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Abstract 
This master thesis is about the teachers view of reading strategy teaching. As my own 

experiences within the school grades 1-3 testifies that “läsfixarna”, which is a method of 

reading comprehension strategies, as method is used despite there existing no research that 

supports the method. For this reason, thesis aims to investigate the teachers’ view of 

“läsfixarna” as a method.  

 

A hot topic in school debate has been for a long time the decreasing results for reading 

comprehension for Swedish students in knowledge test like the PISA test. This is a cause 

according to Barbro Westlund, a senior lecturer in reading and writing development and 

participant in multiple research projects, of the lack of ability to use the correct strategies 

when encountering different kinds of text. Westlund emphasizes the importance of teaching 

about the reading strategies specific to the study which increased the interest to also 

investigate on how teachers use “läsfixarna” in society and science studies. The present study 

is based on seven interviews with working teachers in grades 1-3 and an observation of a 

period. The results are show a positive view of “läsfixarna” as a method which is also 

connected to earlier research of reading comprehension strategies. The results also suggest 

that the method is largely used in the Swedish subject, but it is also possible to use the 

strategies in various subject-specific ways. The positive view of “läsfixarna” as a method 

raises new issues, as there is no scientific evidence that the method is effective for reading 

comprehension development. This is something that opens doors for further and new 

investigations to a much wider extent on whether “läsfixarna” as a method help readers to 

develop reading comprehension or not. 

 
Keywords: Reading comprehension, reading strategies,”läsfixarna”, Reciprocal Teaching 

(RT), Transactional Strategy Instruction (TSI), Concept-Orientes Reading Instruction (CORI), 

reading strategy teaching, grade 1–3 

  



Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om lärares syn på lässtrategiundervisning. Då mina egna 

erfarenheter inom skolans årskurs 1–3 vittnar om att läsfixarna används som metod trots att 

det inte finns forskning som stödjer metoden, har intresset legat i att undersöka lärares syn på 

läsfixarna som metod.  

Ett hett ämne inom skoldebatten har länge varit svenska elevers sjunkande resultat i 

läsförståelse enligt kunskapsmätningar som PISA. Detta menar Barbro Westlund, lektor i läs- 

och skrivutveckling och deltagare i flera forskningsprojekt, beror på bristande förmåga att 

plocka fram de rätta strategierna i mötet med olika texttyper. Westlund betonar vikten av att 

undervisa om lässtrategier ämnesspecifikt vilket ökade mitt intresse av att även undersöka hur 

lärare använder läsfixarna i samhälls- och naturorienterande ämnen.    

Undersökningen bygger på sju intervjuer av verksamma lärare i årskurs 1–3 samt en 

observation av ett lektionstillfälle.  

Resultatet visar en positiv syn på läsfixarna som metod som går att knyta till tidigare 

forskning. Resultatet har även visat på att metoden till största del används i svenskämnet, men 

att det på flera sätt går att använda strategierna ämnesspecifikt. Den positiva synen på 

läsfixarna som metod väcker nya frågeställningar om varför det saknas vetenskapliga bevis på 

att metoden är effektiv för läsförståelseutveckling. Det här är dock något som öppnar nya 

dörrar för vidare undersökningar i bredare omfattning på huruvida läsfixarna som metod 

hjälper läsaren att utveckla läsförståelse eller inte.  

 

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, läsfixarna, reciprok undervisning (RT), transaktionell 

strategiundervisning (TSI), begreppsorienterad läsundervisning (CORI), 

lässtrategiundervisning, årskurs 1–3 

 

 

 
 
 



 
Innehållsförteckning 
1	Inledning	.........................................................................................................................	1	

1.1	Syfte	......................................................................................................................................	2	

1.2	Frågeställningar	.....................................................................................................................	2	

2.	Litteraturbakgrund	och	tidigare	forskning	......................................................................	3	

2.1	Forskning	om	läsförståelse	.....................................................................................................	3	

2.2	Styrdokument	om	lässtrategier	..............................................................................................	6	

2.3	Metoder	för	lässtrategiundervisning	......................................................................................	7	
2.3.1	Reciprocal	Teaching	(RT)	.......................................................................................................................	7	
2.3.2	Transactional	Strategy	Instruction	(TSI)	................................................................................................	8	
2.3.3	Concept-Oriented	Reading	Instruction	(CORI)	......................................................................................	8	
2.3.4	Läsfixarna	..............................................................................................................................................	9	

3.	Teoretiska	utgångspunkter	...........................................................................................	11	

3.1	Vygotskij	och	det	sociokulturella	perspektivet	.....................................................................	11	

3.2	Kognitiv	teori	och	metakognition	.........................................................................................	12	

4	Metodologisk	ansats	och	val	av	metod	..........................................................................	13	

4.1	Val	av	metod	........................................................................................................................	13	

4.2	Urval	och	genomförande	.....................................................................................................	13	

4.3	Studiens	tillförlitlighet	och	giltighet	.....................................................................................	15	

4.4	Etiska	ställningstaganden	.....................................................................................................	16	

5	Resultat	.........................................................................................................................	18	

5.1	Läsfixarna	som	en	tydlig	metod	till	lägre	åldrar	....................................................................	18	

5.2	Läsfixarnas	stora	del	i	svenskämnet	.....................................................................................	19	

5.3	Läsfixarna	ämnesspecifikt	....................................................................................................	21	

5.4	Läsfixarna	i	undervisning	.....................................................................................................	22	

6	Diskussion	.....................................................................................................................	25	

6.1	Sammanfattande	diskussion	................................................................................................	25	

6.2	Egna	reflektioner	och	vidare	forskning	.................................................................................	28	

Referenser	........................................................................................................................	30	

Bilaga	1.	Frågeområden	intervjuer	.......................................................................................		

Bilaga	2.	Informationsbrev	och	förfrågan	om	deltagande	i	undersökning.	............................		

Bilaga	3.	Samtyckesformulär	................................................................................................		



1 
 

	

1 Inledning 
Att kunna läsa är så mycket mer än bara att läsa. För att vara en god läsare handlar det om att 

både eftertänksamt och kritiskt kunna läsa, förstå, tolka och tala om olika texttyper. Det här 

ses som en individuell rättighet men också som en förutsättning för att kunna värna om de 

demokratiska värderingar och den värdegrund som vårt komplexa samhälle bygger på 

(Skolverket, 2016). Under en längre tid har svenska folket kunnat följa den uppmärksammade 

nedåtgående trend i svenska elevers läsförståelse, som det debatterats mycket om i olika 

media. Det har dock forskats under många årtionden kring läsförståelse och hur undervisning 

kring den ser ut. Forskare har ställt sig frågan om det verkligen går att undervisa i läsförståelse 

och vissa forskare har besvarat frågan med ett ja, därför kommer vetenskapligt framtagna 

metoder som reciprok undervisning och transaktionell strategiundervisningen senare 

presenteras.  

 

Ett centralt begrepp inom området är kognitiva teorier där läsforskare som Ruth Garner och 

Patricia Alexander betonar betydelsen av metakognitiva strategier, vilka innebär att veta 

varför, när och hur olika strategier används beroende på texttyp (Westlund, 2016). Det är just 

mötet med olika texttyper som Barbro Westlund (2016) ser som en bristpunkt i elevers 

läsförmåga. Vidare påstår Westlund att när elever kommer upp i mellanstadiet så har de inte 

de rätta strategierna till att möta olika typer av texter, även om de ansetts vara goda läsare 

tidigare. Westlund förklarar att hon, liksom många andra forskare, delar in läsförmåga i två 

grova delar, en teknisk och en förståelsedel. Hon säger i intervjun att många kan avkoda men 

de har svårt att förstå textinnehållet och det är detta som märks när eleverna kommer upp i 

mellanstadiet, något som hon kallar ”4th grade slump”. Det här förklarar Westlund att det är 

texter på en ny nivå som eleverna inte behärskar att möta på grund av bristande förmåga att 

plocka fram de rätta lässtrategierna. Elever behöver det metakognitiva tänkandet, att kunna 

stanna upp och reflektera över vad som precis lästs och kunna sammanfatta det för sig själv. 

Vidare betonar Westlund (2016) vikten av att lära ut dessa strategier ämnesspecifikt, det ska 

inte bara ligga på svensklärarna utan i alla ämnen.  
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Martin Widmark är initiativtagare till projektet ”En läsande klass”1 med de tillhörande 

lässtrategierna ”läsfixarna”. Det här har skapats som en lärarhandledning där de olika 

strategierna spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären gestaltar olika 

kognitiva verktyg. De fem strategierna ska hjälpa läsaren att utveckla sin läsförståelse.  

 

Med den här bakgrunden har jag intresserat mig för att närmare undersöka hur elever vägleds 

till läsförståelsestrategier för att kunna möta olika typer av texter i olika ämnen. Genom att 

undersöka det här vill jag kunna dra nytta av slutsatser gällande betydelsen av att undervisa 

om lässtrategier i alla ämnen och genom det undvika de svårigheter eleverna ställs för i mötet 

med mer avancerade texter. Av egen erfarenhet från årskurs 1–3 upplever jag att fokus för 

lässtrategiundervisning ligger inom svenskämnet. Därför ökar intresset för att undersöka 

huruvida lässtrategier undervisas om i fler ämnen, speciellt intressant i samhälls- och 

naturorienterade ämnen där kunskap ska hämtas ur exempelvis faktatexter. För att avgränsa 

undersökningen något så kommer endast lärare som arbetar med strategierna ”läsfixarna” att 

intervjuas och observeras då det är en metod som varit ständigt återkommande på olika sätt i 

min kontakt med skolans verksamhet.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva lärares syn på ”läsfixarna” som metod för att utveckla 

läsförståelse och hur metoden används ämnesspecifikt i undervisningen.  

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

Ø Hur ser lärare på användningen av ”läsfixarna” som metod?  

Ø Hur använder sig lärare av ”läsfixarna” i samhälls- och naturorienterande ämnen?  

