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Abstract 

This study aims to generate an understanding about reading processes in the early years of 

primary school with a focus on reading comprehension and reading comprehension strategies. 

Based on previous research in the field I aim to examine how the teachers make use of reading 

comprehension by conducting individual interviews which are focused on how the teachers' 

attitudes to reading comprehension look like and how their teaching is realized. 

This study consists of qualitative interviews with five respondents, with the purpose to show how 

they work with reading comprehension instruction and clarified reading comprehension 

strategies. The respondents are from different generations and have varied educational 

backgrounds. 

The results of the study show that the teachers put great emphasis on reading comprehension 

instruction. The study also shows some differences between the vision and thoughts about the 

explicit teaching of reading comprehension strategies, clarified strategies and traditional reading 

instruction. Therefore it can not give a general view on teaching reading comprehension or 

reading comprehension in general.  

 

Keywords: reading comprehension, reading comprehension strategies, reading instruction 
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Sammandrag 

Mitt arbete syftar till att generera förståelse runt läsprocesser i grundskolans lägre åldrar med 

fokus på läsförståelse samt lässtrategier. Genom att utgå från tidigare forskning inom området vill 

jag visa hur man ställer sig till undervisning i läsförståelse samt att genom intervjuer se lärarnas 

förhållningssätt och hur läsförståelseundervisningen realiseras.  

Arbetets empiri består av kvalitativa intervjuer med fem respondenter, där avsikten är att visa hur 

de arbetar med läsförståelse och vilken syn de har på läsförståelseundervisning, samt hur man 

arbetar konkret med förtydligade lässtrategier. Respondenterna är från skilda generationer och 

har varierad utbildningsbakgrund för att erbjuda bredd till undersökningen.  

Min undersöknings resultat visar lärarnas definition av läsförståelse samt att de lägger stor vikt 

vid läsförståelseundervisning. Den visar också deras syn och tankar om explicit undervisning av 

lässtrategierna samt vilken skillnad de ser mellan förtydligade strategier och traditionell 

läsundervisning.  

Vissa aspekter i undersökningen visade sig generella som exempelvis att alla använde sig av 

förtydligade lässtrategier, främst från materialet En läsande klass. Andra aspekter skilde sig åt 

och då studien är baserad på individuella erfarenheter kan den inte ge en generell bild på lärares 

syn på läsförståelseundervisning eller på läsförståelse i stort.  

 

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, läsundervisning    
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1. Inledning 

I Skolverkets sammanfattande rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (2009, s. 8) 

kan man läsa om den svenska skolans försämrade resultat och vad man anser är orsak till detta. 

Sverige har det senaste decenniet i större utsträckning deltagit i internationella 

kunskapsmätningar där man undersökt hur elever i deltagande länder presterar i kontrast till 

varandra. Sveriges resultat i dessa mätningar är som sagt dalande och från att prestera goda 

resultat i en internationell jämförelse har resultaten försämrats, även inom läsförståelse som är det 

ämne som är relevant i den här studien. Det som anses vara direkt påverkande på resultaten är de 

faktorer som rör undervisningen. Inlärningsprocesserna samt skolkulturell och pedagogisk miljö 

är direkt påverkande medan andra faktorer inverkar mer indirekt. Man menar att lärarens roll är 

mycket betydelsefull och att ha kompetens att kollegialt möta elever under alla förutsättningar 

samt att kunna skapa en skolmiljö som främjar goda sociala relationer är viktiga faktorer med 

påverkan på elevers inlärning (Skolverket, s. 249). 

De internationella studier som mäter läsförmåga och läsförståelse är PIRLS och PISA. PIRLS 

som står för Progress in international Reading Literacy Study mäter läsförmågan hos elever i 

årskurs 4. Syftet är att jämföra olika länder och se på skillnader mellan skolsystemen, samt 

jämföra elevers prestationer både på en internationell och nationell arena. PISA (Programme for 

International Student Assessment) mäter också läsförmågan men istället hos 15-åringar, och här  

studerar man även naturkunskapen och matematiken för att försöka se hur väl rustade eleverna är 

att möta framtiden (Skolverket, 2014). 

Sverige har deltagit fyra gånger i PIRLS, 2001, 2006, 2011 och en femte studie planeras att 

genomföras 2016. Det senaste resultatet 2011 visar att de svenska eleverna läser bra i jämförelse 

med andra länder som deltagit, dock har våra egna resultat försämrats mellan mätningarna 

(Skolverket 2011b, s. 6). PIRLS tar upp flera aspekter som orsaker till försämringen, men något 

den belyser är bristen av lässtrategier i undervisningen. Man menar att eleverna behöver få hjälp 

med att lära sig olika lässtrategier både för att få hjälp med avkodning och förståelsen. Man anser 

att det trots en uppgång i användandet av lässtrategier i undervisningen fortfarande används i 

mindre utsträckning än i andra länder (Skolverket 2011b, s. 8). 
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En ordsökning på ”lässtrategier” i den digitala versionen av den aktuella läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011a) genererar 30 träffar. Under svenskämnet återfinns lässtrategier 

under både syftesdelen men även kunskapskraven genomgripande i alla årskurser från 1–9 

(Skolverket 2011a, s. 223–230). Styrdokumenten har således tagit fasta på att eleverna ska kunna 

använda lässtrategier, och förstå vad det är de läser. Med det i åtanke i samband med de 

försämrade resultaten i läsförståelse anser jag att det är det intressant att undersöka hur 

undervisningen med lässtrategier förverkligas. 

Flera framstående forskare inom läsförståelse har framhållit vikten av att kontinuerligt arbeta 

med läsförståelse och läsförståelsestrategier i undervisningen, vilket lett till att diverse material 

och verktyg för att uppnå detta framställts. Ett av dessa verktyg är materialet En läsande klass 

som framtogs av fem aktiva lärare. ELK som det förkortat kallas är ett material som enligt egen 

utsaga lutar sig på modeller som RT (Recipropcal Teaching), TSI (Transactional Strategies 

Instruction) och QtA (Questioning the Author). ELK är ett material framställt av lärare för lärare, 

och dess syfte är att underlätta arbetet med läsförståelsestrategierna på ett sätt som kan vara 

behjälpligt för både elever och lärare i elevernas läsförståelseutveckling, genom att använda 

lässtrategier som mentala verktyg för ökad förståelse (En läsande klass, 2014). Grunden till mitt 

intresse för materialet är inte att göra en läromedelsanalys av En läsande klass, utan snarare en 

önskan att undersöka om konceptet med ett förtydligande av lässtrategierna leder till en större 

läsförståelse hos eleverna, hur lärarna använder sig av strategierna och om de anser att de har 

någon reell betydelse för elevernas progression i läsutvecklingen. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med studien är således att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur utvalda lärare 

arbetar med läsförståelse i undervisningen samt vilken effekt hen anser att ett förtydligande av 

lässtrategier har på elevers läsutveckling. 

1.2  Frågeställningar: 

● Hur arbetar man med läsförståelse och lässtrategier i undervisningen? 

● Finns det skillnader i hur elever tillgodogör sig läsning och utvecklar sin läsförståelse med 

eller utan förtydligade lässtrategier?  
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1.3  Teoretisk utgångspunkt  

För att jag ska kunna påvisa den teoretiska utgångspunkt jag valt för detta arbete krävs att jag 

först redogör för min syn på lärande och lärandeprocesser. Lev Vygotskij ses som den 

sociokulturella teorins frontperson, och i teorin menar man att kunskap inte uppstår i ett tomrum 

utan i en social kontext. Lärandet är interaktivt och språk samt kommunikation är länken mellan 

omgivningen och barnet (Westlund, s. 20f).  

I boken Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv tar Roger Säljö det till en annan nivå 

och gör teorin till ett perspektiv. Han menar att lärande är en aspekt i all mänsklig verksamhet. 

