagande observation i de nio barnens vardagsliv; i skolan och hemmet, fotografering, 

insamling av texter, gruppintervjuer, enkäter samt samtal och individuella intervjuer i och 

utanför skolan. Schmidt har följt eleverna under tre terminer i årskurs 4 och 5 (ibid. s 269). I 

resultatet påpekar Schmidt att identitetsskapande genom texter är mycket betydelsefullt för att 

barn ska läsa och vilja fortsätta läsa (ibid. s 252). Schmidt anser att undervisningen måste 

utformas så att eleverna har möjlighet att utveckla sin identitet i mötet med texter. Vidare 

menar Schmidt att det är viktigt att eleverna får kliva in och ut ur sina föreställningsvärldar 

när de läser och att de ska dela detta med varandra (ibid. s 248ff). Resultatet av 

undersökningen pekar på att undervisningen bör vara kommunikativ och att fokus ska vara på 

elevernas möjlighet till lärande och utveckling (ibid. s 270). I Schmidts avhandling står 

elevperspektivet i fokus liksom det gör i min studie. I analysen kommer jag att jämföra 

Schmidts resultat och mitt. 

 

Lärarsyn på bedömning av läsförståelse 

Westlund undersöker bedömning av läsförståelse i sin doktorsavhandling ”Att bedöma elevers 

läsförståelse: En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i 

grundskolans mellanår” (2013b). Studiens syfte är att undersöka vilken diskurs för 

bedömning av läsförståelse som är dominerande i respektive land, hur eventuella skillnader 

påverkar vilken läsförståelse eleverna utvecklar och vad i så fall dessa skillnader beror på. För 

att uppnå syftet använder sig Westlund av en komparativ och internationell forskningsansats. 

Hon använder sig av kvalitativa metoder och gör observationer i klassrum i både Sverige och 
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Kanada och dessa fungerar som underlag för intervjuerna med lärare och rektorer i respektive 

land (Westlund 2013b, s 28). Resultatet visar att svenska och kanadensiska lärare definierar 

läsförståelse olika, även hur de bedömer läsförståelse samt ser hur de ser på läraren som 

bedömare. Svenska lärare har en ”produktorienterad bedömning” medan kanadensiska lärare 

har en ”processorienterad bedömning” (ibid. s 241). Det innebär att de svenska lärarna främst 

fokuserar på resultatet och därmed gör en summativ bedömning, medan de kanadensiska 

lärarna i sin tur främst fokuserar på arbetsgången och således gör en formativ bedömning. I 

analysen kommer jag att jämföra hur lärarna i Westlunds undersökning undervisar i 

läsförståelse med hur läraren i min undersökning undervisar. 

 
 

4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för urval av skola och informanter, vilka metoder jag 

har använt mig av, genomförande av metod samt reflektera kring studiens trovärdighet och 

möjlighet till generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. 

4.1 Urval och presentation av skola och informanter 
Studien har genomförts på en grundskola i Stockholm i en klass i årskurs två. Jag kom i 

kontakt med läraren Åsa genom att jag har hört av mig till skolor och frågat efter lärare i 

årskurs 1-3 som använder sig av materialet ”En läsande klass”. Åsa har använt sig av ”En 

läsande klass” i sin undervisning i ett år. Vi kom via mail överens om att jag fick komma och 

göra observationer i hennes klass och intervjua elever. Intervjupersonerna har svenska som 

modersmål. Intervjupersonerna består av elva elever varav sex, enligt läraren, är starka läsare 

och fem av dem är svaga läsare. Eftersom det finns tydliga mönster i svaren i grupperna svaga 

respektive starka läsare är det motiverat att redogöra för vilken kategori respektive elev 

tillhör. I lärarens indelning av svaga respektive starka läsare har hon bland annat utgått ifrån 

resultat på LUS (läsutvecklingsschema) och hennes bedömning av elevernas läsutveckling. 

Utifrån lärarens kartläggning av elevernas läsutveckling valdes slumpmässigt sex starka läsare 

respektive sex svaga läsare ut av de som fått tillåtelse av sina föräldrar att bli intervjuade. En 

av eleverna som tillhörde gruppen svaga läsare var frånvarande under intervjutillfället och 

således blev det totalt elva informanter istället för tolv. Detta medförde att en av eleverna blev 

intervjuad ensam istället för i par. 

4.2 Metod för insamling av empiriskt material 
Kvalitativa metoder lämpar sig bäst för denna undersökning eftersom arbetet syftar till att få 

ta del av en lärares läsförståelseundervisning och hur elever från klassen resonerar kring 
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användandet av läsförståelsestrategier. Ahrne och Svensson reder ut begreppet kvalitativa 

metoder och dess betydelse i sin bok Handbok i kvalitativa metoder (2015). De menar att 

kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp som omfattar intervjuer, observationer och 

textanalys som inte syftar till att göra kvantitativa analyser med hjälp av statistiska metoder 

och verktyg (Ahrne & Svensson 2015, s 9). I denna studie är observationer och intervjuer 

mest passande att göra för att uppnå syftet. Jag behöver intervjua elever för att få deras 

perspektiv på hur de resonerar kring användandet av läsförståelsestrategier. Jag har valt att 

observera undervisningen istället för att intervjua läraren om den för att jag ville se med egna 

ögon hur undervisningen kan se ut. Även fast läraren inte intervjuas kommer informella 

samtal att ske. Observationerna kommer att ligga till grund för intervjufrågorna. 

 

Jag har valt att anta en deduktiv ansats i mitt arbete. Det innebär att jag utgår från mina 

teoretiska utgångspunkter: sociokulturellt perspektiv, stöttning, den proximala 

utvecklingszonen och RT och att jag studerar hur de används och syns i undervisningen. 

 

4.2.1 Observationer 
 

För att kunna besvara frågeställningen som berör vilka läsförståelsestrategier läraren 

undervisar om och hur behöver jag göra observationer av undervisningen. Lalander menar att 

observationer ska användas för att forskaren ska få ökad förståelse för deltagarnas omgivning. 

Lalander anser att observationer tillför information till forskningen och att det går att förstå 

intervjupersoner på ett annat sätt om forskaren vistas i intervjupersonernas miljö (Lalander 

2015, s 93). I mitt arbete har jag valt att göra en öppen observation, d.v.s. läraren, 

fritidspedagogerna och eleverna var informerade om varför jag var där. Eftersom jag ville se 

hur undervisningen gick till i vanliga fall valde jag att vara passiv istället för deltagande. 

Självklart var både läraren och eleverna medvetna om min närvaro, men eftersom jag ville 

studera hur läraren undervisar om läsförståelsestrategier ville jag observera och inte finnas 

som en extra resurs i klassrummet. Observationerna genomfördes i en klass i årskurs 2 under 

tre lektioner i svenska och arbete med läsförståelse. Jag observerade vilka 

läsförståelsestrategier läraren undervisade i utifrån ”En läsande klass” samt hur det gjordes. 

Jag har även studerat vem som var initiativtagare till användning av respektive 

läsförståelsestrategi samt vilka som använde sig av den (se bilaga 1 för mall för 

observationsschema). 
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Enligt Lalander är en nackdel med öppna observationer den så kallade ”forskareffekten”. Det 

innebär att människors beteende påverkas på grund av medvetenheten om forskarens närvaro 

(ibid. s 100). De undervisningstillfällen jag observerade var således påverkade av 

forskareffekten. I början av varje lektion som jag observerade fick jag presentera mig för 

eleverna och berätta om anledningen till mitt besök. Under lektionerna var de flesta av 

eleverna koncentrerade på läraren och uppgifterna de hade, men några av eleverna satt och 

tittade på mig ibland. Jag tolkar det som ett tecken på att de påverkades av mina besök. 

Läraren och fritidspedagogerna var till synes oberörda av min närvaro, men jag är medveten 

om att de kan ha tänkt mer på hur de agerar i klassrummet i och med mina observationer. 