 
  

                                                
1 http://www.enlasandeklass.se/wp-
content/uploads/2013/05/Studiehandledning_ELK_uppslag.pdf 
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2. Litteraturbakgrund och tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning kring lässtrategiundervisning presenteras samt 

även en redogörelse av de relevanta styrdokument som lärare och undervisningen ska förhålla 

sig till. Forskning som stödjer just läsfixarna är enligt Barbro Westlund (mailkontakt, 11 

februari 2018) i stort sett omöjlig att få tag i. Därför kommer två av de forskningsbaserade 

grundstrategierna som läsfixarna bygger på att presenteras i det här kapitlet som avslutas med 

beskrivning av läsfixarnas fem strategier i avsnitt 2.3.4.  

2.1 Forskning om läsförståelse   
Läsförståelse kan definieras olika. Barbro Westlund (2009, s. 69–70) väljer att definiera 

läsförståelse utifrån professorn Peter Afflerbachs definition. Definitionen förklarar 

läsförståelse som en dynamisk och målinriktad process där färdigheter, strategier, tidigare 

kunskap och motivation inkluderas. Ivar Bråten (2008a, s. 14) definierar samma begrepp i 

liknande banor, som ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den”. Bråten (2008a, s. 15) skriver att läsförståelse kräver ett samspel mellan 

läsare och text, en aktiv process. Fortsättningsvis kommer läsförståelse i min studie syfta på 

den aktiva processen mellan läsaren och texten.     

Det har forskats mycket om läs- och skrivundervisning men fokus har då legat mer på hur 

barn lär sig läsa snarare än hur man förstår det lästa (Westlund, 2009, s. 48). Detta har då 

resulterat i att det centrala i undervisningen på forskningens grund har varit hur barn tar sig in 

i skriftspråket och knäcker den alfabetiska koden, och först nyligen har forskning om 

läsförståelse lyfts fram (2009, s. 49). Läsforskningen är ständigt pågående och enligt nyare 

forskning råder det försiktighet i att uttala sig om orsak och verkan till läsförståelseutveckling 

och forskare talar nu i stället om att flera faktorer samverkar (2009, s. 62).  

Bråten och Strømsø (2008, s. 145) menar att läsning idag är viktigare än någonsin, så viktigt 

att dagens samhälle skulle kunna kallas ”kunskapssamhället” eller ”informationssamhället”. 

Människan möter idag information från ett otal skriftliga källor med olika syfte och måste då 

ha förmåga att möta dessa olika texttyper. Trots det samhälle människan idag lever i finns det 

enligt Bråten och Strømsø (2008, s. 147) förhållandevis lite läsforskning om olika sorters 

texter, men att det inom läsförståelse finns gott om forskning men som då inriktar sig på 

personer som läser och försöker förstå en enskild text inom ett specifikt tema. Läsforskare 

började först under 1990-talets mitt studera förståelsen av olika sorters text mer systematiskt, 
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men trots det finns det fortfarande kunskapsluckor, speciellt om hur barn handskas med olika 

texttyper och även om hur undervisningen kan anpassas så att utvecklingen av en bred 

läskompetens kan stimuleras både i grundskolan och vidare på gymnasienivå (2008, s. 147).  

Ansvaret för att eleverna utvecklar effektiva läsfärdigheter har traditionellt sett legat på 

svenskläraren, vilket Elisabeth Arnbak (2003, s. 16) påstår vara felaktigt att fördela ansvaret 

på endast svenskläraren. I stället menar hon att svenskläraren vanligen har ansvaret för att 

undervisa eleverna i läsfärdigheter och strategier i syfte att utveckla eleverna till aktiva läsare 

och skribenter. Sen ligger ansvaret att använda dessa färdigheter och strategier på samtliga 

lärares undervisning som ska hjälpa eleverna att utveckla dem vidare (2003, s. 17). Även 

Barbro Westlund (2016) anser att alla lärare ska vara språkutvecklare och att läsförståelse bör 

undervisas ämnesspecifikt. Hon säger i en intervju där hon refererar till tidigare forskning om 

läsförståelse att ”alla lärare ska vara språkutvecklare kopplat till sitt ämne” (2016). 

Vad är då lässtrategier? Begrepp kan innefatta olika definition. Bråten (2008b, s. 69) förklarar 

att läsförståelsestrategier kan definieras som mentala verktyg. Läsaren bedriver sådana 

aktiviteter för att kunna tillägna sig, ordna och fördjupa den information som denne möter i en 

text samt för att övervaka och styra sin textförståelse. Dessa mentala aktiviteter kan delas in i 

fyra huvudkategorier som svarar för olika sätt att ta till sig information från en text, nämligen 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. 

Minnesstrategier avser den enklaste och ytligaste typen där man genom att repetera och läsa 

flera gånger memorerar textinnehållet. Struktureringsstrategier går ut på att binda samman 

eller gruppera information eller idéer i texten. Denna strategi innefattar att man strukturerar 

upp innehållet med hjälp av tankekartor eller sammanfattningar. Elaboreringsstrategier 

handlar om att bearbeta och fördjupa texten och på det sättet göra innehållet mer meningsfullt. 

Övervakningsstrategier handlar om att läsaren kontrollerar och bedömer den egna förståelsen 

under läsning genom att fråga sig själv om man förstått det lästa (2008b, s. 69–70). Jag väljer 

att använda begreppet lässtrategier och syftar då till de mentala aktiviteter som läsaren på 

olika sätt kan aktivera för att ta sig an en text.  

Westlund (2016) nämner i en intervju kunskapsmätningar som PISA där resultaten för 

svenska elever inte är så goda inom läsförståelse. Hon förklarar detta med att eleverna inte har 

förmåga att plocka fram de rätta strategierna i mötet med olika texttyper och menar att 

strategier är väldigt viktiga för att kunna förstå en text. Hon kommer åter in på vikten av att 
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alla lärare modellerar och vägleder eleverna att plocka fram mentala verktyg för att kunna 

stanna upp i en text och fundera över vad som precis lästs. Läsaren kan bland annat fundera 

över om denne kan återberätta det lästa och vad som anses svårt med texten (2016).  

NRP2 utgörs av en grupp forskare, verksamma lärare, undervisningsadministratörer och 

föräldrar i USA. Gruppen syftar till att bedöma vetenskaplig forskning gällande 

läsundervisning inklusive hur effektiva olika tillvägagångssätt är för lärare att lära barn läsa 

(National Reading Panel, 2000, kapitel 1, s. 1). En grupp medlemmar i NRP utförde i en 

undersökning av den vetenskapliga grunden för undervisning av textförståelse där de inriktade 

sig på undervisning i ordförråd, förståelse av text och förberedelser av lärare för att lära känna 

text. Redan på 1970-talet började forskare studera medvetenheten kring läsares 

förståelseprocesser under behandlingen av texter och uppmärksammade att både unga och 

mogna läsare misslyckades med att upptäcka logiska och betydande motsägelser i texten. Det 

här fyndet ledde till en utvecklad strategiundervisning i skolan med syfte att förbättra elevers 

läsförståelse (2000, kapitel 4, s. 39). Vidare i forskningsrapporten betonas vikten av 

strategiundervisning som ett bra sätt för lärare att bryta elevernas passivitet och i stället 

involvera dem i sitt eget lärande. Man pratar främst om kognitiva strategier som används vid 

läsning, vilka presenteras som: 

1. Utveckling av medvetenhet och förståelse för läsarens egna kognitiva processer som är 

mottagliga för undervisning och lärande.  

2. Läraren som guidar eller modellerar för läsaren hur och vilka verktyg som kan 

tillämpas för att förbättra förståelseprocesserna som används vid läsning.  

3. Läsaren övar dessa strategier med lärarens hjälp till dess att läsaren självständigt 

behärskar dessa processer (2000, kapitel 4, s. 40). (Min egen översättning) 

Bland annat så resulterade detta forskningsprojekt i att gruppen identifierade sju vetenskapligt 

belagda grundstrategier som visar effektiva resultat i läsförståelseundervisning:  

1. Förmågan att kunna övervaka sin egen förståelse.  

2. Kooperativt lärande där eleverna lär sig av varandra.   

3. Grafiska och semantiska hjälpmodeller inklusive användning av tankekartor.  

                                                
2 NRP är en förkortning av National Reading Panel  
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4. Frågeformulär där eleverna svarar på frågor.  

5. Eleverna övar på att själva formulera frågor.  

6. Berättelsestruktur som eleverna lär sig använda vid återberättande av det lästa.  

7. Sammanfatta det de läst (2000, kapitel 4, s. 42). (Min egen översättning) 

Lässtrategiundervisning bör dock genomföras på rätt sätt. Barbro Westlund (2013, s. 64–65) 

presenterar i sin avhandling en studie gjord av McKeown et al. (2009), där forskare följde 

några klasser under två år. Klasserna arbetade med att läsa texter men på olika sätt, vilka i 

studien jämfördes med varandra. Några av klasserna fokuserade på innehållsundervisning, det 

vill säga att fokus låg på textens innehåll. Resterande klasser i studien arbetade med aktiv 

strategiundervisning där lärare stoppade läsningen vid vissa tidpunkter och kontinuerligt 

påminde eleverna om olika strategier. Det forskarna kunde påvisa var att det krävdes en 

balans mellan innehållsundervisning och aktiv strategiundervisning. I avhandlingen finns det 

flera forskare som stödjer denna teori där Westlund (2013) bland annat presenterar forskare 

som Allington och Johnston (2001) som hävdar att enbart strategiundervisning ”riskerar att bli 

isolerad färdighetsträning” (s. 65). En slutsats de båda forskarna kunde dra av sina studier var 

att elever endast bör få stöd i sin läsförståelseutveckling när de behöver det, för att undvika 

denna isolerade färdighetsträning.   