När vi samtalar, utför en handling eller något händer ges vi något som vi kommer ha användning 

av i framtiden. Lärande sker hela tiden och är inte något som är centrerat enbart till skolan och 

undervisningen. Människan vill dessutom lära sig – det är ett av hennes mest utmärkande drag 

(Säljö 2000, s. 13). Han menar vidare att vår utveckling hänger samman med en tolkning av 

verkligheten genom samröre med andra, att vi lär genom samspel. På så sätt lär vi oss förstå och 

tolka omvärlden genom att kunskapen medieras med vår omgivning (Säljö 2000, s. 66). Med 

mediering menas att våra föreställningsvärldar och tankar är rotade i och färgade av vår kultur 

och både våra fysiska samt intellektuella redskap (Säljö 2000, s. 75). 

En annan tanke skriver Säljö (2000, s. 71) är att den mänskliga utvecklingen och lärandet aldrig 

når ett fulländande då vi hela tiden utvecklas och förändras. Och då vi lär oss i gemenskap med 

vår omgivning genom att delta och betrakta det sociala samspelet styrs vår utveckling inte främst 

av biologisk mognad utan istället av hur vår omgivning ser ut. Detta innebär att allt lärande är 

individuellt och alla individer har olika förutsättningar och behov då vi alla har skilda 

erfarenheter samt förkunskaper. 

Man kan således se på lärande utifrån ett individperspektiv, där man alltid och ständigt förändras 

samt utvecklas och att vi i alla sammanhang kan ta till oss andras kunskaper och göra dem till 

våra egna, samt få en ökad insikt och se nya mönster och möjligheter i de intellektuella samt 

praktiska redskap vi redan har med oss. Vi är således inte endast bärare av förvärvad kunskap, 

utan i ständig utveckling och alltid mottagliga för en fördjupning av det vi redan vet och kan. 

Detta kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen, (proximal zone of development) och 

definierar det som avståndet mellan vad en person redan kan, och vad man med stöd och 
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vägledning av endera en vuxen eller kamrater med större kunnighet i ämnet klarar. Oftast kan vi 

lösa de flesta problem med lite hjälp av någon, dock bör gapet mellan den kunskap man besitter 

och det man ämnar lära sig inte vara alltför stort, man tar det ett steg längre än det man redan kan, 

med stöd av någon annan (Säljö 2000, s.119–f). 

Detta sätt att se på lärande och inlärning är passande för studien och därför anlägger jag ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och lärprocesser genomgripande i detta arbete. Jag anser 

liksom Säljö att lärande är något som sker i socialt samspel och att människan har en önskan att 

alltid utvecklas och lära sig saker. Det är också min övertygelse att det är av största vikt att inte 

generalisera elevernas utveckling och kunnande, då vi som Säljö skrev lär genom sociala och 

kulturella kontexter och såldes bär med oss varierande förkunskaper. 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Avkodning  och läsförståelse är två begrepp som jag anser nödvändiga att definiera, eftersom de 

har en viktig del i studien. Avkodnings- och förståelseprocesser samverkar när en läsare försöker 

hitta en mening i texten. Detta är en interaktiv modell menar Westlund och det innebär att det inte 

räcker att enbart avkoda eller att läsaren förutsätter ett innehåll utifrån ord eller bilder. 

Avkodningsstrategier och förståelsestrategier samverkar för att skapa mening i texten (Westlund 

2009, s. 97). Avkodning är förmågan att läsa bokstäverna, detta automatiseras när läsaren får ett 

läsflyt och läser utan avbrott. Läsförståelse är en annan process som möjliggörs när avkodningen 

är automatiserad. Först då kan läsaren analysera och tolka texten eftersom en automatiserad 

handling sker utan ansträngning. Läsförståelse kan alltså inte automatiseras då den kräver 

ansträngning hos läsaren (Westlund 2009, s. 197). 

Lässtrategier är strategier goda läsare använder när de läser: att ställa hypoteser/förutspå, att 

ställa frågor, att reda ut oklarheter samt att sammanfatta en text. Dessa fyra lässtrategier är 

beprövade inom läsförståelseforskning (Westlund 2009, s. 266). En läsande klass har valt att 

lägga till en femte strategi, att skapa inre bilder. Dessa fem strategier är de jag syftar till 

genomgående i arbetet när jag talar om lässtrategier. 
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2. Bakgrund samt tidigare forskning 

Inledningsvis görs en kort redogörelse för hur man från 1800-talet fram till idag sett på 

läsundervisning och hur fokus och forskningsområden skiftat över tid. Här lyfts framstående 

forskare inom ämnet av idag upp och deras tankar runt undervisning om lässtrategier samt 

forskningsbaserade metoder för läsförståelseundervisning. Vidare presenteras idén med 

materialet En läsande klass så läsaren får en inblick i materialets uppbyggnad, då dess tankar om 

läsförståelseundervisning sådde det första fröet till studiens ämne. Detta är också av intresse då 

materialets läsfixare spelar en stor roll i studien då deras personifierade strategier används av 

samtliga respondenter.  

 

2.1 Läsförståelse i ett historiskt perspektiv 

Om vi börjar med en historisk tillbakablick har det hänt mycket inom läsundervisningen, 

exempelvis räckte det att på 1800-talet kunna läsa upp en utvald text för att en person skulle 

betraktas som läskunnig. Detta var på den tiden av vikt exempelvis vid giftermål. Under 1900-

talet var det allmänt vedertaget att läsförståelsen utvecklades automatiskt i samband med 

avkodningen, och därav lades ingen större vikt vid någon exkluderad läsförståelseträning som 

komplement. De senaste trettio årens forskning inom läsning har dock visat att detta inte alltid är 

fallet, och flera forskare är idag överens om att avkodningsförmåga och språkförståelse är två 

skilda förlopp. Under 1970-talet började forskare att intressera sig för att studera läsare och deras 

medvetenhet om sina förståelseprocesser under tiden de läste. Man började ifrågasätta läsares 

medvetenhet i det om man förstod det man läste samt vad man gjorde om man inte förstod. En 

forskare vid namn Markman konstaterade att läsare oavsett ålder ibland inte alltid använde sig av 

ledtrådar i texten. Detta i sin tur ledde till att man började forska om hur man som lärare kan 

undervisa i lässtrategier (Westlund 2009, s.70f). 

Under 1970-talet framkom flera teorier om läsförståelse, läsforskningen blir tvärvetenskaplig och 

man ser läsandet som en kognitiv och lingvistisk process. Under 1990-talet börjar läsningen ses 

som en aktiv process då läsförståelse även innefattar problemlösning, kritiskt tänkande och 

värdering. Läsarens omvärldskunskap och textens svårighetsgrad påverkar hur läsaren kan ta till 
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sig och förstå en text. Man började nu fundera över vilka olika faktorer som ledde till att elever 

hade svårt att ta till sig texter och förstå dem (Westlund 2009, s. 72). 

 

2.2 Läsförståelse idag 

De faktorer man sett som visat sig höra samman med läsförståelse är arbetsminne, det vill säga 

hur väl läsaren kan komma ihåg vad hen läst för att sedan kunna återkoppla till det på olika 

ställen i texten. Även syntaktisk och semantisk kunskap där läsaren kan se grammatiska 

strukturer och ha en förståelse för ordkunskap, och förmågan att göra inferenser som innebär att 

kunna skapa inre bilder och läsa mellan raderna. Man har även sett att samtal om texter mellan 

läsare ger effekt på läsförståelsen, då kognitiv förmåga utvecklas genom ett kooperativt lärande. 

Här ser man både till samtal om textens innehåll, men även vilka strategier man använt för att 

förstå det man läst. För att den egna förståelsen ska kunna utvecklas behöver man kunna 

argumentera och reflektera över det lästa (Westlund, 2009, s.72f).  