 

4.2.2 Intervjuer 
 

För att kunna besvara frågeställningarna om vilka läsförståelsestrategier elever använder sig 

av när de läser på egen hand, samt hur eleverna gör det, så behöver jag intervjua eleverna om 

detta. Eriksson-Zetterquist och Ahrne hävdar att intervjuer är ”ett oslagbart verktyg” (2015, s 

53). På kort tid kan människor exempelvis göra beskrivningar av hur de utför vissa 

handlingar, egna upplevelser och åsikter. Intervjuer och observationer kan komplettera 

varandra. En av svagheterna med att använda intervju som metod är att personers uttalande 

kanske inte stämmer överens med hur de agerar i praktiken (ibid. s 53). I detta arbete har jag 

valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att samtliga intervjuer har 

utgått från en intervjuguide (se bilaga 2), således har grunden för intervjuerna sett likadan ut. 

Dalen lyfter vikten av att ha en utarbetad intervjuguide i synnerhet i semistrukturerade eller 

fokuserade intervjuer. Intervjuguiden kan med fördel utgå från ”områdesprincipen” vilket 

innebär att frågorna till en början ligger i periferin till det fenomen forskaren faktiskt är 

intresserad av. De första frågorna ska få informanterna att känna sig avslappnade och 

bekväma. Därefter ställs de centrala och eventuellt känsloladdade frågorna, för att sedan mot 

slutet återgår forskaren till frågor av det generella slaget (Dalen 2013, s 31). Det som skiljer 

sig åt mellan intervjuerna är vilka följdfrågor eleverna fick och om de själva tog upp något 

som vi då samtalade om. Om någon intervjuperson började styra samtalet för mycket ifrån de 

teman jag ville undersöka ställde jag frågor för att få tillbaka dem till att berätta om sin 

läsning. 

Dalen menar att intervjuer med barn som informanter inte har ”några särskilda metodologiska 

regler”, men har påpekat att den sociala relationen mellan barn och vuxna skiljer sig åt i 

jämförelse med hur den ser ut barn emellan eller vuxna emellan (Dalen 2013, s 43). För att 
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eleverna inte ska känna sig utsatta i intervjusituationen ville jag därför intervjua dem i par. På 

så vis förändras maktbalansen och det ger även utrymme för samtal barnen emellan. Enligt 

Källström Cater menar barnforskare att forskaren ska inleda intervjun med att betona 

betydelsen av barnets egna tankar och att forskaren vill ha hjälp av barnet att förstå något. Det 

leder till att risken att barnet ger svar som hen tror är ”rätt” minskas och att barnet istället ger 

ett ärligt svar (Källström Cater 2015, s 75). För att undvika att eleverna bara skulle ge sådana 

svar som de trodde att jag ville höra poängterade jag att det inte går att svara rätt eller fel, utan 

att jag var intresserad av vad de tycker och tänker. Detta är självklart inte en garanti för att 

eleverna inte gav sådana svar som de hoppades var ”rätt”. För att förstärka känslan av att det 

inte finns några ”rätta” svar har jag utgått från Chambers tankar om textsamtal och därmed 

har hans ”Jag undrar-inriktning” fungerat som utgångspunkt i samtalen. Chambers menar att 

det inte finns någon exakt beskrivning för hur man ska samtala om böcker på bästa vis och det 

är heller ingenting som man lär sig från den ena dagen till den andra. Han menar att det krävs 

tid och övning. I textsamtal hävdar han att utgångspunkten bör vara Jag undrar-inriktning 

(Chambers 2011, s 130). Anledningen till att samtalen ska utgå från ”jag undrar” istället för 

”varför?” är för att det sistnämnda kan upplevas hotfullt och förhörsliknande, medan ”jag 

undrar” snarare öppnar upp för samtal och diskussion (ibid. s 180). Jag har valt att utgå från 

denna inriktning under intervjuerna för att skapa ett öppet samtalsklimat och för att visa 

eleverna att jag är intresserad av att höra vad de tycker och tänker, och att det inte går att svara 

rätt eller fel på intervjufrågorna. 

4.3 Etiska utgångspunkter 

I min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som ska efterföljas i 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 Informationskravet: deltagarna ska informeras om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet: deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. Om 

deltagarna är under 15 år ska även förälder eller vårdnadshavare ge sitt samtycke till 

att barnet deltar. 

 Konfidentialitetskravet: information om deltagarna och intervjusvar ska inte vara 

tillgängligt för någon annan än forskaren. 
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 Nyttjandekravet: deltagarnas personuppgifter kommer endast att användas i den 

forskning de har gett sitt samtycke att delta i (Vetenskapsrådet 2002, s 6-14). 

I min studie har jag utgått från ovanstående krav. Information har getts skriftligt till läraren 

och elevernas föräldrar. Muntlig information har getts till både läraren, fritidspedagogerna och 

eleverna. Läraren gav sitt samtycke genom mailkontakt, föräldrarna fick ett informationsbrev 

och en tillståndsblankett att fylla i om tillåtelse att intervjua deras barn (se bilaga 3) och 

eleverna fick ge sitt muntliga samtycke innan intervjuerna inleddes samt om det fortfarande 

kändes bra efter intervjun var genomförd. Det empiriska materialet kommer endast att 

användas i detta arbete och uppgifter om informanter kommer ej att lämnas ut. Eleverna har 

informerats om att det endast är jag som har tillgång till ljudinspelningarna av intervjuerna 

och att de kommer att makuleras efter avslutat arbete. Deltagarnas namn är fingerade för att 

inget svar ska kunna härledas till respektive informant. 

4.4 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Ahrne och Svensson menar att forskning måste vara trovärdig för att det ska få genomslag. De 

diskuterar skillnaden mellan trovärdighet inom kvalitativ forskning respektive kvantitativ och 

menar att trovärdighet är särskilt viktig för den kvalitativa forskningen. De menar att den 

dominerande bilden av vetenskap hos media och allmänheten är att ”Experiment, vita rockar, 

laboratorier, siffror, tabeller, korrelationskoefficienter och signifikans verkar på något vis 

signalera trovärdighet i sig” (Ahrne och Svensson 2015, s 25). Den kvalitativa 

samhällsvetenskapen behöver skapa tillförlitlighet på andra sätt än den naturvetenskapliga och 

kvantitativa forskningen. De lyfter tre kriterier som ska användas i kvalitativ forskning för att 

öka trovärdigheten. Dessa är: transparens, triangulering och återkoppling till fältet. 

Transparens innebär att undersökningen ska ha en genomskinlighet. Genom att redogöra för 

forskningsprocessen, metodval och metodreflektion öppnas möjligheten att kritiskt granska 

texten. Detta öppnar upp för diskussion och samtal samt ökar trovärdigheten och kvaliteten. 

Triangulering innebär att använda sig av flera metoder, teoretiska perspektiv eller forskare för 

att undersöka ett fenomen och då kunna vara mer objektiv och riktig i sin beskrivning i 

jämförelse med om bara en metod skulle ha använts. Att återkoppla till fältet innebär att 

forskaren kommer tillbaka till de personer som deltagit i studien för att låta dem ge sina 

synpunkter på resultatet. Syftet är inte att deltagarna och forskaren behöver vara eniga om 

resultatet, utan det ger en bild av hur personerna uppfattar och ser på det forskaren har sett. 

Det kan även tillföra nya data som kan nyansera undersökningens resultat (ibid. s 25f). För att 

öka min studies trovärdighet har jag försökt efterleva de tre kriterierna. Min intention är att 
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det ska finnas en transparens i texten genom att det ska vara tydligt hur processen ser ut och 

reflektioner över mina val. Jag har använt mig av triangulering genom att kombinera två 

metoder för insamling av empiriskt material: observationer och intervjuer. Inom ramen för 

detta arbete har jag inte möjlighet att låta informanterna att ta del av undersökningen och 

komma med synpunkter innan arbetet ska läggas fram. Återkoppling till fältet blir därför inte 

möjligt att göra fullt ut på grund av att det inte ryms inom tidsramen för detta arbete. 

Ahrne och Svensson skriver att forsknings trovärdighet hör ihop med möjligheten till 

generaliserbarhet. Det innebär att resultaten ska kunna säga något om en större population 

eller en annan miljö än den som har undersökts. Eftersom kvalitativ forskning brukar ha 

bristande generaliserbarhet vilket lyfts som kritik. Generaliserbarheten är inte en 

sannolikhetskalkyl inom kvalitativ forskning såsom den är inom kvantitativ forskning. I 

kvantitativ forskning ska man genom stickprov kunna bedöma generaliserbarhetens riktighet. 