2.2 Styrdokument om lässtrategier  
Skolan styrs av lagar och regler och även undervisningen i skolan har riktlinjer och kursplaner 

att följa, så kallade styrdokument. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, som fortsättningsvis kommer benämnas läroplanen, är en samling av tre 

delar – skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. I 

detta kapitel kommer kursplanens krav på lässtrategier i undervisningen att presenteras för att 

påvisa relevansen till min undersökning.  

I syftet för ämnet svenska i läroplanen (Skolverket, 2011, s. 222) står det att undervisningen 

bland annat syftar till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, både 

enskilt och i social interaktion med andra. Syftet följs av ett centralt innehåll som talar om vad 

undervisningen ska innehålla för årskurs 1–3, där lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll utgör en punkt (2011, s. 223). I 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2017, s. 10) betonas vikten av undervisning i lässtrategier 

för att ge eleverna möjlighet att bredda och fördjupa sin läsförmåga. Enligt kursplanen är 
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lässtrategier det konkreta sätt som en läsare tillämpar för att angripa en text och är således 

något som läsaren ”gör med texten” (2017, s. 10). Vidare beskriver kommentarmaterialet hur 

olika texter behöver olika strategier för att mötas vilket gör att strategiundervisning bör vara 

en pågående progression genom hela grundskoletiden (2017, s. 10). Eleverna strävar mot mål 

som ska uppfyllas och dessa finns skrivna i läroplanen som kunskapskrav som ska uppnås. 

För godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska eleverna kunna läsa bekanta och elevnära 

texter med flyt genom att på ett fungerande sätt använda sig av lässtrategier. Eleverna ska visa 

grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar 

av innehållet i en text och dessutom kunna föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

budskap i texterna och kunna relatera detta till sina egna erfarenheter (2011, s. 227).  

2.3 Metoder för lässtrategiundervisning 
Syftet med min undersökning är att ta reda på lärares syn på läsfixarna som metod i 

strategiundervisning samt hur metoden kan användas ämnesspecifikt, speciellt i samhälls- och 

naturorienterande ämnen, vilka fortsättningsvis kommer förkortas SO/NO-ämnen. Metoden är 

framtagen med stöd i tidigare forskningmodeller på lässtrategiundervisning som 

fortsättningsvis kommer presenteras då direkt forskning på läsfixarna som metod inte finns.  

2.3.1 Reciprocal Teaching (RT) 
Annmarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984, ss. 117–171) var bland de första 

forskarna som forskade om lässtrategier och genomförde flera olika studier. Genom en studie 

har forskarna identifierat vissa kognitiva färdigheter som gynnar utveckling av läsförståelse. 

Forskarnas studie har gått ut på att kunna fastslå effekten av fyra färdigheter som expertläsare 

tillämpar vid läsning, vilka är att kunna förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta och 

ifrågasätta en text. I en förstudie kunde forskarna se att ömsesidig undervisning där lärare 

modellerar för att vägleda eleverna ledde till betydande förbättringar gällande kvalitén på 

sammanfattningar och frågor. Den förstudien gick ut på att eleverna fick läsa en passage ur en 

novell för att sedan svara på 10 läsförståelsefrågor ur minnet. Efter första testet låg elevernas 

läsförståelse på 15%. Testerna fortsatte dagligen under en kort period och med hjälp av 

träning att tillämpa de fyra strategierna ökade resultatet till 85%. Även efter att förstudien 

avslutats visade det sig att eleverna bibehöll god läsförståelse då resultatet låg på 60%. Det 

goda resultatet ledde i sin tur till att två större studier utfördes för att kunna bevisa metoden 

som effektiv för läsförståelse vilket ligger till grund för reciprok undervisning, på engelska 

Reciprocal Teaching (RT) (1984, ss. 117–171).  
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Westlund (2009, s. 76) anser att barns svårigheter att interagera med en text nu med hjälp av 

metoden RT kan lära sig det genom att läraren synliggör omedvetna processer. Det här 

förutsätter då att undervisning i läsförståelsestrategier sker explicit flera gånger i veckan.  

2.3.2 Transactional Strategy Instruction (TSI) 
En annan vetenskapligt grundad modell för effektiv undervisning i lässtrategier är en 

transaktionell strategiundervisning, Transactional Strategy Instruction (TSI). Pressly och 

Wharton-McDonald har på 1980-talet genom studier med barn som misslyckats i sin 

läsinlärning utarbetat denna modell som bygger på de fyra grundstrategierna i reciprok 

undervisning, alltså RT (Westlund, 2009, s. 80). Under slutet av 1980-talet saknades dock 

fortfarande kunskap om hur lärare genomförde explicit strategiundervisning som en 

integrerad del av den dagliga undervisningen, och det är dessa kunskapsluckor som ligger till 

grund för projektet med att forma en explicit lässtrategimodell (Andreassen, 2008, se. 238). 

Modellen grundar sig dels på den studien som i början av 1980-talet genomfördes av lärare 

som forskar på sin egen undervisning i utvecklingssyfte, och dels på senare 

läsförståelseprogram där speciellt några strategier legat i framkant, tänka-högtstrategier, 

tillämpning av grafiska modeller och grundstrategierna i RT. Vidare förklarar Westlund 

lärarens roll som att vara lyssnande till hur eleverna sätter ord på sin läsförståelse istället för 

att bedöma om svaret är rätt eller fel. Modellen bygger således på två principer, lärares och 

elevers utbyte av strategier och utbyte av det meningsskapande som sker ur texten mellan 

lärare och elever (Westlund, 2009, s. 80). Bråten (2008b, s. 72) sammanfattar modellen som 

en vidareutveckling av reciprok undervisning som nu innefattar ytterligare 

lärardemonstrationer och där något fler strategier nu betonas.   

2.3.3 Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) 
Till skillnad från RT och TSI har den amerikanska professorn John Guthrie genom studier 

format en modell som länkar samman läsförståelsestrategier och ämneskunskap. Metoden 

bygger på de sju vetenskapligt baserade grundstrategierna framtagna av NRP (Westlund, 

2009, s. 53) som presenterades i forsknings om läsförståelse. Enligt Westlund (2009, s. 83) 

har forskningsresultat från studien visat att elevernas förmåga till selektiv läsning, att leta 

information i faktatexter har positiv effekt på läsförståelsen. Från början var tanken med 

Guthries studie att undersöka samband mellan läsning och motivation, men i början av 2000-

talet utökades studien och omfattade då även samverkans betydelse mellan ämneskunskap, 

läsförståelse och motivation. Fokus på ämneskunskap låg till en början på NO-ämnen men 
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senare också på SO. Genom klassrumsinterventioner där olika modellers effekt jämförs med 

andra modeller utvecklades Concept-Oriented Reading Instruction (CORI), som handlar om 

begreppsorienterad läsundervisning. Att bygga på elevernas naturliga nyfikenhet om hur 

naturen fungerar är en utgångspunkt med modellen vilket då ska få eleverna att förstå att 

läsning är den viktigaste länken mellan deras nyfikenhet och kunskapsutveckling (Westlund, 

2009, s. 83). Enligt den här forskningmodellen så bedrivs undervisningen på flera nivåer som 

lärarledd undervisning om centrala begrepp som introduceras och lämpliga strategier som 

beskrivs, samt arbete både i grupp, par och enskilt. Genom att dagligen undervisa om 

kopplingen mellan lässtrategier och ämneskunskap där lärare och elever tillsammans 

använder exakta uttryck ges eleverna möjlighet att övervaka och utveckla sin läsförmåga 

(2009, s. 85).  

2.3.4 Läsfixarna 

Läsfixarna är konkreta strategier som är framtagna baserade på forskning om bland annat re-

ciprok undervisning (Reciprocal Teaching/RT), och transaktionell undervisning (Transaction-

al Strategies Instruction/TSI) (Gonzalez, M., Hugander, M. et al., 2014, s. 11). Utifrån de fyra 

grundstrategierna, förutspå och ställa hypoteser, ställa frågor, reda ut oklarheter och samman-

fatta, som de båda nämnda modellerna utgår från har läsfixarna formats som komplement i 

lässtrategiundervisning. Utöver de fyra grundstrategierna har ytterligare en strategi lagts till 

för att göra läsfixarna komplett, nämligen förmågan att skapa inre bilder, vilket gör att lärare 

har fem lässtrategier att arbeta med i sin undervisning utifrån den här metoden (Gonzalez, M., 

Hugander, M. et al., 2014, s. 11). Läsfixarna utgörs av Spågumman som förutspår och ställer 

hypoteser. Strategin används innan, under och efter läsning och går ut på att titta närmare på 

rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck 

och används under läsningen. Som detektiv kan man reda ut ord genom att läsa om meningen, 

läsa vidare eller slå upp ordet för att förstå det. Reportern innebär att läsaren ställer frågor på 

texten både på raderna, mellan raderna och bortom raderna och används under och efter läs-

ningen. Frågor på raderna ställer man när svaret går att läsa direkt i texten. Frågor mellan ra-

derna är frågor där svaren finns på olika ställen i texten där egna slutsatser krävs av läsaren 

för att svara på frågan. Frågor bortom raderna kräver att läsaren använder tidigare kunskaper 

och erfarenheter för att svara på frågan. Cowboyen används under och efter läsningen och 

sammanfattar det viktigaste i texten och ses som extra viktig för att hämta kunskap ur texten. 
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Den sista läsfixaren är konstnären där läsaren med hjälp av sina sinnen lever sig in i texten 

och kan se, höra och känna det texten berättar och på det sättet skapa inre bilder. Konstnären 

använder läsaren under och efter läsningen (Gonzalez, M., Hugander, M. et al., 2014, s. 13–

14).   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet förklaras två teorier som varit ständigt återkommande i de 

forskningsundersökningar och den forskningsbaserade litteratur jag tagit del av inom ramen 

för läsförståelseundervisning. I analysarbetet och den avslutande diskussionen kommer jag 

sedan att förhålla mig till dessa teorier.    