Reichenberg och Lundberg (2011, s. 52f) menar att det finns lärare idag som anser sig arbeta med 

läsförståelse enbart genom att eleverna läser bänkbok. Detta menar författarna är bra för 

avkodningen i sig då det krävs uppemot 5000 timmars läsning för att lära sig läsa flytande. När 

detta skett kan eleven istället frigöra de resurser som tidigare fokuserat på avkodningen så att hen 

istället kan försöka tolka texten. Men eftersom man inte kan automatisera läsförståelsen behöver 

eleverna få lära sig genom strukturerad undervisning. Många skolor har tagit fasta på detta och 

har nu börjat samtala mer om texter. Dock är det främst boksamtal som man ägnat sig åt, vilket är 

mycket utvecklande för elevers läsning, men samtalen tenderar att låsa sig till skönlitterära texter. 

Faktatexter som skiljer sig mycket från övriga genrer gör att det krävs ett textsamtal och inte ett 

boksamtal med eleverna.  

Svensk skola stödjer således en grundläggande läsförmåga hos eleverna men inte deras vidare 

utveckling av förmågan att kunna tillgodogöra sig texter i olika genrer och i olika ämnen. Färre 

elever klarar komplexa och språkligt avancerade sätt att orientera sig i texter jämfört med hur det 

såg ut för några år sedan. När eleverna blir äldre och går upp i tredje och fjärde klass händer 

mycket med texterna de möter utseendemässigt, något som för en del elever blir något av en 

chock. Elever som är särskilt utsatta är de elever som ännu inte automatiserat sitt avkodande 
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(Liberg 2010, s. 59). Avkodningen menar Fridolfsson (2015, s. 198f) är en elementär 

förutsättning för att eleven ska kunna få en bra läsförståelse. Kan hen inte avkoda går allt för 

mycket tid åt till det och det finns inte kraft kvar att förstå vad man läser. När eleven läser med 

flyt och avkodar korrekt har eleven automatiserat avkodningen, detta skiljer sig från 

läsförståelsen som aldrig kan bli automatiserad. Man behöver inte alltid ha en automatiserad 

avkodning för att förstå en text, men barn som saknar avkodningen har heller inte någon 

spontanläsning vilket i längden ändå leder till problem med förståelsen då de inte hinner 

tillgodogöra sig den avsedda textmängden som krävs för en förståelse.  

Läsförståelse är ett brett begrepp som är svårt att definiera, vilket gör det än viktigare att vara 

tydlig med vad man menar när man pratar om elevers läsförståelse. Forskningen har under de 

senaste åren utökats men är långt ifrån lika omfattande som forskningen om avkodning. Det man 

vet är att det finns vissa faktorer som spelar roll och påverkar förståelsen av en text. Fridolfsson 

(2015, s. 198) definierar läsförståelse genom att lista attribut med direkt påverkan på 

läsförståelsen. Hon menar att det är viktigt att ha en god avkodning och ett bra läsflyt, samt att 

man kan se ordens delar och stavningsmönster. Ordförståelse är absolut relevant, att man har en 

god språklig förmåga och att man har användbara förkunskaper. Att kunna läsa mellan raderna 

och göra inferenser, se textbindningar och planera framåt i texten är även det nödvändigt, samt att 

läsa kritiskt och inse om man verkligen förstått det man läst. Utöver allt detta krävs det att läsaren 

är motiverad och har ett intresse för läsning, annars faller övriga delar platt.  

För att ge eleverna möjlighet att använda verktyg för textanalys menar Westlund (2009, s. 73) att 

det är av direkt betydelse för elevers läsförståelseutveckling att läraren har kunskap om hur man 

utövar en direktundervisning av lässtrategier, endera genom att läraren på förhand demonstrerar 

strategierna som sedan praktiseras på en text, eller att man i samförstånd diskuterar och 

gemensamt utvecklar strategier. 

Westlund (2009, s. 6f) anser att följande är av absolut största vikt när man undervisar i 

läsförståelse: 

● Det tar tid och måste få ta tid att bli lässtrategilärare  

● Man måste ge eleverna tid att lära sig förstå och använda lässtrategier 
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● Det är en utmaning och ett ansvar vi måste möta som lärare att få motiverade och 

engagerade elever.  

Det krävs därför ett annorlunda förhållningssätt än det traditionella när man undervisar i 

läsförståelse och det är skolans viktigaste uppgift att lära eleverna läsa. Men man bör inte se 

läsning enbart som en färdighet utan som ett ovärderligt verktyg som hjälper till att utveckla ett 

kreativt, analytiskt och analyserande tänkande. 

I boken Vägar till läsförståelse (2014, s. 134ff) skriver Reichenberg avslutningsvis att om vi vill 

att elever ska börja arbeta effektivt med texter och förståelsen behöver vi visa dem hur de kan gå 

tillväga. Det innebär inte att eleverna ska arbeta självständigt och forska, en läromedelstext är 

aldrig tänkt att stå självständigt utan handledning då har man missat en viktigt del i 

undervisningen. Många lärare anser sig inte hinna ha smågrupper med textsamtal men 

Reichenberg menar att det är inte nödvändigt att man vid varje textläsning ska tillämpa modeller 

för textsamtal utan mer som en introduktion till användandet av strategier så eleverna lär sig 

verktygen för att själva kunna använda dem. Elever som får träna och utföra strukturerade 

textsamtal har med sig strategierna eftersom de getts tillfälle att interagera med mer kompetenta 

läsare och på så vis lärt sig hur de ska gå tillväga, verktyg som de kommer ha nytta av genom 

hela livet. 

 

2.3 En läsande klass med läsfixarna som verktyg 

Materialet En läsande klass uppstod då fem verksamma lärare med Martin Widmark i spetsen 

beslutade sig för att skapa ett material för att försöka kompensera den skillnad de upplevde 

mellan klasser som aktivt arbetar med läsförståelse gentemot de som inte gjorde det. Den 

försämrade läsförståelse menar Widmark är ett samhällsproblem, och genom projektet En 

läsande klass vill man ge lärare ett verktyg där man kan applicera forskningen direkt i 

undervisningen. Syftet var att synliggöra läsförståelsen än mer, och ge lärare hjälp att undervisa i 

lässtrategier (En läsande klass, 2014). Författarna bakom En läsande klass stödjer sig på forskare 

inom läsförståelse i Sverige, så som Monica Reichenberg, Ingvar Lundberg, Kent Löfgren samt 

Barbro Westlund och deras studier där man använt sig av diverse modeller för att träna 

läsförståelse, dessa nämndes i inledningen. Begreppet läsfixarna kommer ursprungligen från 
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Westlunds forskning där hon försöker förklara att lässtrategier kan användas som verktyg för en 

ökad läsförståelse. Dessa metoder med undantag för CORI menar författarna till En läsande klass 

ligger till grund för de lektionsplaneringar som materialet består av. Man har sedan arbetat fram 

fem strategier, varav den ena, att skapa inre bilder är deras egna utöver de fyra 

forskningsbaserade. De menar vidare att den viktigaste byggstenen i teorierna är samtal runt 

texterna (En läsande klass, 2014).  

Viktigt att påpeka är att En läsande klass på intet sätt är ensamma om en symbolisering av 

lässtrategierna, Reichenberg och Lundberg (2011, s. 60f) visar att i vissa studier där man använt 

RT (reciprocal teaching) har fyra symboler tillämpats strategierna. Vissa har även personifierat 

strategierna liknande de i En läsande klass, exempelvis Westlund med en amerikansk modell som 

inspiration försvenskade de fyra lässtrategierna; Spågumman Julia som förutspår och ställer 

hypoteser, Nicke Nyfiken, en apa som ställer frågor, Fröken Detektiv som reder ut otydligheter 

och Cowboy-Jim som sammanfattar genom att fånga in det viktigaste (Westlund 2009, s. 192). 

En annan aspekt som är av värde att lyfta är den kritik som riktats mot projektet, av bland andra 

en av de forskare man i En läsande klass använder som forskningsstöd, Barbro Westlund, och 

även Jan Nilsson som är lektor vid lärarutbildningen vid Malmö högskola. Barbro Westlund vars 

lässtrategier inspirerat projektet anser att det finns en risk att hennes forskning förenklas, något 

hon inte upplever att hon vill stå för. Det finns vidare en risk menar hon att metoden leder till en 

färdighetsträning som blir isolerad, att man fastnar i betydelsen av lässtrategierna i texten och 

således glömmer bort att arbeta med texten och en djupare läsförståelse. Man kan inte säga att det 

är bättre att göra detta än ingenting alls, det har inte den svenska skolan råd med menar Westlund. 