Inom kvalitativ forskning måste därför eventuella generaliserbarhetsanspråk göras med stor 

försiktighet om resultaten ska överföras till andra områden och miljöer (Ahrne & Svensson 

2015, s 26f). Eftersom jag i min studie endast undersöker hur en klass i årskurs 2 använder sig 

av läsförståelsestrategier i undervisningen och jag har intervjuat 11 elever om vilka 

läsförståelsestrategier de använder och hur de menar att de använder sig av dem gör jag inget 

anspråk på att göra större generaliseringar. Studien ger snarare en inblick i hur undervisning i 

läsförståelse kan se ut i en årskurs 2 med utgångspunkt i materialet ”En läsande klass”. Den 

generaliserbarhet som är möjlig att göra inom ramen för detta arbete är de mönster jag 

uppmärksammat i elevsvaren som tyder på att svaga och starka läsare använder sig av olika 

läsförståelsestrategier när de läser på egen hand. Det är även möjligt att visa på när 

överförbarhet är möjligt, då jag sätter min studie i relation till tidigare forskning som gjorts på 

fältet. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt ämnar jag att besvara frågeställningarna genom att redogöra för mitt resultat 

och anlysera det tillsammans med tidigare forskning och texter rörande läsförståelse. 

5.1 Vilka läsförståelsestrategier undervisar läraren om och hur görs det? 

 
5.1.1 Beskrivning av observationstillfällena 

 

Observationstillfälle 1 

Under det första observationstillfället skedde undervisningen i halvklass. Jag stannade kvar i 

klassrummet tillsammans med läraren Åsa och den första gruppen. De två fritidspedagogerna 

tog med sig den andra gruppen till ett stort intilliggande grupprum. Åsa parade ihop eleverna 

så att de satt utspridda två och två i klassrummet. Paren bestod av en flicka och en pojke. På 

tavlan stod det ”Sniglar och snäckor” och under texten fanns det två bilder på läsfixarna, 

spågumman och detektiven, som representerar läsförståelsestrategierna att förutspå respektive 

att klargöra otydligheter. Åsa bad eleverna beskriva spågummans och detektivens uppgifter 

och frågade sedan vilka fler läsfixare som finns samt om deras uppgifter. Därefter fick 

eleverna besvara frågor skriftligt på varsitt arbetsblad som handlade om att förutspå. När Åsa 

delade ut arbetsbladen uppmanade hon eleverna att ”leka spågumma”. Frågorna var av sådan 

art att de skulle aktivera förförståelsen såsom: ”Vad tror du att texten kommer att handla 

om?”. Därefter fick de prata i sina par och berätta för varandra vad de skrivit och sedan fick 

de berätta för hela gruppen. Sedan delade Åsa ut texten Sniglar och snäckor och högläste den 

för eleverna. De fick följa med i texten. Åsa stannade upp i texten ibland och bad eleverna att 

”leka detektiv” och förklara vad vissa ord betydde. Det var ord som till exempel: ömtåligt, 

antenn och krypsula. När texten var slut frågade Åsa eleverna om de hade lärt sig något nytt 

varpå ungefär hälften av gruppen räckte upp handen. Arbetsbladet som de börjat fylla i 

tidigare under lektionen fick de fortsätta att arbeta med. Upplägget var detsamma som 

tidigare: först svarade de skriftligt enskilt på vad de hade lärt sig, sedan fick de prata med sin 

samtalskompis innan de fick berätta för hela gruppen. 

Observationstillfälle 2 

Under det andra observationstillfället var det samma lektionsinnehåll som under det första 

tillfället, men nu med den andra halvklassen. Liksom tidigare stannade jag kvar i klassrummet 

med Åsa och den andra gruppen medan fritidspedagogerna tog med sig resten av klassen till 

grupprummet. Åsa omplacerade eleverna så att de satt parvis utspridda i klassrummet, 

förutom en grupp som fick vara tre. Paren bestod av en flicka och en pojke, medan trion 
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endast bestod av pojkar. På den vita tavlan stod det fortfarande ”Sniglar och snäckor” och 

bilderna på spågumman och detektiven satt uppe. Åsa frågade vilka övriga läsfixare som finns 

och vilka uppgifter de har. Därefter fick de börja fylla i varsitt arbetsblad och skriva vad de 

trodde att texten skulle handla om. Åsa uppmanade dem att ”leka spågumma” under tiden de 

svarade på frågorna. Eleverna fick sedan prata med sina samtalskompisar om vad de skrivit 

innan de berättade för varandra i hela gruppen. Åsa delade ut texten till eleverna så att de 

kunde följa med samtidigt som hon läste högt för dem. Hon stannade upp vid samma ord som 

med den första gruppen och bad eleverna att ”leka detektiv” och förklara orden. När hon hade 

läst klart fick de fortsätta fylla i arbetsbladet: svara på vad de hade lärt sig och sedan berätta 

det för varandra (både i par/trio och sedan inför hela gruppen). 

Observationstillfälle 3 

Under det tredje observationstillfället skulle klassen arbeta med läsläxan. Åsa hade en liten 

grupp om endast fem elever varav två flickor och tre pojkar. Jag satt tillsammans med dem i 

ett litet grupprum. En av fritidspedagogerna satt i ett annat grupprum med en grupp elever och 

den andra fritidspedagogen var kvar i klassrummet med den sista gruppen. I grupprummet vi 

befann oss i fanns två bord att sitta vid. Eleverna och Åsa satt vid ett bord och jag satt vid det 

andra och förde anteckningar. De började med att prata om kapitlet de skulle ha läst till den 

dagen och Åsa ställde frågor om texten som eleverna fick diskutera muntligt. Åsa påtalade 

vilken strategi som eleverna skulle använda och när. Frågorna handlade både om ords 

betydelse men också om vad de trodde skulle hända härnäst. Eleverna fick sedan varsitt 

arbetsblad med frågor att besvara och uppgifter att göra. Under tiden eleverna gjorde detta tog 

Åsa med sig en elev i taget till bordet jag satt vid. Eleven fick då högläsa det kapitel de haft i 

läxa att öva på. Under läsningen stannade Åsa upp ibland och ställde frågor om ords betydelse 

och om händelser i texten. När eleven läst klart gav Åsa respons på hur hon tyckte att 

läsningen hade gått och vad eleven skulle tänka på, eller öva lite extra på, tills nästa vecka. 

När alla elever läst högt för henne så satte sig alla (utom jag) vid samma bord och Åsa 

högläste nästa kapitel för eleverna. 

 

5.1.2 Analys av undervisningen om läsförståelsestrategier 
 

Avsnittet är uppdelat efter de olika strategierna och undervisningen jag har observerat 

kommer att relateras till den tidigare forskningen som lyfts upp i detta arbete. Strategierna tas 

upp i fallande ordning efter vilka strategier som användes mest frekvent under 

observationstillfällena. 
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Läraren Åsa undervisar om att förutspå, att klargöra otydligheter, att ställa frågor till texten, 

att sammanfatta och hon uppmanar eleverna att göra textkopplingar och att skapa inre bilder. 

Hon undervisar om läsförståelsestrategierna genom att ”tänka högt” och modellerar hur man 

gör. Under observationstillfällena var det oftast Åsa som tog initiativet till användandet av 

respektive strategi, men inte alltid. Dock var det oftast eleverna som fick använda sig av 

strategierna. De gånger Åsa använde sig av strategierna var när hon modellerade för eleverna 

hur de skulle göra samt att hon exempelvis gjorde textkopplingar till sig själv eller andra. 

Under lektionerna uppmanade hon eleverna ett flertal gånger att inta rollen som spågumma 

och detektiv. Om en elev sa att den inte kunde gissa vad som skulle hända härnäst i kapitlet i 

läsläxan uppmanade Åsa hen att ”leka spågumma” och då svarade eleven vad hen trodde 

skulle hända. Genom att uppmana eleverna att ”leka spågumma” (eller någon annan läsfixare) 

så fungerade det som stöttning för eleverna och genom vägledning klarade de av att 

genomföra uppgiften. På så vis anpassade Åsa uppgifterna för att de skulle ligga inom varje 

elevs proximala utvecklingszon. Under mina observationstillfällen fanns det utrymme för 

eleverna att dels tänka själva, dels att diskutera både i par och i grupp. Samtalet fungerade 

som en viktig grund för undervisningen och lärandet skedde i sociokulturell anda i samspel 

med varandra. 