3.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk har lagt grunderna för och format det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, s. 297). Kortfattat kan teorin förklaras som att 

lärande och utveckling sker i det sociala samspelet med andra människor, men för att förstå 

denna teori behöver två centrala begrepp förklaras.  

Det första centrala begreppet som enligt Säljö (2014, s. 298) är ett av de grundläggande 

begreppen inom teorin är mediering. Begreppet förklaras som människors tillämpning av 

redskap och verktyg för att förstå vår omvärld och agera i den. Imitation är ett exempel på 

redskap för inlärning och betraktas som en aktiv process vars kärna är den sociala 

interaktionen (Westlund, 2009, s. 21).  

Det andra centrala begreppet för Vygotskijs arbete om det sociokulturella perspektivet på 

lärande är idén om den närmaste proximala utvecklingszonen. Denna utvecklingszon handlar 

om att människor är känsliga för instruktioner och förklaringar på en viss nivå gällande vad de 

redan kan och nya kunskaper som upplevs svåra. I denna zonen ska läraren då finnas att 

vägleda den lärande i hur ett kulturellt redskap används, vilket i min studie handlar om hur 

rätt lässtrategier tillämpas för rätt syfte (2014, s. 305). Både mediering och den närmaste 

proximala utvecklingszonen anser jag nära förknippade med varandra och utgör en viktig 

grund för hur jag i min studie kan analysera och tolka den empiriska data som samlas in.  

Interaktion och kommunikation kan således betraktas som viktiga byggstenar enligt detta 

perspektiv på lärande (2014, ss. 297–307). Dessa byggstenar ligger nära förknippat med den 

kognitiva förmågan som utvecklas i social interaktion (Westlund, 2009, s. 21) och samverkar 

med varandra för att utveckla läsförståelse (2009, s. 129–130). Det är alltså inom den 

proximala utvecklingszonen som en övergång från det sociala till det individuella sker, vilket 

naturligt leder till den kognitiva förmågan som behöver tillämpas.  
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3.2 Kognitiv teori och metakognition  
En återkommande teori i de flesta forskningsstudier och litteratur kring lässtrategier och 

läsförståelse är den kognitiva förmågan som varje läsare bör tillämpa. Denna teori är nära 

förknippad med det ovan beskrivna sociokulturella perspektivet då läsarens kognitiva förmåga 

kan ses som ett verktyg för den fortsatta individuella läsningen. Tillbaka till den proximala 

utvecklingszonen och det ömsesidiga lärandet skriver Westlund (2009) att denna 

utvecklingszon ”innebär att när en person deltar i en gemensam aktivitet med andra som är 

mer kunniga, utvecklas hennes kognitiva funktioner” (s. 22) och menar på att de kunskaper 

hon lärt sig genom social interaktion med andra kan hon senare tillämpa på egen hand.  

Många forskare har inspirerats av Vygotskijs teori om att lärande sker i en social process och 

denna dialogpedagogik syftar således till att eleverna ansvarar för sitt eget lärande och att 

utveckla sin medvetenhet och kunna reglera sina egna tankeprocesser vilket leder oss in på 

begreppet metakognition (Arnbak, 2003, s. 36). Det som sker är att lärarna demonstrerar olika 

förståelsestrategier som eleverna självständigt sedan ska kunna tillämpa för att kunna lösa 

uppgiften (2003, s. 37). Även Westlund (2009), som bygger sina antaganden på 

läsförståelseforskning, ser metakognition som ett viktigt redskap för läsförståelse och menar 

att forskningsbaserade modeller som används i undervisningen alltid ska kopplas till 

metakognition. Hon beskriver skeendet som att läraren presenterar en strategi och varför just 

den strategin lärs ut för att eleverna sedan ska kunna tillämpa strategin och slutligen följer de 

gemensamt upp samtalet om strategins funktion (s. 128).  

Utifrån dessa två teorier kan anses att lärande sker i social interaktion med andra men där 

individen är beroende av kognitiv förmåga för att tillägna sig kunskap. Den teoretiska 

utgångspunkt jag kommer förhålla mig till i mitt analysarbete och avslutande diskussion är en 

kombination av de båda teorierna som presenterats.   
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
I det här kapitlet kommer en redogörelse för val av metod samt hur jag genomfört min under-

sökning att presenteras och vilka etiska ställningstaganden jag förhållit mig till under min 

datainsamling.  

 

4.1 Val av metod 
I linje med min studie har en metod valts med syfte att samla empiriska data gällande lärares 

syn på en specifik undervisningsmetod samt hur den i praktiken kan användas ämnesspecifikt 

och därmed har en kvalitativ forskningsstrategi valts. I studien har både intervjuer och obser-

vation använts. Att använda sig av intervju som metod i examensarbeten är den vanligaste 

metoden, speciellt intervju av kvalitativ karaktär (Johansson & Svedner, 2010). Johansson och 

Svedner (2010) hävdar att kvalitativa intervjuer tillsammans med kvalitativa observationer är 

den primära metoden för att få fram den information man vanligen söker (s. 34) vilket ligger 

till grund för mitt val av metod. Utifrån syftet med min studie passar den kvalitativa intervjun 

bra då jag har ett bestämt frågeområde men där frågorna kan variera från intervju till intervju 

beroende på hur respondenten svarar samt vilka aspekter som kommer upp under intervjun. 

Jag valde att spela in intervjuerna med de deltagandes godkännande då tonfall, pauseringar 

och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som faktiskt sägs (s. 35).  

 

För att undersöka min andra frågeställning om hur lärare använder läsfixarna i SO/NO-ämnen 

så valde jag att använda metoden ”critical incidents”. Metoden används när kritiska, eller 

viktiga, händelser ska observeras när händelserna förekommer vid upprepade tillfällen under 

en lektion. Observatören observerar hela klassen och när det som avses observeras inträffar så 

antecknas dessa i en observationsblankett för att beskriva så mycket som möjligt av episoden 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 51–52). Denna metod passar bra till min undersökning då jag 

när läraren hänvisar eller använder någon av läsfixarna kan beskriva händelseförloppet lö-

pande direkt i observationsblanketten.      

4.2 Urval och genomförande  
Jag har valt att genomföra min studie på två olika skolor där jag på respektive skola stött på 

läsfixarna på olika sätt. De båda skolorna är relativt stora och tar emot elever från förskole-

klass upp till årskurs 6 där de flesta årskurserna är treparallella. Båda skolorna är mångkultu-

rella där ca 50 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Eftersom studien syftar till att 
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dels ta reda på lärares syn på läsfixarna och även hur dessa kan användas i SO/NO-ämnen 

kontaktade jag personal som är verksamma i både svenska och SO/NO. Då min egen utbild-

ning riktar sig till förskoleklass upp till årskurs tre ansåg jag det mest relevant att vända mig 

till lärare verksamma i samma årskurser. Detta även för att Westlund som bekant menar på 

dålig förmåga av strategianvändning för elever i mellanstadiet, vilket gör att mitt intresse ökar 

för hur de lärs ut eller inte lärs ut redan i tidiga skolår. Samtliga som deltagit i min studie är 

utbildade lärare som varit verksamma olika länge inom skolans verksamhet. Tre av lärarna har 

arbetat som lärare i mindre än fem år och resterande lärare mellan 10–20 år, varav några av 

deltagarna har tidigare arbetat i årskurs 4–6. Alla är kvinnor över 30 år.  

 

Jag började med att skicka ut ett informationsbrev med samtyckesformulär till de båda sko-

lornas rektorer och lärare i årskurs f–3 (bilaga 2 & 3). I samtyckesformuläret fick de tillfrå-

gade lärarna fylla i om de ville delta i intervju och observation. Jag fick väldigt positiv re-

spons och åtta lärare gav sitt samtycke till intervju, dock var det svårt att sedan boka tid med 

en av dessa så det slutade med sju stycken intervjuer för att samla in data. En av de intervju-

ade gav samtycke till att ställa upp på observation och på grund av tidsbrist för min studie så 

hann jag inte vända mig till fler lärare på andra skolor för att få genomföra fler observationer.  

 

För att genomföra mina intervjuer använde jag mig av en fenomenografisk forskningsansats 

vars huvudsyfte enligt Sonja Kihlström (2007) handlar om att ”ta reda på hur människor upp-

fattar olika aspekter av sin omvärld” (s. 157). Fenomenografi handlar om människors tankar 

om sin omvärld och kan därför variera mellan olika individer, där inget bedöms som sant eller 

falskt. Det här resulterar i att mitt resultat utgör beskrivningar av respondenternas olika upp-

fattningar som kommer till uttryck av deras tankar och utsagor i form av kategorier (s. 158). 

Dessa kategorier har formats utifrån de mönster jag kunnat urskilja under bearbetningen av 

den empiriska data som samlats in och där utvalda citat ger en rättvis bild av lärares syn på 

och användning av läsfixarna.  

 

När jag utförde mina intervjuer hade jag bestämda frågeområden (bilaga 1) men lät intervju-

personerna få tala och berätta ganska brett inom områdena. Till min fördel spelades intervju-

erna in samtidigt som jag även förde anteckningar på datorn och jag försökte då fokusera på 

att anteckna kroppsspråk och ansiktsuttryck för att sen kunna koppla ihop det när jag lyssnade 
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på inspelningarna. Dessa inspelningar var betydelsefulla i analysarbetet då jag kunde lyssna 

flera gånger på intervjuerna och minimera feltolkningar då vissa tonfall tillsammans med 

mina egna anteckningar från intervjuerna kunde vara avgörande för hur jag tolkade en viss 

utsaga.  

 

Till observationen använde jag mig endast av dator för att snabbt kunna beskriva de skeenden 

som observerades. Jag beskrev de episoder som var relevanta för min frågeställning i en blan-

kett för löpande observationer (Johansson & Svedner, 2010, s. 52). Med hjälp av denna blan-

kett kunde jag beskriva det faktiska händelseförloppet och inte tvinga in händelser i förutbe-

stämda kategorier. Denna blankett har tre spalter, en för tidpunkt och verksamhet, en för lärar-

agerande och en sista för elevagerande (s. 52). Då jag endast observerat hur läraren undervisar 

har spalten för elevagerande tagits bort och jag använde mig endast av två spalter under ob-

servationen.  