Jan Nilsson kallar materialet ett ovetenskapligt, mångordigt hemmabygge och ställer sig kritisk 

till materialet överlag. Martin Widmark, författare till En läsande klass svarar på kritiken genom 

att klargöra att han anser att den är ett underkännande av Sveriges lärarkår och dess förmåga att 

använda ett studiematerial på ett sätt som gynnar eleverna. Han fortsätter genom att tydliggöra att 

materialet inte är en avhandling utan en studiehandledning (Skolvärlden, 2014, november) 
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2.3.1 Läsfixarna 
Lektionsplaneringarna i En läsande klass bygger på de fem lässtrategierna att förutspå och ställa 

hypoteser, reda ut oklarheter, ställa frågor, sammanfatta, samt skapa inre bilder. Dessa är tänkta 

att användas innan, under tiden och efter man läst en text. Man bör introducera dem en i taget 

genom modellering där läraren tänker högt. När läsaren sedan behärskar dem ska de användas 

gemensamt. 

- Spågumman - förutspår och ställer hypoteser med hjälp av bilder, rubriker och textgenrer. 

Används innan, under och efter läsning. 

- Detektiven - letar efter nya ord, uttryck och reder ut eventuella oklarheter. 

- Reportern - Används under och efter läsning och handlar om att man som läsare ska ställa 

frågor på tre olika nivåer på texten; på, mellan och bortom raderna. 

- Cowboyen - är den strategi som sammanfattar texten. Används både under och efter 

läsning och är viktig vid läsning för att eleverna ska lära sig. 

- Konstnären - innebär att eleverna skapar inre bilder av det hen läst. Används under 

läsningen (En läsande klass, 2016-04-15). 

 

2.4 Modeller för träning av läsförståelse 

Här följer en kort redogörelse för de modeller En läsande klass (2014) säger sig ta stöd i som 

även nämns av de forskare studien vilar på som alternativa metoder till läsförståelseträning.  

 

2.4.1 RT (Recipropcal Teaching) 

Två forskare vid namn Palincsar och Brown sökte hitta ett sätt för svaga läsare att använda 

samma strategier som goda läsare använder. De hade studerat vilka strategier goda läsare 

använder sig av och kom på så vis fram till fyra huvudstrategier. Att förutspå handlingen och 

ställa hypoteser, att ställa frågor till texten, klargör otydligheter samt sammanfattar texten. De 

utvecklade en undervisningsmodell som bygger på de fyra grundprinciperna som expertläsare 

använder sig av, där man genom en vägledd diskussionsteknik fick lära sig använda strategierna. 
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Läraren väljer ut en text på förhand som eleverna ska bearbeta, sedan förklarar läraren strategin. 

Medan detta görs tänker hen högt och visar hur man går tillväga. Läraren lyssnar sedan till 

eleverna när de under handledning diskuterar med hjälp av strategierna och själva utför metoden. 

Den är reciprok då den växlar roller, eleverna turas om att vara ”lärare” och elev och modellerar 

strategierna. En elev inleder med att modellera strategin/strategierna och övriga tillämpar 

den/dem på texten efter direktiv av ”läraren”. Detta upprepas sedan flera gånger i veckan under 

en flerveckorsperiod för bäst resultat på läsförståelsen. Resultat av läsförståelsetest utförda på 

Palinscar och Browns testgrupp visade en markant skillnad efter tillämpning av metoden. Detta 

stödjer Vygotskijs teori rörande barn med svårigheter att interagera med texter kan lära sig göra 

det genom att läraren synliggör processer genom att man explicit undervisar om det (Westlund 

2009, s. 75ff). 

 

2.4.2 TSI (Transactional Strategies Instruction) 

TSI har samma fyra grundstrategier som i RT men bygger på aktionsforskning, där lärare på en 

skola i Pennsylvania på 1980-talet för lässvaga elever forskade på sin egen undervisning. Ett 

läsförståelseprogram ligger även det till grund för TSI, där man betonar utvalda ”Tänka-högt-

strategier”. Det togs fram av några lärare i Maryland och går ut på att läraren lyssnar på elevens 

resonemang och hur de sätter ord på sin läsförståelse istället för att säga rätt eller fel. Den har två 

dimensioner, en psykologisk då läraren och eleven diskuterar, samt en litterär då man gemensamt 

skapar en förståelse för texten. Modellen skiljer sig inte mycket från RT, TSI är en inte lika strikt 

som RT men båda modellerna ger effekt på läsutvecklingen (Westlund 2009, s. 80ff). 

 

2.4.3 QtA (Questioning the Author) 

Det är inte helt ovanligt att elever lägger skulden på sig själva när de inte förstår en text. Att 

författaren valt ett språk som ligger väldigt långt från elevens närmaste utvecklingszon är inte 

något de oftast reflekterar över. Modellen QtA utvecklades främst för yngre barn där man genom 

strukturerade textsamtal ifrågasätter författaren. Avsikten var att visa eleverna att det bakom varje 

text finns en författare, som ibland glömmer bort vilken målgrupp hen skriver för och därför 



 

 16 

hoppar över vissa viktiga tankeled. Exempelvis kan författaren använda för svåra ord, uttrycker 

sig oklart eller på annat sätt skapar för stort avstånd till läsaren. I vissa fall leder detta till att 

läsaren inte känner sig aktiv i läsandet. QtA vill genom textsamtal bryta ner avståndet mellan 

författaren och läsaren och visa eleverna att författaren har ett stort ansvar att texten de skrivit är 

läsbar och att man med all rätt kan ifrågasätta. Detta ger författaren skulden istället för att eleven 

bär skuldbördan av att hen inte förstår. Textsamtalet realiseras genom att läraren ställer frågor i 

två led, ingångs samt uppföljningsfrågor. Dessa hjälper eleven i läsningen (Reichenberg 2014, s. 

93ff). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

Min undersökning är en kvalitativ studie där jag valt att använda mig främst av semistrukturerad 

intervju som forskningsmetod. Den kvalitativa intervjun menar Dalen (2007, s. 9) är lämplig att 

använda just för att framhäva en persons erfarenheter, känslor och tankar. En kvalitativ studie är i 

sig inte heller entydig då den baseras på en individs livsvärld, vilket innebär att metoden i sig är 

tolkande och mer mångfacetterad då den tar hänsyn till fler dimensioner vid analys av det 

insamlade materialet (Dalen, 2007, s. 14).  

Valet av metod föll sig naturligt med tanke på min syn på lärande och min teoretiska 

utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet ser lärandet som interaktivt och som en del av all 

mänsklig verksamhet (Säljö 2000, s. 13). Vidare är vår utveckling något sammanhängande med 

en tolkning av verkligheten i ett samspel med andra (Säljö 2000,  s. 66) vilket innebär att det mest 

logiska metodvalet för arbetet var just detta, ett samtal där intervjuaren ges tillträde till 

respondentens föreställningsvärld. Bryman (2002, s. 32) menar att man i ett tolkningsperspektiv 

tar hänsyn till den intervjuades verklighet, det kräver en annan logik än naturvetenskapens 

forskningsobjekt. Istället för att se hur många gånger man kan upprepa något och få samma 

resultat, eller förklara ett beteende vill man få en förståelse för människors beteende. Bryman 

(2002, s. 413) talar vidare om kvalitativa intervjuer och skriver att de tenderar vara mer flexibla 

och följsamma efter respondenten, och de har inte en lika fast struktur som kvantitativa intervjuer 

har.  