Eckeskogs resultat visar att lärarna som deltog i hennes undersökning ofta lät 

läsförståelseundervisningen grunda sig i högläsning och att målet är att eleverna sedan ska 

kunna använda sig av strategierna själva när de läser på egen hand. Texterna i undervisningen 

ska antingen vara utgångspunkten eller ett redskap för eleverna att lära sig att använda 

strategierna. Under Eckeskogs observationer sker undervisningen i läsförståelse oftast i hel- 

eller halvklass och vid några tillfällen vägleder lärare en mindre grupp barn (2013, s 91). 

Utifrån mina observationer och samtal med läraren Åsa och eleverna tolkar jag det som att 

läsförståelseundervisningen utgår från högläsningen som grund, precis som lärarna i 

Eckeskogs studie beskriver. Vid tidpunkterna för mina observationer skedde undervisningen i 

halvklass, i en mindre grupp om fem elever och en-till-en. 

Åsas undervisning i läsförståelse varierades mellan muntliga och skriftliga aktiviteter för att 

öva på att använda strategierna. Under de två första observationstillfällena stod samtalet i 

fokus. De skriftliga aktiviteterna fungerade som aktivering av förförståelse genom att använda 

läsförståelsestrategin att förutspå, att sammanfatta och som minnesanteckningar inför samtal i 

par och i grupp. Elevernas minnesanteckningar som skrevs före läsningen fungerade som 

stöttning för eleverna i samtalen om när de skulle förutspå vad texten skulle komma att handla 
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om. De minnesanteckningar som skrevs efter läsningen blev en stöttning i att minnas det lästa 

när eleverna skulle sammanfatta texten tillsammans och redogöra för vad de hade lärt sig. 

Innan eleverna började förutspå påpekade Åsa flera gånger att det inte finns några rätt eller fel 

när man förutspår. Hon poängterade att i rollen som spågumma handlar det om att chansa och 

gissa. Det fungerade som stöttning för de osäkra eleverna som sa att de var rädda för att säga 

fel. I bägge grupperna trodde de flesta av eleverna att texten ”Sniglar och snäckor” skulle 

komma att handla om djuret sniglar och snäckor som finns på stranden. En elev i grupp två 

gjorde en annan förutsägelse än de övriga eleverna, nämligen att texten skulle handla om 

djuret sniglar och djuret snäckor. När eleverna fick förutspå i helgrupp förklarade eleven för 

de andra att sniglar saknar skal och att ”snäckor är som sniglar fast med skal. De har ett hus”. 

Vilka associationer eleverna gör när de förutspår handlar om vilken förförståelse de har och 

påverkar vilka textkopplingar de gör. 

”Koppla text till sig själv” förekom ofta under lektionen ”Sniglar och snäckor”. Det var både 

läraren och eleverna som tog initiativ till användningen. I undervisningen som Eckeskog 

studerade gjordes också flera textkopplingar när lärare högläste. Oftast gjorde de 

textkopplingar till sig själva (Eckeskog 2013, s 93f), vilket jag uppmärksammade var den 

vanligaste textkopplingen som gjordes under mina besök. Eckeskog nämner att någon elev 

gjorde kopplingen text-till-världen (ibid. s 94). Under mina observationer gjorde en elev från 

varje halvklass textkoppling text-till-världen när de diskuterade texten med respektive 

samtalskompis, men det var ingenting som kom upp under diskussionerna i helgrupp och det 

var inte heller något som jag uppfattade att läraren Åsa hörde dem göra. Under tiden jag var 

med under undervisningen var det ingen som kopplade text-till-text, men det betyder inte att 

det aldrig görs. Min uppfattning utifrån dessa exempel är att eleverna i denna ålder främst gör 

textkopplingar mellan texter och sig själva och till något de upplevt tidigare. Att göra 

textkopplingar kan fungera som stöttning för eleverna genom att de kan få en ökad förståelse 

av texter de läser. 

Sarasti skriver om lärarens läsförståelseundervisning: läraren ”tänker högt” och har 

modellerat Palincsar och Browns fyra strategier (att förutspå, att sammanfatta, att klargöra 

otydligheter och att ställa frågor till texten). När eleverna skulle använda sig av strategierna 

vägledde läraren dem och stöttade dem i hur de skulle använda respektive strategi och när. 

Läraren använde således stöttning genom modellering av läsförståelsestrategierna och genom 

att ”tänka högt” (Sarasti 2007, s 35). Min studie visar att Åsa använde sig av 
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läsförståelsestrategierna som stödstrukturer för att varje elev ska nå sin proximala 

utvecklingszon på samma sätt som läraren i Sarastis undersökning. 

Vid samtliga observationstillfällen högläste Åsa för eleverna. Hon stannade upp i läsningen 

vid vissa ord och bad eleverna att ”leka detektiv” och att de skulle förklara vad orden betydde. 

Under det tredje observationstillfället arbetade klassen med läsläxan och Åsa satt enskilt med 

varje elev i den lilla gruppen och de fick läsa högt för henne. En av eleverna förekom Åsa ett 

flertal gånger och förklarade ord under tiden han läste, varav vid ett av orden, nämligen 

”momman”, så vände eleven sig direkt till mig och förklarade vad det var (eftersom jag inte 

hade läst boken så visste jag inte vad ”momman” syftade på). Det visade eleven medvetenhet 

om genom att han förklarade ordet för mig utan att jag eller Åsa behövde be om det. Åsa bad 

honom att stanna upp ibland och förklara andra ord. Ibland kunde han förklara och ibland inte. 

Min uppfattning är att de ord han förklarade självmant, utöver ”momman”, var ord han övat 

på att förklara hemma. Eckeskog skriver att både elever och lärare i hennes undersökning 

redde ut oklarheter i texter. Detta gjordes både på initiativ av läraren och av eleverna 

(Eckeskog 2013, s 94). Under de lektioner som jag var med på var det endast en elev som tog 

initiativet till att klargöra otydligheter, annars var det Åsa som tog initiativen till att använda 

strategin att klargöra otydligheter. Min uppfattning är att eleverna behövde stöttning av Åsa i 

att använda denna strategi när undervisningen skedde i helgrupp under de lektioner som jag 

observerade. Eftersom jag bara har fått en kort inblick i hur undervisningen kan se ut så kan 

jag inte uttala mig om det alltid är Åsa som tar initiativ till att använda detektiven och därmed 

reda ut oklarheter. 

När eleverna fyllde i ett arbetsblad uppmanade Åsa dem att inta rollen som spågumma. Den 

enda information de fått om texten som skulle läsas senare var titeln: Sniglar och snäckor, och 

utifrån det skulle de förutspå vad de trodde att texten skulle komma att handla om, samt att 

aktivera förkunskaper i ämnet. Sedan pratade eleverna i bikupor och berättade för varandra 

vad de trodde att texten kommer att handla om och vilka förkunskaper de hade om ämnet. Åsa 

modellerade i helgrupp och använde sig av strategin att förutspå som stöttning, därefter fick 

eleverna göra samma sak och diskutera vad de trodde att texten skulle komma att handla om. 

Även lärarna i Eckeskogs studie modellerar strategin att förutspå och eleverna klarar med 

lärares hjälp av att göra detta (2013, s 94). 

Läsfixaren cowboyen (som har i uppgift att sammanfatta), användes både muntligt och 

skriftligt under Åsas undervisning som jag observerade. När strategin användes skriftligt var 
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det enskilt arbete och då cirkulerade Åsa runt i klassrummet för att stötta eleverna individuellt, 

men när gruppen sammanfattade muntligt gjordes det i form av samtal och diskussion. Då 

kunde eleverna fylla i varandras luckor, till exempel vad kapitlet i läsläxan handlade om. 

Läraren Åsa gav stöttning genom att ibland ställa vägledande frågor om eleverna hade svårt 

att svara. Det gav dem hjälp på traven och ledde till att de klarade av att sammanfatta det lästa. 

Eckeskog beskriver att lärarna i hennes undersökning också gav mycket stöttning till eleverna 

när de ska använda sig av strategin att sammanfatta (2013, s 94). I studiehandledningen En 

läsande klass: träna läsförståelse (Widmark red, 2014) finns förslag på hur eleverna kan 

sammanfatta: cowboyen ska sammanfatta det viktigaste i texten och det görs genom att 

använda orden ”först…”, ”sen…” och ”sist…” (s 14). 