 

4.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
I mitt val av metod har jag även funderat över hur resultatets reliabilitet3 och validitet4 kan 

uppskattas. Om man ser till den externa reliabiliteten som står för huruvida studien kan upp-

repas så kan det i en kvalitativ undersökning vara svårt då ”det är omöjligt att ”frysa” en soci-

al miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den repli-

kerbar i den bemärkelse som man allra oftast avser” (Bryman, 2002, s. 257). Gällande min 

studie kan den empiriska datainsamlingen skilja sig om man exempelvis intervjuar helt andra 

lärare eller till och med samma lärare som eventuellt kan ha tagit till andra metoder och där-

med inte har samma uppfattning om metoden som de tidigare intervjuats om. Samma sak gäl-

ler då för observationen utifrån samma argument som ovan, det kan alltså bli svårt att få 

samma resultat vid annat tillfälle och reliabiliteten anses därför inte vara så hög.  

 

Validiteten för studien anser jag vara relativt hög då resultatet svarar på syftet för studien. 

Däremot bör jag fundera över hur pass ärliga svaren är. Respondenterna för studien kan ha 

pratat ihop sig eller svarat så som de tror att jag vill att dem ska svara. Hade jag däremot valt 

                                                
3 Reliabilitet avser mätnogrannheten hos de intervjuer och observationer som utförs.  
4 Validitet handlar generellt sätt om att mäta det man vill mäta.  
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att göra en kvantitativ studie med exempelvis enkätundersökning så hade validiteten ansetts 

vara högre.  

 

Resultatet jag fått fram i min studie går inte att generalisera i någon större utsträckning, mer 

än till de sju deltagarna eller möjligtvis de två deltagande skolorna. Respondenternas egna 

uppfattningar kan omöjligt svara för hela svenska lärarkårens uppfattningar om metoden läs-

fixarna eftersom urvalet för min studie är så pass litet.    

4.4 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet har utformat en rad forskningsetiska principer och regler som bör följas i 

olika typer av forskning och undersökningar. Där presenteras forskningskravet som handlar 

om att explicit utveckla och fördjupa redan tillgängliga kunskaper och metoder, samt 

individskyddskravet som de centrala och självklara utgångspunkterna för forskningsetiska 

överväganden. Individskyddkravet handlar om det skydd mot olämplig insyn som 

samhällsmedlemmar har, exempelvis sina privata livsförhållanden (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

5). Eftersom min undersökning inte nödvändigtvis kommer medföra risker som negativa 

konsekvenser för de deltagande personerna och uppgiftslämnarna, så har val av metod och 

intervjupersoner övervägts utifrån individskyddskravets fyra huvudkrav på forskningen – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Susanne Björkdahl Ordell (2007, s. 27) skriver att dessa regler från Vetenskapsrådet inte är 

helt enkla att bara tillämpa, utan måste diskuteras till varje enskild undersökning. Därför ska 

man se Vetenskapsrådets etiska regler som de riktlinjer som de faktiskt utgör, vilket betyder 

att varje enskild forskare eller student noga bör tänka igenom eventuella konsekvenser som 

den tänkta studien kan få för individen (2007, s. 27). Alla dessa krav, eller riktlinjer, har 

tillgodosetts i den mån det varit möjligt under undersökningens gång, men det finns vissa krav 

som jag anser haft större vikt att uppfyllas i just min studie, informationskravet och 

samtyckeskravet.  

 

Informationskravet talar om att jag som utför undersökningen ska informera samtliga 

involverade i min undersökning om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. För att följa det här kravet är det viktigt att deltagarna i förväg 

informeras om hur och var forskningsresultaten kommer offentliggöras (2002, s. 7). Det här 
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har formulerats tydligt i ett informationsbrev (bilaga 2) som skickats ut till berörda personer 

men även till rektor på de berörda skolorna för att få godkännande att genomföra intervjuer 

och observationer på lärarnas arbetstid. 

Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (2002, s. 9). Eftersom informanterna är aktiva uppgiftslämnare i form av 

intervjupersoner så ska ett samtycke alltid hämtas för att uppfylla samtyckeskravet, liksom att 

information ges om att deltagaren när som helst kan avbryta sin helt frivilliga medverkan. Att 

tillgodose det här kravet är något som måste göras då informanterna är aktiva under intervjun 

och en även under observation vilket gör kravet högst relevant till min egen studie. Därför har 

ett samtyckesformulär skickats med i samband med informationsbrevet (bilaga 3).  

 

Utöver dessa två krav har jag även följt konfidentialitetskravet som handlar om att uppgifter 

om alla involverade personer i undersökningen ska förvaras på ett säkert sätt. Detta för att 

ingen deltagare ska kunna identifieras av utomstående (2002, s. 12–13). Nyttjandekravet har 

följts då insamlade uppgifter endast använts till min egen studie och inget annat, vilket kravet 

enligt vetenskapsrådet handlar om (2002, s. 14). 

 

Det kan vara känsligt för vissa deltagande i studien på vilket sätt de ställer sig till den metod 

som undersökts. En del skolor har en specifik metod som ska undervisas med och en av de 

deltagande skolorna har läsfixarna som bestämd strategimetod. Därför ligger stort ansvar på 

mig att deras identitet inte röjs, vilket även ligger som argument för att ingen närmare 

presentation av respondenterna i min studie gjorts. Alla som jobbar inom skolans verksamhet 

vet att tiden är dyrbar och inte räcker till alla gånger, därför har jag varit tydlig med det 

frivilliga deltagandet. Alla deltagande i min undersökning har informerats om vilka etiska 

principer som gäller för sitt deltagande i ett samlat brev (bilaga 2).  
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5 Resultat  
I det här kapitlet kommer det resultat jag kommit fram till i analysen av min empiriska datain-

samling som gjorts redovisas. När jag analyserat den insamlade data har jag kunnat urskilja 

vissa mönster vilka jag kategoriserat enligt följande; Läsfixarna som en tydlig metod till lägre 

åldrar, Läsfixarnas stora del i svenskämnet, Läsfixarna ämnesspecifikt och Läsfixarna i 

undervisning. Dessa kategorier utgör följande avsnitt i detta kapitel. Resultaten baseras på sju 

intervjuer och en observation där den sistnämnda redovisas under avsnitt 5.4. Intervjuperso-

nerna benämns enligt följande: 

L1 – legitimerad lärare på skola 1 med mindre än fem års erfarenhet.  

L2 – legitimerad lärare på skola 1 med mer än tio års erfarenhet, även arbetat i årskurs 4–6.  

L3 – legitimerad lärare på skola 1 med mer än tio års erfarenhet, även arbetet i årskurs 4–6.  

L4 – legitimerad lärare på skola 1 med mindre än fem års erfarenhet.  

L5 – legitimerad lärare på skola 2 med mindre än fem års erfarenhet.  

L6 – legitimerad lärare på skola 2 med mer än tio års erfarenhet.  

L7 – legitimerad lärare på skola 2 med mer än tio års erfarenhet, även arbetat i årskurs 4–6. 

 

5.1 Läsfixarna som en tydlig metod till lägre åldrar 
I det här avsnittet följer ett urval av citat som tydligt beskriver de deltagande lärarnas uppfatt-

ning om och syn på läsfixarna som metod i undervisningen, och som avslutas med en kort 

slutsats.  

Något som kommer till uttryck under samtliga sju intervjuer är det tydliga arbetssättet som 

erbjuds med läsfixarnas hjälp.  

En bra metod som uttrycker tydlighet både för läraren och eleverna. Det blir  

tydligt för läraren att få en uppfattning av vad eleverna kan med hjälp av de olika stra-

tegierna, tex. reportern för att se om eleverna förstått. (L4) 

 

En annan lärare är också väldigt positivt inställd till metoden och dess tydlighet, och säger att:  

Läsfixarna presenteras så bra, de är tydliga och talar om hur du ska möta en text. An-

nars blir det vanliga typ en berättande text, men med läsfixarna vet man vad man ska 

titta på i en text beroende på vilken läsfixare som jobbas med. (L1) 
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Läsfixarna fortsätter att lyftas som en positiv metod och majoriteten anser den som bäst läm-

pad i de yngre åldrarna.  

 Med yngre barn kan man locka mer med figurerna, det blir lite spänning och teater i det  

 hela. Det är ett bra komplement till högläsning och läsförståelse. (L5) 

 Jag vet inte om de skulle fungera lika bra på mellanstadiet, men systemet i sig är nog 

 bra även i högre åldrar. Konstnären är speciellt bra i lägre åldrar när vi går ifrån  

 bilderböcker, många har svårt att skapa egna bilder så konstnären är väldigt bra i de 

 lägre åldrarna. (L7)  

 

Tidig introduktion av läsfixarna menar sex av intervjupersonerna ska ha positiv påverkan på 

eleverna då ”eleverna vet precis vad som förväntas av dem när de till exempel ska jobba med 

en specifik strategi vilket underlättar arbetet med läsning i tidig ålder” (L1). Med tidig intro-

duktion menar några årskurs 1, men vissa hävdar att de ska introduceras redan i förskoleklass, 

speciellt då förskoleklassen nu blir obligatorisk för ”då har eleverna lite gratis när de kommer 

upp i ettan och kan plocka fram några strategier vid lästräning” (L5). En annan säger att ”läs-

fixarna går att gestalta bra och det borde man utnyttja tidigt i skolåren när barnen uppskattar 

det som mest” (L6). En av intervjupersonerna är dock av en annan uppfattning och menar att 

”det är bättre att jobba med läsfixarna senare i skolan, i årskurs 3. Tidigare är det bättre att 

fokusera på t.ex. läsflyt” (L3).   