 

3.1 Avgränsningar och urval 

I studien deltar behöriga lärare som arbetar i grundskolans yngre åldrar. Deras ålder, utbildning 

och erfarenhet är varierande för att erbjuda mer bredd till svaren och sträcker sig från relativt 

nyutexaminerade till över 20 års yrkesverksamhet. Urvalet är geografiskt begränsat då jag valt 

respondenter i min närhet. Jag har inte tagit hänsyn till kön då jag inte anser att det har betydelse 

för resultatet. Det relevanta i frågeställningen är att söka finna svar på hur synen på samt en 

realisering av arbetet med lässtrategier och läsförståelsearbetet kan se ut, oavsett erfarenhetsbas. 

Studiens resultat bygger således på de svar och personliga erfarenheter intervjuerna gett. 
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3.2 Beskrivning av metod och dess genomförande 

Intervjuerna bokades efter respondenternas önskemål, och utfördes på de deltagandes arbetsplats. 

Som stöd för de muntliga intervjuerna fanns frågeformuläret tillgängligt, (se bilaga 1) och det 

följdes mer eller mindre kronologiskt. Detta hade även delgivits respondenterna tidigare för att 

diskussionen skulle flyta smidigare. Intervjuerna utfördes således enskilt med endast mig och 

respondenten närvarande, och samtalen spelades in. Anledningen till att jag valde ljudupptagning 

som dokumentation var dels för att det inte skulle bli några onödiga avbrott för att anteckna, samt 

för att all information skulle komma med och registreras för att efterarbetet skulle underlättas.  

Samtliga deltagare informerades inledningsvis om den roll de fyller i arbetet, samt de riktlinjer 

som ingår i de forskningsetiska principerna. Se vidare om detta under rubriken Forskningsetiska 

principer i studien. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades resultaten utifrån ljudfilerna. Respondenterna 

avidentifierades samt gavs fingerade namn i enlighet med Vetenskaprådets riktlinjer. 

(vetenskapsrådet 2002, s. 12) 

 

3.3 Metoddiskussion, validitet samt reliabilitet 

Med reliabilitet menas traditionellt att man i en mätning får samma resultat, att frågor ställs på 

samma sätt och att situationen ska vara lika för alla. Problem med detta sätt att se på reliabilitet är 

att man förutsätter ett statiskt förhållande. Vid kvalitativa studier är konstans inte aktuell, alltså 

att en företeelse inte ändrar sig då förändring är det man är intresserad av. Det är skillnad på att 

som i en kvantitativ studie mäta variabler, och söka någon form av standardisering för att kunna 

tala om hög reliabilitet. Människan är inte statisk och det är inte nödvändigt att svaren ska bli 

desamma (Trost 2010, s. 131ff). Bryman (2011, s. 40f) menar att man i kvalitativ forskning 

lägger större vikt vid ord och inte kvantifiering. Man tar vidare avstånd från den 

naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt och normer och lägger istället fokus på hur 

respondenterna själva tolkar och upplever sin egna verklighet.  

När man tolkar kvalitativa intervjuer menar Dalen (2007, s. 122) att kvalitén i kvalitativa studier 

stärks av att man som forskare följer de etiska och metodologiska riktlinjerna samt att man 
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redogör för de olika stegen i forskningsprocessen. Studien som utförts är kvalitativ bestående av 

fem intervjuer med respondenter med varierande bakgrund samt yrkeserfarenhet. Intervjun är 

semistrukturerad och det är respondenternas föreställningsvärld som ligger till grund för 

analysens resultat. Då jag ser lärande som något som sker i en social kontext var metoden 

passande då jag kunde gå mer på djupet hos individen till skillnad mot vad jag kunnat om jag valt 

en annan metod. Med det i åtanke gör jag således inte anspråk på att studien är generell eller på 

något vis omfattande, då det är en fallstudie med syfte att visa hur utvalda lärare realiserar 

läsförståelseundervisningen samt hur man använder sig av lässtrategier. Studien har viss 

reliabilitet då den är konsekvent i sin frågeställning och frågebatteriet i intervjun, samt att 

resultatet är relevant i kontrast till det syfte studien har. Den är dock inte generaliserbar då 

resultatet baseras på individers erfarenheter och förkunskaper.  

Dess validitet anser jag är relativt hög då syftet var att se hur utvalda individer arbetar med 

läsförståelse samt lässtrategier, utifrån deras egna erfarenheter och kunskaper. Metoden anser jag 

visar detta vilket i sig ger studien validitet då jag mätt det jag avsett mäta. Vidare har jag även 

tagit hänsyn till de etiska och metodologiska riktlinjerna samt tydligt redogjort 

forskningsprocessen vilket i sig ökar studiens reliabilitet och validitet.  

Överlag upplever jag att valet av semistrukturerade intervjuer som metod underlättade arbetet 

med studien avsevärt. Det var av stort värde att man under intervjun kunde ställa följdfrågor och 

således få mer omfattande svar. Det gav även respondenten möjlighet att förstå frågan mer 

ingående då de skedde i en social interaktion. Alla respondenterna följde frågebatteriet och 

besvarade frågorna baserat på egna erfarenheter och upplevelse, vilket också var syftet. Det som 

försvårade intervjuernas smidighet var ljudupptagningarna, då de tenderade verka hämmande för 

båda parter. Dock var den ovärderlig i efterarbetet då man fick med saker man inte uppfattade 

under intervjusamtalet.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 

För att utvecklingen ska fortgå är det viktigt både för individen men även för samhället att det 

bedrivs forskning, då det leder till att kunskaper fördjupas och utvecklas, samt att metoder 

förbättras. Det finns därför ett krav på att vetenskapliga undersökningar bedrivs, detta kallas 
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forskningskravet. Emellertid finns det även krav på skydd av deltagare att ta hänsyn till, då man 

inte får skada eller kränka någon i forskningssyfte. Detta kallas individsskyddskravet och är något 

man måste ta ställning till i all forskning. Dessa båda krav är inte i sig absoluta utan vägs mot 

varandra inför varje vetenskaplig undersökning, där man som ansvarig projektledare ska göra en 

avvägning av förväntat kunskapstillskott samt vilka negativa konsekvenser det finns för berörda 

deltagare, och även tredje person. Man tar dessutom hänsyn både till långsiktiga samt kortsiktiga 

följder (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). 

Det finns således ett flertal etiskt ställningstagande man som forskare eller undersökare bör ta 

hänsyn till i samband med vetenskapliga undersökningar, detta är inget generellt utan något man 

får individualisera till varje enskild studie då de etiska konsekvenserna kan se mycket olika ut 

beroende på vad det är man söker finna svar på. Med hänsyn taget till min egen studie av 

lässtrategier och dess påverkan av en fördjupad läsförståelse har jag därför tagit följande fyra 

huvudkrav under beaktande i min undersökande studie för att säkerställa att hänsyn tas till 

individskyddskravet. 

Ett första steg i min metod och materialinsamling var att tydliggöra för deltagarna i undersökning 

vad deras roll är i arbetet och att deltagande är frivilligt, samt informera om eventuella risker ett 

deltagande kommer att medföra. Jag tydliggjorde också deras roll i mitt arbete. Då jag främst 

kommer använda mig av en semistrukturerad intervjumetod där jag anonymiserat deltagarna 

finns liten risk att undersökningen kommer att ha någon direkt påverkan på de deltagande, något 

jag vidare förtydligade i den inledande kontakten med respondenterna. Man kan också när som 

helst dra sig ur och avstå från att medverka, trots påbörjad undersökning. Detta faller under 

informationskravet, det första kravet från Vetenskapsrådets (2002, s. 7) fyra krav på 

forskningsetik. 