Eckeskog skriver att några barn delade med sig av sina inre bilder som de fått under tiden de 

hade läst (2013, s 94). Även Schmidt diskuterar vikten av inlevelse under läsningen och 

skriver om föreställningsvärldar. Föreställningsvärldar kan byggas genom förförståelse och 

gör att läsaren lägger in egna saker i texten (Schmidt 2013, s 248f). I den femte strategin i ”En 

läsande klass” beskrivs konstnären som har i uppgift att skapa inre bilder. Här blir 

inlevelseförmågan viktig och möjligheten att bygga föreställningsvärldar skapas. I den 

undervisning jag har tagit del av intas rollen som konstnär och strategin att skapa inre bilder 

något som främst görs individuellt. Under samtliga observationstillfällen får eleverna rita 

något från den lästa texten efter att de diskuterat. Under det tredje observationstillfället då de 

går igenom läsläxan säger en elev att hen inte fick några inre bilder under läsningen. Eleven 

ber implicit om stöttning i hur strategin ska användas. Åsa uppmanar då eleven att läsa om 

texten och se om det kommer upp inre bilder då. En stund senare ser jag att eleven ritar en 

figur från boken. Jag vet inte hur mycket stöd eleven vid det tillfället, men Westlund ger ett 

exempel på hur läraren kan ge eleverna stödstrukturer när de ska skapa inre bilder. Det görs 

under högläsning och då stannar läraren upp vid flera tillfällen och berättar om sina inre bilder 

genom att ”tänka högt”. Läraren tar hjälp av flera sinnen och beskriver vad den ser, hör, 

känner och så vidare (Westlund 2013a, s 89). Det hjälper eleverna att skapa egna inre bilder 

eftersom lärarens beskrivning kan ge en större förståelse av texten än om den bara läses upp. 

Vid ett par tillfällen uppmärksammade jag att det var någon enstaka elev som beskrev sina 

inre bilder som hen fått under läsningen, men det var ingenting som diskuterades vidare. 

En strategi som inte användes explicit i Åsas undervisning var att ställa frågor till texten, 

alltså ”En läsande klass” läsfixare reportern. Åsa ställer frågor till texten på raderna och 

mellan raderna, men hon säger inte att eleverna ska ”leka reporter” utan uppmanar dem 
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istället att vara spågummor för att de ska berätta vad de tror (alltså förutspå). Reporterns 

uppgift är dock att ställa frågor till texten, vilket ju är en av Palincsar och Browns 

grundstrategier (1993). Åsa använder ju sig av reportern, att ställa frågor till texten, även fast 

inte eleverna gör det än. Genom att Åsa modellerar och visar hur strategin används kommer 

eleverna att lära sig hur frågor till texter kan formuleras. Min uppfattning är att de inte har 

använt sig av reportern särskilt mycket än. Under det tredje observationstillfället gick läraren 

igenom läsläxan med en mindre grupp på fem elever ställde hon frågor till texten under tiden 

de läste. En fråga löd: ”Vad menas med att mamman säger: ’allt försvinner i det här huset’?”. 

Det är ett exempel på en fråga då eleverna behöver läsa mellan raderna för att kunna förklara 

vad som menas. Det gick inte att hitta ett svar på frågan genom att bara läsa en mening i 

texten, utan det krävdes att eleverna kunde komma ihåg tidigare händelser i boken och lägga 

ihop det med vad mamman sagt. Det krävdes således en högre förståelse av läsningen för att 

frågan skulle kunna besvaras. När lärare ställer frågor till texten där svaret finns mellan eller 

bortom raderna kan en bedömning av elevernas läsförståelse göras. När det ställs frågor till 

text på raderna visar eleverna att de kan avkoda, men svaret visar inte om de har läsförståelse. 

I Westlunds avhandling står bedömning av läsförståelse i fokus, men lärarna beskriver även 

hur deras undervisning ser ut och hur de ser på begreppet läsförståelse. Studien visar att lärare 

i Sverige och Kanada beskrev begreppet olika och därmed skiljer sig även bedömningen åt. 

Den största likheten mellan undervisningen som beskrivs i respektive land är förekomsten av 

den tysta läsningen (Westlund 2013b, s 246). Under mina observationer märkte jag att de 

elever som hann göra klart de planerade uppgifterna som skulle göras under lektionerna, då 

och hade ”tid över”, fick läsa tyst i sina bänkböcker. Under ett par av intervjuerna berättar 

eleverna att de brukar läsa tyst i skolan. Den svenska lärargruppen i Westlunds studie 

beskriver den tysta läsningen som ett inarbetat arbetssätt, det görs på rutin. De kanadensiska 

lärarna förklarar att oavsett om läsningen sker i tystnad eller annan läsning så ska det finnas 

ett uttalat syfte. Syftet ska vara tydligt formulerat både för läraren själv och för eleverna 

(ibid). 

I sitt resultat kommer Eckeskog fram till att lärarna menar att eleverna är intresserade under 

undervisningen i läsförståelse, vilket Eckeskog anser sig ha sett även under sina observationer 

(2013, s 93). Under mina observationer har jag noterat att eleverna verkar vara engagerade 

och intresserade av läsförståelseundervisningen då de är delaktiga i diskussioner och både 

svarar på och ställer frågor till läraren och sina klasskamrater. I Sarastis undersökning menar 

läraren på att de flesta av eleverna tycker att det är roligt med RT i undervisningen, vilket 
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även stämmer överens med resultatet av den enkät som eleverna fick svara på (2007, s 54). 

Under ett informellt samtal som jag hade med läraren Åsa sa hon: ”Man har väl jobbat med 

strategierna innan ’En läsande klass’, men inte haft samma ord för det. Nu är det roligare för 

eleverna!” Detta överensstämmer med vad flera elever uttryckte under mina intervjuer med 

dem. 

 

5.1.3 Sammanfattning 
 

Läraren Åsa undervisar om att förutspå, att klargöra otydligheter, att ställa frågor till texten, 

att sammanfatta och hon uppmanar eleverna att göra textkopplingar och att skapa inre bilder. 

Hon undervisar om läsförståelsestrategierna och ger eleverna stödstrukturer genom att ”tänka 

högt” och modellerar hur man använder respektive strategi. Åsas sätt att undervisa påminner 

mycket om lärarnas undervisning som presenteras i Eckeskogs licentiatavhandling och 

Sarastis doktorsavhandling. Andra likheter är att både lärare och elever tycks vara positiva till 

läsförståelseundervisning utifrån RT och ”En läsande klass” som ju bygger på det 

förstnämnda. 

5.2 Elevers användning av läsförståelsestrategier 

 
5.2.1 Beskrivning av intervjuerna 

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar under samma vecka, med ett par dagars mellanrum. 

Den första dagen gjorde jag fyra intervjuer med totalt sju elever och den andra dagen gjorde 

jag två intervjuer med totalt fyra elever. Jag använde mig av en applikation i min mobiltelefon 

för att spela in ljudet under intervjuerna. Under de två första intervjuerna befann vi oss i ett 

mindre grupprum i anslutning till klassrummet och då satt vi runt ett bord. Eleverna satt 

bredvid varandra och jag satt mitt emot dem. De resterande intervjuerna genomfördes på 

lärarens och fritidspedagogernas kontor som låg i anslutning till klassrummet. Under 

intervjuerna satt vi på golvet på en stor mjuk matta. Under de fyra intervjuerna som 

genomfördes den första dagen satt vi ostört, men under den andra dagen förekom ett kortare 

störningsmoment under respektive intervju då det var två vuxna som gick in och ut från 

kontoret vid varsitt tillfälle. Varje intervju tog ungefär 20 minuter. 