 

De slutsatser som går att dra utifrån dessa lärares syn på läsfixarna är att det är en bra metod 

där samtliga deltagande lärare lyfter metodens tydliga budskap som positiv. Tydlighet både 

gällande användandet av strategierna och bilden av vad eleverna kan, är något som utmärker 

metoden i undervisningen. Sex av sju av de deltagande lärarna anser att metoden passar bättre 

i de lägre årskurserna men att systemet i sig med strategierna skulle fungera även på mellan-

stadiet och uppåt, men där figurerna kanske inte gestaltas på samma sätt.  

 

5.2 Läsfixarnas stora del i svenskämnet    
Läsfixarna som metod används av samtliga intervjupersoner i svenskämnet och det var det 

ämnet som presenterades först av samtliga intervjupersoner utifrån andra frågeområdet (bilaga 

1). ”Mest i svenska, speciellt i årskurs 1, då faller det sig mer naturligt eftersom mycket ligger 

runt läsning då” säger L7. En annan svarar snabbt: 
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  Svenska! Mycket är runt högläsning, att skapa egna bilder. När de frågar om ett 

ord så läser vi vidare eller går tillbaka eller så slår vi upp det om vi inte kan reda 

ut det. Strategierna plockas fram per automatik just i svenskämnet. (L2) 

 

Några berättar att de främst kopplar ihop läsfixarna till arbetet kring läsförståelse i svenska, 

”strategierna använder jag mest när vi jobbar med läsförståelse, då brukar vi fokusera på en 

eller två av strategierna under ett och samma tillfälle” (L1). En annan redogör för arbetet med 

läsförståelse och säger ”oftast får eleverna försöka själva och sen går vi gemensamt igenom 

frågor på texten, då får eleverna se hur sina kamrater eller jag tar oss an texten för att förstå 

den” (L3). Ytterligare intervjupersoner relaterar likt ovan läsfixarna till högläsning och säger 

”under hela lågstadietiden läser jag mycket högt för mina elever, då kan samtliga läsfixare 

användas flera gånger och på olika sätt” (L6) och ”det är lätt att gestalta några av fixarna vid 

högläsning. Jag märker på mina elever att det ökar spänningen och jag får med mig alla på ett 

helt annat sätt när jag går in i de olika rollerna som läsfixarna utgör” (L5). En annan säger 

”läsfixarna använder jag mer eller mindre vid den dagliga högläsningen” (L7) samma inter-

vjuperson skrattar och fortsätter ”det sitter som i ryggmärgen för att fånga eleverna”.  

 

Flera av de intervjuade lärarna lägger mycket tid på att förutspå en text de ska möta och an-

vänder sig då av strategin spågumman. Lärarna har lite varierande sätt att använda spågum-

man på, ”ibland håller många bara med sina kamrater när vi förutspår, då brukar vi skriva ner 

antingen tillsammans eller individuellt. Då kommer fler tankar kring vad som kan tänkas mö-

tas” (L4). En annan verkar kombinera spågumman och konstnären inför nya kapitel eller helt 

nya texter som ska mötas: 

Jag avsätter alltid tid innan ett nytt kapitel i högläsningsboken för att ge eleverna ut-

rymme att fundera över vad som kommer hända härnäst. Vi skriver först ner vad vi tror 

ska hända, det kan vara bara korta ord eller mer ingående, sen får de föreställa sig hur 

det ser ut och rita det. (L2)  
 

Slutsatsen av detta resultat är att läsfixarna dominerar i svenskämnet. Lärarna i studien under-

visar om någon eller några av läsfixarna mer eller mindre dagligen, främst vid högläsningstill-

fällen men många även vid elevernas egna arbete med läsförståelse där eleverna använder 

strategierna vid självständig läsning eller parläsning. Det här ger således eleverna möjlighet 

att utbyta tidigare kunskaper och erfarenheter och lära av varandra.  
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5.3 Läsfixarna ämnesspecifikt 
”Vissa strategier tycker jag passar bättre till faktatexter” anser L5, vilket en annan håller med 

om då ”detektiven har jag nog använt mig mest av i mötet med faktatexter där eleverna stöter 

på fler begrepp som för dem inte är vardagliga” (L2). Flera av intervjupersonerna anser att 

vissa strategier är mer passande till vissa typer av texter och resonerar såhär:  

I SO och NO utgår jag från att ta upp svåra ord. Att skapa bilder om vissa begrepp som 

är svåra, tex. arkeolog. Red ut, se film, visa bilder om det. Man måste presentera olika 

sätt att möta en text, tex. att sammanfatta en faktatext som jag använder cowboyen till. 

(L3) 

En annan intervjuperson påstår att strategin detektiven hjälpt eleverna mycket i arbetet i SO 

med hur barn levde förr, ”där stötte vi på många ord som vi fick stanna upp och prata om, till 

exempel socken, föräldralös, fattigvård och liknande” (L4). Fler av läsfixarna kunde knytas 

till SO och barn förr, ”vi använde cowboyen mycket för att sammanfatta texter vi läste om hur 

barn levde förr, vi ringade in viktiga delar och jämförde dem med hur barn lever idag” (L6).  

 

Intervjupersonerna uppskattar läsfixarna även i matematiken och möjligheten att lära av 

varandra. ”Vi använder detektiven mycket i matten när vi möter nya matematiska begrepp. Då 

funderar vi på vad vi vet sen innan och vad ett nytt begrepp kan betyda” (L5). Tre av intervju-

personerna relaterar till matematikens textuppgifter, ”i matten möter vi mycket textuppgifter 

och då är det viktigt att kunna använda olika strategier för att förstå uppgiften, då använder vi 

läsfixarna” (L3). Samtliga deltagande lärare anser att läsfixarna är bra då de kan användas i 

alla ämnen på samma sätt:  

”de känner ju till de olika figurerna och hur de ska användas, det underlättar när de inte 

förstår en matteuppgift om jag påminner om att de kan vara cowboys och försöka 

plocka ut de viktigaste delarna i uppgiften. Då behövs oftast inte en helt ny introduktion 

av en strategi, utan de vet att de kan ringa in och plocka ut de viktiga delarna även i en 

matematisk uppgift.” (L2) 

En annan pratar om den positiva effekten som konstnären som strategi har på många elever 

inom matematiken och textuppgifter där eleverna ofta får samarbeta för att lösa en problem-

lösningsuppgift: 

”om det är en textuppgift om Lisa som har 100 kr och ska gå och handla två liter mjölk 

som kostar 11 kr styck, så tycker många av mina elever att det underlättar att skapa inre 
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bilder av när Lisa går och handlar. De ser framför sig att Lisa plockar fram 100 kr och 

ger pengen till kassörskan och vet att de blir av med pengar. Då har de lättare att veta 

vilket räknesätt som ska användas med hjälp av de inre bilderna de skapar.” (L7) 

 

Samtliga respondenter för studien anser att läsfixarna går att använda i flera ämnen utöver 

svenskämnet där strategierna används per automatik av flera lärare. Vissa av strategierna an-

ses bättre lämpade till olika texttyper. Slutsatsen som kan dras utifrån detta frågeområde är att 

läsfixarna som metod fungerar även ämnesspecifikt, men det sker inte per automatik vilket 

gör att de helt enkelt glöms bort i vissa ämnen. I intervjuerna framgick av flera respondenter 

att de oftast möter en faktatext gemensamt i klassen där läraren modellerar. Det är först någon 

gång under senare delen av årskurs 2 och i årskurs 3 som eleverna börjar ta sig an faktatexter 

på egen hand och söker information på olika webbsidor. Utifrån resultatet går det alltså att se 

skillnaden på hur eleverna använder metoden beroende på ämne, där de ges större möjlighet 

att använda strategierna på egen hand i svenskämnet än i exempelvis SO/NO-ämnen.   

 

 

5.4 Läsfixarna i undervisning  
I följande avsnitt redogörs för de löpande observationsanteckningar jag förde under observat-

ion av en NO-lektion. Jag beskriver ett urval av episoder från lektionen där läraren på något 

eller några sätt använder strategierna läsfixarna för att bemöta och hämta kunskap ur en fakta-

text om blåvalen. Den observerade läraren har även deltagit under intervju och kommer i det 

följande benämnas L7.  

 

L7 inledde lektionen med att fråga om någon kunnat klura ut vad dagens ledtråd kan betyda. 

Ledtråden fick eleverna dagen innan den planerade lektionen om blåvalen och löd ”färgglatt 

bajs”. Några förslag som fåglar, elefant och gammal människa hörs från elever som ger sig på 

en chansning. Ingen har kunnat lista ut att ledtråden ska leda till en lektion om blåvalen och 

en diskussion kring ledtråden startar i helklass genom att L7 presenterar sin egen tankegång 

genom att tänka högt: 

 Färgglatt bajs, människor bajsar, finns det något mer som bajsar? Djur bajsar också.  

 Hundar och katter har inget färgglatt bajs, vem kan ha det? Vad är färgglatt? Regnbågen 

 är färgglad, den har många olika färger, är det så färgglatt bajs ser ut? (L7) 
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I klassrummet finns en smartboard som läraren har en PowerPoint presentation igång på. Där 

finns endast ledtråden som ett citat. L7 byter till nästa sida i presentationen och en bild på en 

blåval syns nu på smartboarden. ”Wow” och ”oj, vilken stor val” hörs från olika håll i klass-

rummet. L7 klickar sig vidare i presentationen och tar fram en faktatext om blåvalen och fort-

sätter tänka högt när hon läser texten: 

 Blåvalen är det största djuret som någonsin existerat… Existerat, vad betyder existerat?  