Samtyckeskravet, som är det andra kravet menar att forskare ska få deltagarens samtycke, och i 

vissa fall krävs vårdnadshavaren samtycke om deltagaren är under 15 år (Vetenskapsrådet 2002, 

s. 9). Då jag i mitt arbete intervjuat verksamma pedagoger krävs inget samtycke utöver de 

deltagande. Om något skulle framkommit under intervju som rört något eller några barn skulle 

detta att anonymiseras i två led: första ledet av läraren som intervjuas då jag innan intervjun 

tydliggjort att det är irrelevant för mig att informeras om vem som diskuteras, och i andra ledet av 

mig som i undersökningen ytterligare anonymiserat de deltagande i sammanställningen av 
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intervjuerna. I vetenskapsrådets sammanställning står också att om man väljer att avsluta sin 

delaktighet i studien har man all rätt att göra det då man själv avgör i vilken utsträckning man vill 

delta. Det i sig innebär inte att all tidigare data måste raderas, detta bör ställas i kontrast till de 

överenskommelser som gjorts i samband med förhandsinformationen. Om dessa inte finns bör 

man istället se över vilken skada deltagande kan ha för individer samt avgöra om en total 

strykning eller om ett anonymiserade av data kan vara tillräckligt. Det är dock viktigt att ingen 

påtryckning på deltagaren sker, mer än ett försök att motivera deltagaren att fortskrida i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12) innebär att man i en undersökning har som 

krav att det råder största möjliga konfidentialitet rörande deltagande personer och uppgifterna ska 

förvaras på ett sätt så inga obehöriga har tillgång till dem. All personal som handhar känsliga 

uppgifter om enskilda personer bör skriva under om tystnadsplikt rörande dessa uppgifter. I mitt 

arbete kommer endast jag ha tillgång till dessa uppgifter då jag ensam utför undersökningen, men 

det är oavsett viktigt att ha i åtanke, exempelvis under studiens gång om man diskuterar arbetet 

med någon utomstående.  

Hur man får använda de uppgifter man får i undersökningen står att finna under nyttjandekravet.  

Det är inte tillåtet att utlåna uppgifter om enskilda personer till något annat än 

forskningsändamål, dessa får alltså inte utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Vidare utöver dessa principer finns vissa rekommendationer man bör förhålla sig till i 

vetenskapliga undersökningar. Man bör ge deltagarna möjlighet att ta del av känsliga avsnitt eller 

avvikande tolkningar innan rapporten publiceras. Med det sagt innebär det inte att man på något 

vis kan förhindra publicering, om någon deltagare känner sig negativt berörd bör de negativa 

konsekvenserna ställas i kontrast till det förväntade kunskapstillskottet. Man bör vidare fråga om 

deltagarna har en önskan att få veta vart resultaten kommer publiceras samt få ta del av resultaten 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 15). Min undersökning handhar inte direkt några känsliga ämnen och 

ger inte heller stort utrymme för kontroversiella tolkningar då jag rör mig i generaliserande 

samband och endast söker finna svar på frågeställningar gällande lässtrategier och läsförståelse. I 

det fall detta ändå skulle uppstå kommer jag informera de deltagande om detta och ge dem 

möjlighet att ta del av detta både innan publicering samt resultat och publicering.  
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Ansvar för de forskningsetiska övervägandena ligger hos projektledaren. Det innebär att det är 

min uppgift som projektledare att efterfölja ovan nämnda principer samt rekommendationer för 

att upprätthålla en etiskt korrekt undersökning. Detta har jag gjort genom att ta del av samt 

återkoppla till vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom hela arbetet, framförallt under 

metodarbetet där den mesta kontakten med respondenterna skett.  
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4. Resultat 

Resultatet i de kvalitativa intervjuerna kommer att redogöras sammanfattat under varje kategori, 

med undantag av den första frågan i frågebatteriet rörande respondenternas utbildningsbakgrund 

som sammanställs inledningsvis. Detta då den i sig inte har mer relevans för studien i annat än att 

erbjuda bredd i fråga om respondenternas utbildning och yrkesverksam tid. Därefter följer en 

analys av det empiriska materialet kopplat till min frågeställning inom varje intervjufråga efter 

intervjusammanfattningarna. Frågorna är vidare desamma som i intervjuguiden. (Se bilaga 1) 

Alla respondenterna har avidentifierats genom att de givits fingerade namn, detta enligt riktlinjer 

givna i Individskyddet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  

Intervjudeltagare: 

- Sol 55 år: erfarenhet av yrket 32 år, förskollärare i botten men vidareutbildad till 

tidigarelärare med inriktning matematik och svenska, 

- Nour 30 år: verksam lärare 6 år, lärare för tidigare åldrar, inriktning svenska med 

specialisering specialpedagogik, 

- Love 46 år: verksam lärare 23 år, Svenska/SO 1-7 med inriktning idrott, 

- Alex 32 år: verksam lärare 5 år, SO lokal till global 1-6, 

- Eli 30 år: verksam lärare 1 år, Grundlärarprogrammet med inriktning SO/NO. 

 

4.1 Definition av läsförståelse och dess betydelse för läsutveckling 

Sol anser att läsförståelsen är mycket viktig, och det är något hen lägger mycket tid på speciellt i 

ettan när eleverna arbetar mycket intensivt med läsningen. Hen anser vidare att det är läsningen 

som är vägen in i alla ämnen i skolan, och i det är läsförståelsen mycket viktig för att eleverna 

ska få en fullgod läsutveckling och kunna tillgodogöra sig texter i olika sammanhang.   

Nour ser läsförståelse som att man förstår det man läser, inte bara genom att man avkodar utan på 

många andra plan. Man ser en helhet i texten och känner sig trygg med att använda de olika 

strategier som finns när man läser en text säger hen, och anser vidare att det är väldigt viktigt för 

läsutvecklingen om man ska få en bra och utvecklad läsning framöver.   
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Love talar om läsförståelse och hur viktigt det är att förstå vad det är det man läser handlar om. 

Det är viktigt menar hen att man som läsare kan läsa med flyt och få en förståelse för texten man 

läser. På frågan om hen anser att läsförståelse är viktigt för läsutvecklingen svarar Love att man 

kan lära sig att läsa utan att förstå vad man gör men då fastnar man ganska snart, man måste ha 

läsförståelsen med sig annars blir inte läsningen rolig.   

Även Alex förklarar sin tolkning av läsförståelse som att eleverna förstår vad de läser. Hen anser 

vidare att det är mycket viktigt för läsutvecklingen, framförallt i ämnen som SO där det är 

begreppsrika texter som man måste ha strategier för att bena ut och förstå.  

Eli menar att läsförståelse är att man förstår det lästa, och att man inte enbart avkodar 

bokstäverna eller ljudar. Man har en annan förståelse för texten och man kan även kan läsa det 

som står mellan raderna. Hen menar vidare att för att man ska kunna bli en fullgod läsare är det 

viktigt att se texters innebörd det är något man kommer att ha nytta av det i alla ämnen när man 

kommer längre i sin utbildning och även senare i livet. 

Gemensamt för respondenterna är att de alla anser att läsförståelsen är viktig för läsutvecklingen, 

samt för elevernas vidare läsutveckling. Det räcker inte att kunna avkoda eller ljuda, man måste 

ha en djupare förståelse för texten. De är även samstämmiga i att det är viktigt att eleverna får 

med sig läsförståelsen från början då man kommer ha stöd av det senare i sin utbildning.   

 

4.2 Hur man kan arbeta med läsförståelse i undervisningen 

Sol började tidigt med att träna läsförståelse och lässtrategierna, redan i ettan när eleverna 

intensivt arbetar med läsningen introducerades exempelvis läsfixarna. Då har de verktygen med 

sig menar hen, så nu när eleverna går i trean har de dem med sig i tänket så man behöver inte 

jobba lika mycket med dem. Dock används de fortfarande vid högläsning ibland.  

Nour arbetar mycket med läsförståelse och lässtrategierna bland annat genom högläsningen. De 

har även mycket textsamtal och där använder hen läsfixarna som exempelvis cowboyen och 

spågumman. Högre upp i åldrarna, exempelvis i trean har man alla strategierna med, till skillnad 

från tidigare när kanske bara en var med. Sedan varierar man tills alla bitarna är med och barnen 

känner sig trygga med att använda dem.  
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Love jobbar med läsläxor varje vecka, där det även ingår att besvara frågor om texten man läst. 

Hen arbetar vidare med att de läser högläsning varje dag och ställer frågor till texten. De arbetar 

även med forskarkort där eleverna får läsa och försöka förstå vad det står i frågan och besvara 

dem. Eleverna går i första klass.  