Gruppen starka läsare utgörs av eleverna: Nora, Loke, Frej, Konrad, Sara och Ingrid. Gruppen 

svaga läsare utgörs av eleverna: Erik, Denise, Lotta, Peter och Amanda. 
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5.2.2 Analys av elevers resonemang om användning av läsförståelsestrategier 
 

I detta avsnitt redogör jag för vilka läsförståelsestrategier eleverna menar att de använder sig 

av och hur de anser att de gör när de använder dem. Avsnittet är uppdelat efter de olika 

strategierna och elevernas svar relateras till den tidigare forskningen som lyfts upp i detta 

arbete. Strategierna tas upp i fallande ordning efter vilka strategier elever menar att de 

använder mest. Jag kommer att redogöra för vad respektive strategi innebär för eleverna och 

hur de anser sig använda dem. Jag kommer även att redogöra för likheter och skillnader i 

användningen av läsförståelsestrategier av starka respektive svaga läsare. 

När eleverna ska välja nya böcker att läsa använder de, medvetet eller omedvetet, strategin att 

förutspå. När jag ställde frågan hur de gör när de väljer böcker nämner samtliga 

intervjupersoner skolbiblioteket och kommunala bibliotek. De starka läsarna Nora och Sara 

berättar att de ibland ber bibliotekarien om hjälp och ibland tittar de själva i hyllorna. De 

säger att de tittar på framsidan av boken och läser på baksidan för att se om boken är 

intressant. De letar efter samma typ av böcker som de har läst tidigare och som de tycker om. 

Nora: ”Jag brukar oftast ta, liksom samma typ av böcker, så att jag vet. Liksom, jag 

bara går dit där jag vet att de finns och letar upp dem som jag...” 

Intervjuaren: ”Hur vet man att det är samma typ av bok då?” 

Nora: ”För att man ser liksom framsidan…” 

Sara avbryter: ”De har liksom satt klistermärken också.” 

Nora: ”…och sen ser man att det är samma författare och att de [böckerna] står på 

samma ställe.” 

 

Under samtalet med Frej och Ingrid, som också är starka läsare, uppger även de att de frågar 

bibliotekarien om hjälp ibland när de väljer böcker. Frej berättar även att han brukar slå upp 

en sida mitt i boken och börja läsa lite för att se om han vill låna den. Ingrid säger tyst att hon 

också gör så. Hon menar att titeln är betydelsefull när hon väljer vilken bok hon ska läsa: 

Ingrid: ”Jag vet inte riktigt, jag bara tar en och så… Jag hör på namnet. Jag 

tycker att namnet låter bra, och då vet jag inte varför, men då tycker jag att 

boken är bra också.” 

Ingrid förutspår genom att studera böckernas titlar och gör textkopplingar (text-till-text) för 

att hitta böcker som liknar dem hon har läst tidigare. 
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Erik väljer böcker på ett annat sätt än de övriga informanterna. Han berättar att han väljer 

böcker tillsammans med en annan elev och att de byter böcker med varandra när de har läst 

klart. Här går det inte att peka exakt på vilken eller vilka strategier som används eftersom Erik 

inte kan förklara närmare hur de gör. Troligtvis använder även både Erik och klasskamraten 

sig av läsfixaren spågumman som förutspår, men frågan är om båda är lika delaktiga eller om 

en av dem är mer drivande och väljer böcker åt dem båda. Erik berättar att de brukar prata en 

del om böckerna med varandra när de har läst klart, således har eleverna textsamtal 

tillsammans och det gör att läsningen blir meningsskapande då de kan dela läsupplevelsen 

med varandra. Schmidt menar att meningsskapande genom texter kan leda till nya kunskaper 

och erfarenheter, vilket leder till en ny eller ökad förståelse av texter (2013, s 241). 

 

Barnen som ingick i Schmidts studie beskrev samma tillvägagångssätt vid bokval som 

eleverna i denna studie gjort. Några av barnen i Schmidts undersökning upplevde att det 

kunde vara svårt att välja en bok att läsa själv (2013, s 245). Precis som eleverna i min studie 

är det flera barn som berättat att de brukar be skolbibliotekarien om hjälp att välja böcker. 

Både Schmidts och min studie visar således att skolbibliotekarien ofta fungerar som stöttning 

när eleverna ska göra sin bokval. Skolbibliotekarien finns där som en vägledare och kan guida 

eleverna i både val av genre och att böckerna passar elevernas läsutvecklingsnivåer så att de 

blir lagom utmanande. Schmidts resultat visar även att bokpresentationer som hålls av 

skolbibliotekarien fungerar som stödstrukturer för eleverna i deras val av böcker (ibid. s 241). 

Westlund skriver att både den svenska lärargruppen och den kanadensiska lärargruppen som 

deltog i hennes studie berättade att de stöttar eleverna i val av böcker. Lärarna menar att de 

ger förslag på böcker som de tror kan intressera eleverna och som passar deras läsnivå 

(Westlund 2013b, s 246). I min undersökning berättar de svaga läsarna Amanda och Lotta att 

läraren Åsa brukar hjälpa dem att välja böcker som passar deras respektive läsnivå. De säger 

att hon hjälpte dem i större utsträckning förut, men att de har börjat välja fler böcker på egen 

hand. Jag tolkar det som att Åsa har börjat plocka bort de stödstrukturer som eleverna 

behövde tidigare. De har börjat lära sig att välja passande böcker på egen hand och behöver 

därför inte lika mycket stöttning som tidigare. 

 

Frej menar att de blir uppmanade av Åsa att använda sig av spågumman när de har NO. Han 

menar att de ska ställa hypoteser och gissa vad som ska hända härnäst. Frej menar att denna 

strategi är lättast, men ångrar sig och säger sedan konstnären (att skapa inre bilder). Under 

observationstillfälle två frågade Åsa eleverna hur det kändes att vara spågumma och då 
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svarade några elever ”Svårt”, ”Spännande” och ”Man vet inte vad som rätt och fel” vilket 

visar på att det finns en variation av hur eleverna uppfattar användandet av strategin att 

förutspå. 

 

Utifrån svaren på intervjufrågorna tycks alla informanter använda sig av samma strategier för 

att reda ut oklarheter när de läser på egen hand. Om de läser i skolan ber de läraren eller 

fritidspedagogerna om hjälp att förklara ord eller så läser de om meningar flera gånger för att 

se om de kan lista ut betydelsen på egen hand. Alla informanter utom en av de svaga läsarna, 

Erik, uppger att de använder sig av dessa strategier även när de läser tyst hemma. 

Intervjuaren: ”Hur brukar du göra när det är någonting som du inte förstår när du 

läser?” 

Erik: ”Såhär… fråga fröken och få hjälp.” 

Intervjuaren: ”Okej, och om du läser hemma, hur vad gör du då? Om du inte först--” 

Erik (avbryter): ”Då behöver jag ingen hjälp.” 

 

 
I Schmidts studie uppger många av barnen att de ber någon om hjälp när de stöter på ord 

under läsningen som de inte förstår. Ett av barnen nämner att den läser om meningen flera 

gånger för att försöka förstå (Schmidt 2013, s 246). Eleverna i både min undersökning och i 

Schmidts tycks använda strategin att klargöra otydligheter på liknande sätt. Ingrid och Frej 

berättar att de tycker att detektiven är den svåraste strategin att använda. När de förklarar för 

mig hur de använder sig av strategin så berättar de att de, liksom övriga informanter, ber om 

hjälp när de inte förstår. De nämner inte något annat sätt att klargöra otydligheter än att be om 

hjälp, och det kan vara anledningen till att de upplever strategin som svår att använda. Deras 

uppfattning om strategins svårighetsgrad skulle kunna ändras om de gavs fler stödstrukturer i 

hur man kan klargöra otydligheter. De starka läsarna Nora och Loke berättar att de brukar läsa 

om när de inte förstår. De tycks låta läsningen ta lite längre tid och inte skynda vidare till 

skillnad från Erik som menar att han inte behöver hjälp när han läser hemma. 

Denise, som är en svag läsare, tycker att konstnären är den strategi som är lättast att använda 

sig av: ”Jag kommer på inre bilder direkt när jag läser. De bara kommer upp.” Konrad, som 

tillhör de starka läsarna, håller med henne om att konstnären är lätt att använda. Erik säger att 

han använder sig av konstnären “för att få flyt i texten”. När jag ber honom förklara vad han 

menar med det svarar han ”jag vet inte”. Han berättar att han använder konstnären när han 

läser tyst själv, men inte när han läser högt för någon. Han fortsätter att berätta att han inte 
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läser tyst hemma, utan han läser högt för sin pappa. Eckeskog skriver om att elever ibland 

berättade om sina inre bilder de fått under läsning (2013, s 94). Schmidt skriver om skapa 

föreställningsvärldar genom inlevelseförmåga. Inlevelseförmågan gör att läsningen drivs 

framåt. Läsaren känner den starka viljan att få reda på vad som ska hända härnäst (Schmidt 

2013, s 249). Loke (stark läsare) och Peter (svag läsare) berättar att de tycker om att böcker är 

spännande och som gör att de rycks med. Även den starka läsaren Sara och de svagare läsarna 

Amanda och Lotta berättar om när böcker är så spännande att de vill fortsätta läsa till bokens 

slut. 