 Jag läser om och läser klart meningen. Blåvalen är det största djuret som någonsin  

 existerat på jorden. Största djuret som någonsin existerat på jorden. Kan det vara det  

 största djuret som någonsin funnits på jorden? Jag läser vidare så kanske jag förstår  

 bättre. Blåvalar kan vara upp till 33 meter långa och väga upp till 200 ton. Oj,  

 det här är ett stort djur, då är det säkert det största djuret som funnits på jorden. (L7) 

 

Högläsningen direkt från faktatexten fortsätter:  

 Blåvalar kan konsumera… Konsumera, vad är det? Jag får prova läsa vidare i  

meningen. Blåvalar kan konsumera upp till 4 ton krill… Krill? Blåvalar kan konsumera  

upp till 4 ton krill per dag och magen kan lagra ungefär 1 ton krill. Krill är något som  

lagras i magen, då måste det vara någon form av mat. Konsumera måste vara äta och  

krill något som äts. Blåvalar kan alltså äta 4 ton krill per dag, och de lever ju i havet så  

krill måste vara någon typ av fisk. Vi slår upp ordet. (L7) 

 

L7 använder internet för att få fram en bild på krill och säger ”Jaha okej, det är ett slags kräft-

djur, vet ni vad kräftor är?”. L7 fortsätter läsa färdigt faktatexten högt för eleverna och klickar 

sen vidare ytterligare en sida i presentationen och säger: 

 Vad har jag nu lärt mig om blåvalen? Blåvalar är de största djuren som någonsin 

 funnits. De är däggdjur och lever i havet. De går upp till vattenytan för att andas, då  

 andas de genom ett blåshål i ett moln av vattentryck så det ser ut som en fontän. De kan  

 simma i par men oftast simmar de själva. Honorna parar sig en gång vart tredje år och  

 får oftast bara en unge. Eftersom blåvalar är så stora har de inte så många fiender. De 

 äter stora mängder krill. Krill är ett färgglatt kräftdjur som lever på havets djup så  

 blåvalar är duktiga på att dyka för att hämta krill.  

    

Frågor från några av eleverna besvaras och diskuteras några minuter innan L7 visar upp ett 

arbetsblad som de ska arbeta med tillsammans i klassen. Första halvan av arbetsbladet är 

tomt.  
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 Ni ska föreställa er hur blåvalen ser ut och miljön den lever i. Fundera över hur  

 blåvalen ser ut hur den lever utifrån vad vi läst i faktatexten. (L7) 

 

L7 visar tre frågor på den nedre halvan av pappret som eleverna ska fundera över och som 

därefter ska diskuteras i helklass. Eleverna hinner bara påbörja sin bild innan det är dags att 

plocka ihop och lektionen är slut.  

     

Läraren inledde lektionen med att förutspå en utdelad ledtråd. Genom att tänka högt delade 

läraren med sig av sina egna tankar kring ledtråden, strategin spågumman användes. En fakta-

text lästes sedan av läraren där pauser gjordes och strategin detektiven kom till användning 

för att reda ut svåra ord i texten. Genom att läsa om och läsa vidare kunde flera ord redas ut 

och göra texten begriplig. När faktatexten var färdigläst använde läraren sig av strategin cow-

boyen för att fånga upp de viktigaste delarna i texten och återge den. Slutligen fick eleverna 

använda strategin konstnären för att utifrån texten skapa inre bilder och måla deras bild av 

blåvalen i den miljö den beskrevs leva i. Tre frågor avslutade arbetsbladet men som lektions-

tiden inte hann med att behandla. Läraren berättade att frågorna var på raderna, mellan rader-

na och bortom raderna, vilket då handlar om att använda strategin reportern. Sammanfatt-

ningsvis kan slutsatsen dras att samtliga fem strategier som läsfixarna utgör har använts för att 

möta, behandla och hämta kunskap utifrån en faktatext, dock utan att direkt hänvisa till figu-

rerna för läsfixarna. L7 förklarar att eleverna arbetat med läsfixarna under hela årskurs 1 och 

anses därför vara så bekanta med figurerna att de själva kan identifiera vilken läsfixare som 

används när hon modellerar. L7 berättar att själva modellerandet i sig att tänka högt ändå är 

bra även om hon inte direkt hänvisar till eller gestaltar figurerna, anser hon att det öppnar upp 

för frågor och diskussioner i klassen där oftast en fråga leder till en annan.   
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer en diskussion föras utifrån studiens resultat och forskningsbak-

grund. Mina egna reflektioner samt förslag på vidare forskning utgör den avslutande delen av 

kapitlet.  

 

6.1 Sammanfattande diskussion 
Förmågan att kunna läsa är idag viktigare än någonsin då människan i dagens samhälle möter 

ett otal skriftliga källor för olika syften (Bråten & Strømsø, 2008, s. 145). Då rätt strategian-

vändning för elever enligt Westlund (2016) visat sig vara bristfällig intresserade jag mig för 

att undersöka hur lässtrategier lärs ut, specifikt läsfixarna som metod. I analysen av min in-

samlade data kunde jag urskilja ett mönster, där de flesta lärare kopplar lässtrategiundervis-

ning till svenskämnet där många använder läsfixarna per automatik. Elisabeth Arnbak (2003) 

hävdar att ansvaret traditionellt sett legat på svensklärarna att utveckla elevers läsfärdigheter 

(s. 16). Läroplanen är väldigt tolkningsbar och utifrån resultatet av mina intervjuer anser re-

spondenterna att läsfixarna kan tillämpas i fler ämnen utöver svenskämnet. Som lärare kan 

man då diskutera det Elisabeth Arnbak (2003) hävdar om det traditionella ansvaret hos 

svensklärarna och om att det skulle vara deras ansvar att utveckla läsfärdigheterna hos elever-

na. Utgår lärare sen från CORI modellen som genom att dagligen undervisa om kopplingen 

mellan lässtrategier och ämneskunskap där lärare och elever tillsammans använder exakta 

uttryck (Westlund, 2009, s. 85), ges eleverna möjlighet att övervaka och utveckla sin läsför-

måga. 

 

Läsfixarna har skapats utifrån tidigare forskningsbaserade modeller för läsförståelseutveck-

ling som RT och TSI, men där konstnären lagts till och utgör en av strategierna för läsfixarna. 

Utifrån intervjuerna framgår att lärare modellerar genom att tänka högt, som exempelvis vid 

högläsning, och att låta eleverna ta hjälp av varandra. Ett exempel är inom matematiska pro-

blemlösningsuppgifter där eleverna samarbetar, vilket gör att eleverna tillsammans lär sig att 

använda olika strategier genom interaktion och dialog. Det här leder således till att eleverna 

lär sig att utveckla kognitiva förmågor i ett socialt sammanhang.  

 

Samtliga intervjupersoner berättar om hur de automatiskt tillämpar olika av läsfixarnas strate-

gier vid högläsning. Det här undervisningssättet ger en tydlig modellering kring hur en text 
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kan mötas och förstås, och vittnar därmed om hur lärare vägleder eleverna till att plocka fram 

kognitiva verktyg genom ett sociokulturellt förhållningssätt i undervisningen. I resultatet 

framgår att de deltagande lärarna arbetar med Vygotskijs idé om den närmaste proximala ut-

vecklingszonen som syftar till att läraren ska vägleda eleverna i att använda redskap för att 

bemöta texter (2014, s. 305).  

 

Många av intervjupersonerna berättar även om de positiva gestaltningsmöjligheterna av samt-

liga läsfixare som går att tillämpa. Samtidigt påpekar Westlund (2013) i sin avhandling vikten 

av att använda strategier på rätt sätt för att undvika att undervisningen blir ”isolerad färdig-

hetsträning” (s. 65). Vidare i avhandlingen betonas en balansgång mellan innehållsundervis-

ning och aktiv strategiundervisning (2013, s. 65) vilken utifrån resultatet av intervjuerna till 

största del handlar om aktiv strategiundervisning. Samtliga deltagande lärare i studien använ-

der läsfixarna till största del i svenskämnet där många drar paralleller till just högläsning men 

även i arbetet med läsförståelse. Respondenterna ger även fler exempel på hur metoden an-

vänds ämnesspecifikt där jag utifrån mitt resultat anser att balansgången som Westlund talar 

om är lättare att tillämpa, exempelvis i mötet med matematiska textuppgifter eller faktatexter 

än en berättande text. Utifrån resultatet angående läsfixarna i svenskämnet lyfts istället ge-

staltningsmöjligheten som majoriteten av respondenterna påtalar, vilket jag kopplar ihop mer 

med aktiv strategiundervisning snarare än en balansgång mellan de båda delarna.  

 

TSI är som bekant en vidareutveckling av RT (Bråten, 2008b, s. 72) och är också en byggsten 

i utformningen av läsfixarna (Gonzalez, M., Hugander, M. et al., 2014, s. 11). Syftet med TSI 

var bland annat att uppmärksamma vikten av lärares explicita lässtrategiundervisning (Andre-

assen, 2008, se. 238). Utifrån de intervjuer som gjorts i denna studie ansåg många lärare att de 

använder sig av läsfixarna mer eller mindre dagligen vid högläsning genom att tänka högt. En 

av intervjupersonerna tyckte att reportern var en bra strategi att tillämpa för att få sig en bild 

av om eleverna förstått. Används strategierna så som respondenterna redogör för varje dag i 

samband med exempelvis högläsning borde lärare kommit en god väg med den explicita 

undervisningen. Explicit strategiundervisning har resultatet av Palincsars och Browns (1984, 

s. 126) studie visat ha god effekt av elevers läsförståelseutveckling. Samtidigt påstår en av 

intervjupersonerna att läsfixarna är för tidiga att introducera före årskurs 3, vilket inte rimmar 

bra med Westlunds (2016) teori om att elever på mellanstadiet måste ha förmåga att plocka 
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fram de rätta strategierna för mer avancerade texter som de möter i mellanstadiet, vilket de 

idag inte har. En tidig introduktion av läsfixarnas strategier borde förbereda eleverna för att på 

mellanstadiet kunna jobba med mer avancerade texter, som majoriteten av mina respondenter 

påpekar. Om lärare varierar sin undervisning mellan innehållsundervisning och aktiv strategi-

undervisning som betonas i Westlunds (2013, s. 65) avhandling så kanske den rätta balans-

gången skulle finnas och ge positiv effekt av läsförståelse både i lägre och högre åldrar. Enligt 

mitt resultat så finns förutsättningar att använda läsfixarna som metod ämnesspecifikt, som 

angivits genom konkreta exempel i både svenska, matematik och SO/NO-ämnen.  