Alex menar att man hela tiden arbetar med läsförståelse i undervisningen. I alla ämnen man läser. 

Hen anser vidare att det är viktigt att modellera strategin för eleverna, att visa hur man gör själv 

för att de lättare ska kunna göra det senare.   

Eli har mestadels arbetat med en läsande klass när det gäller läsförståelseundervisningen. De har 

även pratat om olika texter som eleverna själva har läst och även läst mycket högläsning.  

Respondenterna berättar hur de arbetar med läsförståelse i undervisningen genom att kortfattat 

berätta i intervjun hur de går tillväga. De lässtrategier som återkommer oftast under intervjuerna 

är spågumman, cowboyen och reportern från En läsande klass, främst i sammanhang med 

högläsning. Gemensamt för alla är att man vid högläsning använder sig av strategierna. En annan 

faktor man ser är att det i flera fall inledningsvis används en strategi, för att sedan utöka och 

använda flera med syfte att eleverna själva ska lära sig använda dem metodiskt. I övrigt används 

faktatexter i form av forskarkort med frågor till, samt läsläxor med riktade frågor till texten. Ena 

respondenten lyfter även vikten av att man som lärare visar hur man använder strategin genom 

modellering. Nour och Eli lyfter även ut vikten av att samtala med eleverna om texter.  

 

4.3 Val av material 

Sol använder sig bland annat av en läsande klass och då främst av läsfixarna men upplever att det 

ibland kan bidra till låsningar. Hen tror att det är bra att blanda material och prova andra sätt. Sol 

menar att man kan använda dem just som strategier och introducera dem och träna vid utvalda 

tillfällen, men ibland kan det vara av värde att man släpper dem och låter det ha ett annat flöde så 

att fokus inte ligger på just läsfixarna.  

Nour har inte ansvaret för planering av svenskan men det material de använt mycket är ABC-

klubben. Det bygger, menar hen, på lässtrategierna och består av en läsbok samt en tillhörande 

arbetsbok. Hen upplever att materialet har varit bra och det har varit populärt hos eleverna, vilket 
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innebär att det väckt en naturlig nyfikenhet hos barnen. De har även använt andra 

läsförståelseböcker med frågor till där eleverna kan jobba lite mer självständigt, samt läskort och 

lite mindre övningar.  

Love har i sin etta använt sig av materialet Vi läser, ett nivågrupperat material som är både lätt 

och svår. Hen har också använt sig av KIWI, ett annat material som också är nivåanpassad. Ett 

annat material är Stjärnsvenska som har flera böcker av samma så eleverna kan sitta i grupp och 

diskutera, som en liten bokklubb. Eleverna har också bänkböcker när de blir lite äldre. Love 

menar att det här inte är allt material men det hen kommer på nu på rak arm. Sedan har de mycket 

högläsning där läraren läser.  

Alex har främst arbetat med En läsande klass, i alla fall i den klass hen hade tidigare i 

läsförståelseundervisningen. Då det var en mindre grupp fanns det ordentligt med tid att arbeta 

med strategierna och hen ansåg att hen hann med eleverna på ett annat sätt än med den grupp 

Alex arbetar i idag. Läsfixarna var enligt Alex av stort värde. Övriga material som nämndes i 

läsförståelse var Äppel Päppel-böckerna men det var mest läsförståelse och inte så mycket 

strategier menar hen.  

Eli har använt sig främst av En läsande klass, men även flikat in annat. Hen menar att materialet 

är lättillgängligt då det finns gratis på internet, Eli upplever det som välstrukturerat och tycker det 

har en bra lärarhandledning. Hen tycker att eleverna får lättare att prata om sin läsning och sin 

läsförståelse när de får figurerna att koppla det till. När hen exempelvis ber dem att sammanfatta 

en text kan man koppla det till cowboyen och påminna dem om hur han svingar sitt lasso runt 

hela berättelsen. Något hen ser som negativt med materialet är att det är enformigt och samtidigt 

mycket omfattande, så om man ska hinna med allt måste man jobba med det ofta vilket kan leda 

till att eleverna tröttnar på att göra samma sak hela tiden.  

Respondenterna använder många olika material och verktyg i svenskundervisningen och 

lästräningen och det de gemensamt använt är läsfixarna i varierande form och tillfällen. Några har 

dessutom använt sig av själva materialet som erbjuds från En läsande klass, men alla har gjort det 

med komplement av annat material som tränar både avkodning, bokstäver och läsförståelse. Sol 

lyfter en problematik med att för stort fokus på läsfixarna kan leda till att man istället glömmer 

bort att arbeta med texten. Eli tycker att materialet till en läsande klass erbjuder lite 
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individanpassning till eleverna, vilket försvårar lektionsplaneringarna då materialet är stort och 

omfattande.   

 

4.4 Lässtrategier i undervisningen 

Sol menar att de använder sig av de strategierna som finns med bland läsfixarna. De har även 

använt boken Mellan raderna, som de dels haft som en slags fortbildning genom en gemensam 

studiecirkel på arbetsplatsen, men även eleverna har fått arbeta med materialet. Detta gäller 

främst de elever som kommit längre i sin läsning.  

Även Nour har använt sig av läsfixarna som verktyg för strategierna. Inte enbart på grund av 

materialet En läsande klass, de återkommer även i den arbetsbok de använt sig av, ABC-klubben. 

De har dock vid några tillfällen provat någon text från En läsande klass. Nour menar vidare att 

om man skulle fråga eleverna om lässtrategier är det läsfixarna de känner igen.    

Love arbetar just nu med cowboyen, detektiven och spågumman. I den förra klassen använde hen 

materialet till En läsande klass, men med den nya klassen är det främst läsfixarna hen använt från 

materialet. Det är av stort värde vid högläsningen då eleverna blir direkt delaktiga och får en 

förståelse för strategierna. När eleverna själva arbetar brukar Love be dem stryka under, gå 

tillbaka, leta efter frågan och skriva ner. Läsfingret är också en lässtrategi som är bra menar hen, 

så att man fokuserar på ordet och inte tappar bort sig.  

Alex menar att det handlar om att bena i texten, att man arbetar med texten, tar till sig 

informationen och tar till sig det så de hänger med vad de läser om. Det är viktigt att de kan sålla 

bland informationen.   

Eli har låtit eleverna förutspå texten, varit detektiver och letat svåra ord, cowboys och 

sammanfattat det de läst. Läsfixarna har introducerats en och en och det är de strategier som 

används just nu i undervisningen. De samtalar mycket om texten, då hen anser det viktigt för att 

man som läsare ska kunna förstå vad det är man läst.  

Samtliga respondenter menar att de arbetar med direktundervisning av lässtrategierna, och flera 

av dem tydliggjorde att de arbetat med dem en i taget. Utöver läsfixarna har två av 
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respondenterna använt sig av strategier från Mellan raderna, och en av dem lyfter andra 

lässtrategier och verktyg för textanalys.  

 

4.5 Att förtydliga lässtrategierna för eleverna 

Inledningsvis anser Sol att det är viktigt att förtydliga strategierna, då det hjälper eleverna att 

befästa tänket. Däremot menar hen att det i längden kan bli långrandigt om man ska använda 

läsfixarna i nio år i grundskolan. Det finns en risk att de tröttnar. Hen tror att de ska komma 

ibland och att eleverna ska förstå tänket, då syftet är att de ska komma vidare och automatisera 

användandet av dem. Mer som en introduktion och sedan som lite av en repetition.  

Nour anser att det är extra viktigt just hos små barn då det gör det lite tydligare. Det blir mindre 

abstrakt om man kan visualisera exempelvis en cowboy som fångar in texten med sitt lasso och 

sammanfattar, eller en mystisk spågumma som ser in i framtiden och gissar vad texten handlar 

om. Det blir mer lekfullt än att bara säga att man ska sammanfatta en text.  

Love anser att det är viktigt att förtydliga lässtrategierna just för att eleverna ser konkret vad de 

faktiskt gör. Så de inte går ur tredje klass och inte riktigt är klar över hur de läser texter. Det blir 

lättare för dem att relatera till strategierna och visualisera.  