I flera av intervjusvaren, oavsett om de kom från de starka eller de svaga läsarna, uppgav flera 

elever att de upplevde cowboyen som svår att använda. När jag bad dem förklara strategin för 

mig var det flera som svarade ”Cowboyen svingar sitt lasso och ringar in ord.” Denna fras 

upprepades flera gånger även under observationstillfällena. Jag uppfattade det som att 

eleverna lärt sig frasen utantill, men att flera hade svårt att förstå innebörden. Eleverna var 

oense om vad strategin gick ut på till exempel i intervjun med Frej och Ingrid dök olika 

förklaringar upp. Frej som tillhör den starka gruppen läsare sa ”Cowboyen svingar sitt lasso 

och ringar in felaktiga ord”, medan Ingrid, som är en svag läsare, svarade ”Cowboyen svingar 

sitt lasso och ringar in alla ord. Den sammanfattar.” I samtalet med Erik bad jag honom 

förklara läsfixaren cowboyens uppgift: 

Erik: ”Cowboyen fångar kossor och sånt.” 

Intervjuaren: ”Finns det något mer som cowboyen gör?” 

Erik: ”Ja, han rider på sin häst och svingar lasso!” 

 

Det var flera elever som hade bekymmer med att förklara cowboyens uppgift. Detta var något 

som jag uppmärksammade både under intervjuerna och under observationstillfällena. Att 

sammanfatta tycks eleverna uppleva som något klurigt, men klaras ändå av att göras och 

framför allt av de starkare läsarna. På så vis ser jag att det skiljer sig i användandet av 

strategin, men när det gäller uppfattningen om den och förmåga att kunna förklara den finns 

det inga tydliga mönster i respektive grupp. Dessa skillnader syns på individnivå och går inte 

att sortera efter hur långt eleverna har kommit i sin läsutveckling. 

 

De starka läsarna kommer ihåg vilken/vilka bok/böcker de läser just nu och kan berätta kort 

vad de handlar om, till skillnad från de svagare läsarna. Den svaga läsaren Peter har svårt att 

komma ihåg vilken bok han läser just nu, men kan efter en stunds betänketid berätta att han 
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läser Barnens bibel hemma ibland, men att han inte minns vilken bok han läser i skolan. 

Tveksamt och osäkert berättar han kort att Barnens biblel ” handlar lite om Jesus. Han ger 

bröd till fattiga” och sedan har han inget mer att säga om boken. Under intervjun med Erik, 

som även han är en svag läsare, kommer det fram att han i sin tur inte heller kommer ihåg vad 

han läser just nu. Han reser sig hastigt upp och går ut från kontoret som vi sitter i, ut i 

klassrummet för att hämta sina böcker. När han kommer in igen har han med sig tre böcker av 

författaren Martin Widmark. Han ljudar sig fram högt när han ska berätta vad en av böckerna 

heter och han kan berätta kortfattat om handlingen samtidigt som han bläddrar i boken som 

stöd. När han bläddrar i boken stannar han upp och fastnar i att berätta om detaljer och peka 

på bilder. Detta är en stor skillnad gentemot vad de starka läsarna svarade på samma fråga. 

Gemensamt för dem var att de mindes vilka böcker de läste själva just nu och att de kunde 

berätta mer utförligt om böckernas handling. Nora, som är en stark läsare, berättar om sin 

favoritbok Flickornas historia. Hon berättar vad den handlar om och förklarar varför hon 

tycker så mycket om den: ”Jag tycker om att den handlar om flickor och inte bara stora starka 

män och så.” Både i slutet och i början av intervjun fick eleverna berätta om handlingen i 

boken de läser just nu och om sina favoritböcker. Utifrån svaren på båda frågorna blev det 

tydligt för mig hur de starka respektive svaga läsarna använde sig av strategin att sammanfatta 

(cowboyen). Gemensamt för de starka läsarna var att alla kunde berätta om handlingen i sina 

böcker, medan de svaga läsarna hade svårigheter att göra detta. Huruvida det beror på om de 

hade svårt att minnas böckernas handling eller om de har svårt att sammanfatta går inte att 

svara på. Det är dock intressant att det syntes tydliga skillnader mellan grupperna i 

användningen av strategin att sammanfatta. Schmidt konstaterar att barnen i hennes studie har 

svårt att minnas handlingen i böcker de har läst tidigare. Det gäller både böcker som har lästs 

på egen hand och de som har lästs gemensamt (Schmidt 2013, s 246). Här ställer jag mig 

frågande till om det är att eleverna har svårt att minnas eller om de saknar stöd i hur de ska 

sammanfatta. Det kan mycket väl vara så att eleverna i de olika studierna inte minns vad de 

har läst, men det är också möjligt att de svarar ”jag vet inte” eller ”jag kommer inte ihåg” på 

grund av att de saknar ord för att uttrycka sig. Om så är fallet behöver eleverna i 

undersökningarna flera stödstrukturer för att de ska klara av att sammanfatta. 

 

Enda gången reportern kommer upp under intervjuerna är när jag ber eleverna att berätta om 

läsfixarna för mig. Utifrån deras definitioner av vad reportern har i uppgift så är min tolkning 

att de inte har använt sig av den strategin särskilt mycket än. Eleverna berättar att reportern 

”ställer frågor” men de verkar inte vara medvetna om att dessa frågor ska ställas till texten. 
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När jag frågar Erik vad det kan vara för slags frågor svarar han ”Hur mår du? Vad gör du? 

Sådana frågor”. Flera av eleverna jämför mig med reportern i min roll som intervjuare. 

Barnen i Schmidts studie tycks inte heller använda sig av strategin att ställa frågor till texten 

(2013, s 246). Sarastis undersökning visade att strategin modelleras och används i 

undervisningen (2007, s 61), men det är oklart om eleverna använder sig av strategin när de 

läser på egen hand. För att eleverna ska bli trygga i att ställa frågor till texten behöver de 

stöttning av lärarna. Lärarna behöver ”tänka högt” och modellera hur strategin kan användas 

och dessa stödstrukturer behövs för att eleverna sedan ska kunna ställa frågor till texten utan 

vägledning. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Flera av eleverna menar att de inte använder sig av läsfixarna hemma utan bara i skolan. Dock 

använder de sig av strategierna mer än vad de är medvetna om eftersom de beskrivit hur de 

gör när man inte förstår ord (klargör otydligheter) och tänker vad som kommer att hända 

sedan (förutspår). Således använder de sig av strategierna de övar på i skolan även fast de inte 

har kopplat ihop att de gör likadant hemma för att de ska förstå texterna de läser. 

När Erik säger att de använder sig av spågumman efter läsning så beskriver han cowboyens 

uppgift och konstnären, men menar att det är spågumman han använder sig av. Han nämner 

även detektiven men sätter inte ord på hur detektiven används. Flera elever menar att de bara 

använder sig av strategierna när de läser i skolan och att de uppmanas av läraren att inta olika 

roller. De berättar att det görs både när de har matematik, NO och svenska. 

 

De starka läsarna har lärt sig att använda strategierna att sammanfatta och att klargöra 

otydligheter bättre än de svaga läsarna, och använder dem i större utsträckning. Dock tycks 

eleverna, oavsett läsnivå, inte ha kopplat ihop förklaringarna av strategierna med deras 

beskrivningar av när de används. Eleverna förklarar till exempel hur de går till väga när de 

inte förstår främmande ord; de ber om hjälp eller läser om, men de gör inte kopplingen att de 

använder sig av samma strategier i skolan och därmed använder sig av läsfixarna även när de 

läser på egen hand. 
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6 Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att göra en slutdiskussion av studiens resultat och redogöra för de 

slutsatser jag dragit genom arbetet. Vidare ämnar jag diskutera studiens relevans och ge 

förslag på vidare forskning. 