 

Hur pass effektiv är lässtrategiundervisningen med läsfixarna som metod? Enligt Westlund 

finns det som tidigare nämnts ingen forskning som stödjer läsfixarna som metod. Om man ser 

till resultatet utifrån NRP:s forskningsprojekt på effektiv läsförståelseundervisning så presen-

terades följande sju strategier: 

1. Förmågan att kunna övervaka sin egen förståelse.  

2. Kooperativt lärande, eleverna lär sig av varandra.   

3. Grafiska och semantiska hjälpmodeller inklusive användning av tankekartor.  

4. Frågeformulär där eleverna svarar på frågor.  

5. Eleverna övar på att själva formulera frågor.  

6. Berättelsestruktur som eleverna lär sig använda vid återberättande av det lästa.  

7. Sammanfatta det de läst (2000, kapitel 4, s. 42).  

 Utifrån den empiriska datainsamlingen kan samtliga av dessa strategier kopplas ihop med de 

intervjuade lärarnas syn på hur läsfixarna används som metod i läsförståelseundervisning. 

Lärare undervisar om strategierna på ett vägledande sätt vilket banar väg för eleverna att ut-

veckla förmåga att på egen hand kunna övervaka sin egen förståelse. Många av de deltagande 

lärarna i den här studien arbetar med kooperativt lärande, speciellt inom matematiken där ele-

verna ges möjlighet att lära av varandra. Den tredje strategin utifrån NRP:s resultat används 

av många lärare när de förutspår en text som ska mötas genom att klassen tillsammans eller 

individuellt skriver ner och ibland även målar de bilder som skapas vid förutsägelsen. Repor-

tern är strategin som ställer frågor på olika nivåer vilken även används av lärare i ett slags 

formativt bedömningssyfte. Eleverna ges genom lärares ”tänka högt metod” möjlighet att 
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själva kunna ställa frågor på en text. När läraren som observerades stannade upp och ställde 

frågor till sig själv under mötet med faktatexten om blåvalen visade läraren tydligt hur egna 

frågor kan formuleras för att förstå och få kunskap ur en text. De två sista strategierna knyts 

ihop med läsfixarnas cowboy där eleverna kan plocka ut viktiga delar för att återberätta och 

sammanfatta det lästa i en text. Läsfixarna kan relateras till och användas enligt de sju 

grundstrategierna för effektiv läsförståelseundervisning och uppfattas som en bra metod enligt 

studiens respondenter, därför ställer jag mig frågande till varför det saknas forskning som 

stödjer läsfixarna som en vetenskapligt bevisad metod för effektiv läsförståelseutveckling. 

Idén om läsfixarna som uppmärksammades med projektet en läsande klass som utgavs 2014, 

har använts mer eller mindre under flera år med tydligt positiv uppfattning av många verk-

samma lärare. Eftersom denna studie är begränsad och inte kan generaliseras mer än till två 

skolområden så kanske denna studie endast fått en lyckoträff. 

6.2 Egna reflektioner och vidare forskning 
Mina egna erfarenheter inom skolans årskurs 1–3 vittnade om läsfixarna som metod i många 

klassrum, vilket verkade stämma då de används av många verksamma lärare i 

läsförståelseundervisning. Vissa lärare använder läsfixarna ämnesspecifikt och vissa inte, men 

för samtliga deltagande lärare i studien hade läsfixarna en given plats i svenskämnet. Det här 

får mig att fundera över två områden, det första är om lärare behöver större kunskap om hur 

läsfixarna som metod kan användas ämnesspecifikt och det andra om varför det inte finns 

forskning som stödjer denna uppenbart omtyckta metod?  

Vad gäller det förstnämnda har jag funderat över om lärare själva upplever bristande 

kunskaper om hur läsfixarna kan användas i ämnen som SO/NO, och därför medvetet väljer 

att inte undervisa om hur de olika strategierna kan användas vid mer avancerade texter. Något 

annat som jag upptäckt under min VFU är tidsbristen, vilket kan tänkas vara en annan orsak. 

Lärare kanske väljer bort att undervisa explicit om läsfixarna då arbetet kring de olika 

strategierna kan upplevas som tidskrävande. För att koppla tillbaka till uppfattningen om att 

lärares syn på strategiundervisning ligger enbart på svensklärare så kan även det vara en 

tänkbar förklaring till att strategierna inte lärs ut ämnesspecifikt. Då endast en observation 

genomfördes i studien kan även det lyfta min egen teori om att lärare eventuellt drar sig från 

att använda läsfixarna i SO/NO-ämnen just på grund av bristande kunskap om hur de används. 

Det är något jag gärna lyfter på kommande arbetsplatser om läsfixarna anses vara en effektfull 

metod även där, att någon form av fortbildning på läsfixarna skulle kunna vara aktuell.  
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Utifrån de slutsatser jag kunnat dra av denna studie skulle det vara intressant att vidare 

undersöka hur läsförståelsen ser ut hos elever i årskurs 4–6 på de båda aktuella skolorna för 

studien. Då metoden verkar användas av många lärare på dessa skolor skulle man i vidare 

undersökning kunna jämföra och se en eventuell koppling mellan läsfixarna som metod och 

en god alternativt dålig läsförståelse hos elever på mellanstadiet. För en framtida utvärdering 

av metoden skulle förslagsvis samtliga lärare på x antal skolor i årskurs 1–3 använda metoden 

på ett standardiserat sätt. Det här kräver då att en liknande studie utförs på skolor som inte 

använder läsfixarna som metod för att kunna jämföra resultaten mellan klasser som använder 

olika metoder för läsförståelseutveckling. Resultaten skulle då kunna följas i årskurs 4–6 på 

respektive skolor för att validera att metoden har en positiv alternativt mindre positiv effekt på 

läsförståelse hos elever. Det här skulle dock kräva en omfattande studie där flera årskullar 

följs under flera år för att få ett evidensbaserat resultat.  
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Bilaga 1 

 

Frågeområden intervjuer  
 

1. Vad tycker du om läsfixarna som metod?  

2. Vilka ämnen undervisar du i med läsfixarna som metod?  

3. Bör lässtrategiundervisning undervisas explicit i alla ämnen?  

4. Hur ofta bedriver du lässtrategiundervisning med läsfixarna?  

5. Hur fördelar du din strategiundervisning i olika ämnen?  

 

 

  



 

Bilaga 2 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i undersökning. 
Hej!  
Mitt namn är Sandra Erixon och jag är nu i sluttampen med min grundlärarutbildning som jag 
genomför på distans från Karlstad universitet. Sista terminen betyder examensarbete på 
avancerad nivå och jag är just nu i startgroparna på mitt arbete och kommer fortsättningsvis 
kortfattat presentera studien som är tänkt att genomföras.  
Studien syftar till att beskriva lärares syn på ”läsfixarna” som metod för ämnesspecifik 
lästräning och hur metoden används i undervisning i SO/NO. Studien grundar sig på tidigare 
forskning som visar elevers bristande kunskaper i att kunna ta fram rätt strategier i mötet med 
mer avancerade texter. Detta blandat med egna erfarenheter som vittnar om ”läsfixarna” som 
metod endast i ämnet svenska har ökat intresset att ta reda på om och hur läsfixarna används 
som metod i fler ämnen än svenska och vilken syn lärare har på metoden. Förhoppningen med 
min studie är att få egen kunskap och även sprida vidare kunskap om hur ”läsfixarna” kan 
användas ämnesspecifikt på ett effektfullt sätt.  
 
I studien kommer jag genomföra intervjuer där några även kommer följas upp med 
observation. Intervjuerna kommer ta max 1 timme och observation gäller en lektion i ämnet 
SO eller NO och det är just här jag behöver Din hjälp. Det jag är ute efter är din uppfattning 
och dina erfarenheter kring ”läsfixarna” som metod i olika ämnen. Intervjuerna kommer 
spelas in och skrivas ut i text för att underlätta analysarbetet. Jag vill dock poängtera att du är 
anonym och den information du ger mig kommer behandlas konfidentiellt och förvaras säkert 
för att minimera risken att någon obehörig tar del av den eller identifierar dig. De uppgifter du 
lämnar kommer endast användas till denna studie och du kan när som helst under ditt 
frivilliga deltagande välja att avbryta.  
 
När examensarbetet är färdigt kommer det dels att opponeras och därför synliggöras för andra 
studenter på grundlärarprogrammet, men också att finnas med i Karlstad universitets databas 
och eventuellt på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). När arbetet är godkänt kommer du 
om du så önskar få en kopia av det för att ta del av vad som eventuellt kan ha vunnits ur 
studien med hjälp av ditt deltagande.  
 
På nästa sida finner du ett samtyckesformulär som jag önskar svar på senast tisdag den 20 
mars 2018. Vid eventuella frågor får du gärna höra av dig till mig eller min handledare vid 
Karlstad universitet;  
 
Sandra Erixon (student)      
sandra.erixon@koping.se      
 
Lena Lötmarker (handledare) 
Lena.lotmarker@kau.se   



 

Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär  

� Jag samtycker till att delta i studien om ”läsfixarna” som metod i undervisningen genom 

att ställa upp på en intervju. 

 
� Jag samtycker till att delta i studien om ”läsfixarna” som metod i undervisningen genom        
 
att under en lektion bli observerad.  
 

� Jag vill inte delta i studien om ”läsfixarna” som metod i undervisningen.    
 
 
Datum och ort:    
 
________________________________ 
 
Underskrift:    Namnförtydligande:  
 
 
 

  