6. 1 Slutsatser 

Alla informanter använder sig av detektiven när de läser på egen hand, åtminstone när de har 

tyst läsning i skolan. Utifrån deras svar låter det som att det är enkelt att fråga om något är 

oklart när det finns vuxna närvarande. Enligt de starka läsarnas svar verkar de vara mer måna 

om att ta reda på vad nya ord betyder då de ger fler exempel på hur de tar reda på obekanta 

ord, såsom att läsa om ordet eller stycket och fundera på om ordet påminner om något annat 

ord och på så vis försöka gissa sig fram till betydelsen. De svaga läsarna tenderar att hoppa 

över svåra ord om det inte finns någon vuxen tillgänglig att fråga. Att användningen av 

läsförståelsestrategierna ibland skiljer sig åt mellan svaga respektive starka läsare var 

ingenting jag ämnade undersöka från början. Det var ett mönster som jag upptäckte när jag 

gick igenom mitt material. Denna studie är alldeles för liten för att kunna säga något generellt 

om de olika gruppernas användning av strategierna, men det är intressant att det fanns 

skillnader mellan dem. 

När eleverna explicit uttalar sig om deras användning av läsförståelsestrategierna så får jag 

uppfattningen att de inte ännu är medvetna om hur mycket och ofta de använder sig av 

strategierna, men när vi indirekt talar om strategierna uttrycker de sig om sin användning så 

tolkar jag det som att de egentligen kan mycket mer än vad de har förstått. När vi talar om 

strategierna med andra ord än de som omnämnts i En läsande klass berättar de hur de gör när 

de inte förstår ord, hur de förutspår o.s.v., men de verkar inte ha gjort kopplingen till 

respektive strategi. På frågan om de använder sig av läsfixarna hemma så svarar de flesta 

eleverna nej, men innan har de berättat om när de använder sig av strategierna utan att koppla 

dem till ”En läsande klass”. Dock använder de sig av strategierna mer än vad de är medvetna 

om eftersom de beskrivit hur de gör när man inte förstår ord, tänker vad som kommer att 

hända sedan. Således använder de sig av strategierna de övar på i skolan även fast de inte har 

kopplat ihop att de gör likadant hemma för att de ska förstå texterna de läser. 

Enligt min studie, Eckeskogs (2013) studie och Sarastis (2007) studie är 

läsförståelseundervisning lustfyllt menar både lärare och elever. Det finns inga skillnader i 

min undersökning mellan grupperna starka respektive svaga läsare gällande åsikterna om 

”En läsande klass”. 
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Mitt resultat kan ha påverkats av att jag hade frågor som direkt handlade om läsfixarna: 

spågumman, detektiven och cowboyen, men inte reportern och konstnären. Resultatet kan 

därför ha påverkats men det går inte att säga med säkerhet. De strategier som eleverna främst 

verkar använda sig av när de läser på egen hand, tycks vara samma strategier som ges stor 

plats i undervisningen. De strategierna är just att förutspå, att klargöra otydligheter och att 

sammanfatta vilket spågumman, detektiven och cowboyen gör. 

6.2 Studiens relevans och vidare forskning 

Studiens relevans 

Detta är ämnat att vara ett bidrag till fältet för att få en inblick i hur några elever tänker kring 

sin användning av läsförståelsestrategier och hur undervisning i läsförståelse kan se ut utifrån 

användning av materialet ”En läsande klass”. 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att följa upp eleverna som deltog i denna undersökning om ett par år 

för att göra om studien och se hur deras syn på deras användning av vilka 

läsförståelsestrategier de anser sig använda och hur de menar att de använder dem och att 

jämföra det med denna studie. Det vore intressant att studera om det fortfarande skiljer sig 

mellan svaga respektive starka läsare vilka läsförståelsestrategier de menar att de använder sig 

av mest. En annan undersökning som skulle vara intressant att göra är en komparativ studie 

med andra elever i årskurs 2 som har ett annat modersmål än svenska för att se vilka likheter 

och skillnader som finns i synen på användningen av respektive strategi. Även då skulle man 

kunna studera om vilka läsförståelsestrategier som används mest enligt eleverna skiljer sig åt 

mellan svaga respektive starka läsare. 
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8 Appendix 

8.1 Bilaga 1 

Observationsschema 

 
Observationen utgår ifrån följande frågeställning: 

 Vilka läsförståelsestrategier undervisar läraren/lärarna om och hur görs det? 

Jag kommer att observera vilka läsförståelsestrategier läraren använder själv, vilka strategier 

den undervisar om och hur strategin används (t ex läraren visar, eleverna övar, eleverna 

använder strategin på egen hand). Jag kommer även att titta på vem som tar initiativet till att 

respektive läsförståelsestrategi förs på tal. 

 

Läsförståelsestrategier Vem tar 

initiativet 

Vem 

använder 

strategin 

Hur används 

strategin 

(förklaring, 

övning) 

Anteckningar/ 

reflektioner 

Läraren “tänker högt” 

(think aloud) 

    

Göra textkopplingar: 

Text till sig själv 

Text till text 

Text till världen 

    

Förutspå 

(Spågumman) 

    

Skapa inre bilder 

(Konstnären) 

    

Reder ut oklarheter 

(Detektiven) 

    

Ställer frågor till texten: 

På raderna 

Mellan raderna 

Bortom raderna 

(Reportern) 

    

Sammanfattar 

(Cowboyen) 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide/boksamtalsfrågor 

 
Jag undrar om ni tycker om att läsa? 

 
Jag undrar vilka böcker ni läser själva just nu? 

Kan du berätta för mig vad den handlar om? 

Jag undrar vad du tycker om den? 

Har du valt boken själv? 

 
Jag undrar hur du gjorde när du valde den? Berätta! / Jag undrar hur du brukar göra när du 

väljer böcker? Berätta! 

Jag undrar hur du gör när du läser? Hur skulle du förklara det för någon som inte kan läsa? 

Jag undrar hur det kommer sig att det är viktigt att kunna läsa? 

Hur brukar ni göra när ni läser själva och det står något som ni inte förstår? Berätta! 

 
Brukar du använda dig av någon av läsfixarna när du läser själv? (Spågumman, konstnären, 

reportern, detektiven, cowboyen) 

Kan du berätta för mig hur du gör när du använder dig av 

spågumman/konstnären/detektiven/cowboyen/reportern? 

Jag undrar vilken favoritbok du har? Jag undrar vad som gör det till din favoritbok? 



37  

8.3 Bilaga 3 

Information till föräldrar 

Hej! 
 

Mitt namn är Sandra Pöhlitz och jag studerar till F-3 lärare på Södertörns högskola. Jag går 

sista året och ska nu skriva mitt första självständiga arbete (motsvarande examensarbete). 

Uppsaten skrivs i svenskämnet och med fördjupning i läsning och läsförståelse. 

Jag kommer att besöka klassen för att samla material till mitt arbete. Jag kommer att göra 

observationer under några lektioner i svenska för att se hur undervisningen i läsförståelse ser 

ut. Jag kommer även att intervjua elever om deras egen läsning och då i form av ett 

boksamtal. Intervjuerna kommer att ske i par eller i mindre grupper. 

För att få intervjua elever behövs föräldrarnas skriftliga tillstånd att göra detta. Intervjuerna 

kommer att spelas in och inspelningarna förvaras på ett sådant sätt att ingen kan komma åt 

dem. Intervjuerna är självklart anonyma och inget svar kommer att kunna härledas till 

respektive elev. Svaren kommer endast att användas i detta arbete och ingen annanstans. Det 

är frivilligt att bli intervjuad och man kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Om mer information önskas eller vid eventuella frågor går det bra att höra av sig till mig via 

mail: XXXX 

Fyll i nedanstående blankett och lämna in den så snart som möjligt till XX, men senast tisdag 

8/3. 

Tack på förhand! 

Vänligen 

Sandra Pöhlitz 
 

 

 

 
 

[ ] JA, mitt barn 

uppsatsarbetet. 

 

får intervjuas av  Sandra Pöhlitz till 

 

[   ] NEJ, mitt barn  får INTE  intervjuas av  Sandra Pöhlitz till 

uppsatsarbetet. 

 

 

Underskrift och dagens datum:    
 

Förälderns namn:    