Att förtydliga lässtrategierna är enligt Alex av stor vikt. Annars menar hen att de inte förstår 

poängen med att läsa texter. Om man väljer att inte förtydliga dem genom exempelvis läsfixarna 

måste man vara tydlig med att modellera så att eleverna ser och förstår hur man exempelvis 

sammanfattar en text. Men läsfixarna är ett sätt, ett verktyg att ge eleverna. 

Eli tror att det blir lättare för eleverna att förstå vad läsförståelse är när man personifierar dem. 

Det blir på så vis inte lika abstrakt för eleverna och de får verktyg som kan göra det lättare att 

prata om läsningen både med varandra och med läraren. 

Sol och Nour menar att det är viktigt hos yngre barn och inledningsvis när de lär sig läsa för att 

de ska få dem med sig, sedan räcker det med repetition av dem. Alla respondenterna menar dock 

att det är viktigt med ett förtydligande då det konkretiserar strategierna på ett sätt som eleverna 

kan ta till sig.  

 



 

 29 

4.6 Skillnad på lärande genom förtydligade lässtrategier? 

Sol ser en skillnad främst för de elever som inte har det lätt med läsningen, det blir ett tydligt 

hjälpmedel att ha verktygen, och man kan jobba på många olika sätt med dem. Det ger även 

eleven något konkret att jobba med, så hen vet vad det är man ska jobba med i texten då det är så 

mycket man kan tänka på i en text. Då kan eleven få hjälp att befästa en strategi i taget.  

Nour har ingen erfarenhet av att arbeta utan förtydligade lässtrategier då hens nuvarande klass är 

den första hon följt från start. Därför anser hen inte att hen kan ge något direkt svar på skillnaden 

mellan att arbeta med eller utan att förtydliga lässtrategierna.  

Love anser att ett förtydligande blir som ett stöd för eleven, de missar ingen av bitarna om de har 

konkreta punkter att följa. Innan exempelvis läsfixarna hade de inte förståelse för begreppen, eller 

personifierade figurer att koppla till. Då läste man som vanligt och pratade om texten. Däremot 

kanske man gör det mer medvetet nu, ännu mer än man gjorde förut.  

Alex menar att verktyget i sig blir en hjälp för dem, som hen nämnde ovan kan man med hjälp av 

modellering ändå ge barnen tillräckligt men ett förtydligande och ett visuellt stöd är i sig en hjälp 

för eleverna.  

Eli anser sig inte ha arbetat tillräckligt länge för att kunna se någon skillnad i hur elevernas 

läsförståelse ser ut om man inte skulle förtydliga strategierna. Däremot anser hen att läsfixarna 

gör det lättare för hen att samtala runt texter med elever med lässtrategier.  

Nour och Eli anser sig inte ha tillräcklig arbetslivserfarenhet att ge ett relevant svar då de inte 

arbetat med läsförståelse utan förtydligade lässtrategier. Övriga tre av de intervjuade anser att det 

är ett konkret stöd för eleverna, speciellt de som upplever svårigheter med läsningen. Love menar 

att innan läsfixarna hade de inte figurer att koppla till utan läste som vanligt och pratade om 

texten. Det finns en annan medvetenhet runt strategierna nu säger hen.  

 

4.7 Nivåskillnad och individuell anpassning för eleverna 

I Sols klass arbetar de mycket med nivåanpassade läseböcker, så de elever som kommit lite 

längre i sin läsutveckling kan arbeta i läsgrupper. Sedan finns det de som inte kommit lika långt 

och kanske fortfarande har behov av att sitta själva och läsa högt, och då får man tillgodose det.  
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Nour menar att man själv kan nivåanpassa beroende på hur man ställer frågor. För de som 

kommit längre kan man ställa frågor och tolka det som står mellan raderna. Barnen är bra på att 

själva nivåanpassa, de svarar efter egen förmåga rörande den givna strategin. En en stor 

utveckling sker när elever samtalar med varandra om texter, det är också ett sätt att komma 

vidare.  

Love redogjorde för mycket av nivåanpassningen i en tidigare fråga, men beskriver kortfattat att 

många av läseböckerna har en nivåskillnad, sedan gör lärarna en nivågruppering till eleverna. De 

nivåanpassar undervisningen hela tiden.  

Alex har haft elever från årskurs ett upp till årskurs sex, och menar att det är viktigt att man ger 

elever den tid de behöver för individuell undervisning. Speciellt de svagare eleverna. Man får ge 

dem lättare texter och framförallt elevnära texter som gör barnen intresserade av det de läser.  

Man nivåanpassar undervisningen hela tiden menar Eli, genom att man anpassar texter efter 

elevens egen förmåga. Det är också viktigt att de utmanas, dock får man se till att det inte blir för 

svårt. Man får individanpassa så att eleverna utvecklar sin läsförmåga i sin egen takt. Hen anser 

dock inte att En läsande klass är särskilt individanpassad, eftersom texterna är samma för alla 

vilket hen ser som en nackdel med materialet. Man får själv anpassa det från elev till elev.  

Deltagarna är överens om att individanpassning sker i klassrummet hela tiden, dels genom 

nivåanpassat material, men även i samtal runt texter. Nour menar att eleverna i användandet av 

lässtrategier själva lägger sig efter förmåga, vilket gör att det blir en individuell nivå, samt att 

man som lärare själv ställer frågor efter elevens kapacitet. Alex lyfter vikten av en-till-en 

undervisning med elever i behov av stöd, och vikten av att anpassa texterna och göra dem 

elevnära. Även Eli talar om textanpassning efter förmåga och elev.   

 

4.8 Utvärdering av läsförståelse 

Dels har man sett det i DLS (diagnostiskt läs- och skrivprov), från när eleverna gick i tvåan 

menar Sol, och det har även utförts för tester inför nationella proven (NP) i 3:an där man ser 

läsförståelsen. De har även material i läsförståelse och böcker där de läser och svarar på frågor. 

Sedan hör man hur de resonerar i samtal om texter.  
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Nour menar att man gjort på lite olika sätt, dels genom kommunbestämda tester men också inför 

NP. Eleverna har också läsläxor varje vecka och dessa avlyssnas i klassrummet när eleverna har 

textsamtal med varandra. Då hör man deras diskussioner.  

Love utvärderar läsningen hela tiden med sina elever, då de försöker läsa varje dag och lyssna på 

eleverna. Det finns även utvärderingsmaterial så som Språket lyfter från Skolverket. Det är ett 

schema man följer och kollar av ibland vart eleven ligger. Med den förra klassen använde Love 

En läsande klass och gjorde det i helklass på tavlan, då fick man med alla eleverna i samma text, 

det var bra då man fick många bra diskussioner och hörde elevernas resonemang.  

Alex anser att det är viktigt att diskutera texter med eleverna, för att höra deras resonemang runt 

vad de läst. På så sätt hör man hur långt de kommit i sin läsförståelse och man får ett bra underlag 

för vad man behöver jobba vidare med. Man går mycket på hur eleven uttrycker sig.  

Även Eli kopplar till det formativa vardagliga arbetet där man i interaktion med eleverna ser vart 

de ligger, och som större bedömningsorgan nämns DLS och NP.  

Det finns två bedömningsorgan som beskrivs av deltagarna. Dels ett summativt där man genom 

tester som NP och DLS, samt formativt genom Språket lyfter och genom daglig interaktion med 

eleverna. Gemensamt för alla respondenter är att de lyfte just det vardagliga samtalet runt texter 

med eleverna som ett viktigt steg i bedömningen. 

 

4.9 Utbildning i läsförståelse och lässtrategier under lärarutbildningen 

Sol som vidareutbildat sig anser att hen fått en bra grund gällande läsförståelse och lässtrategier, 

och hen har läst litteraturvetenskap och på så vis verkligen arbetat ingående med texter. Hen har 

även fortbildat sig på arbetsplatsen och är nöjd med den utbildning hen fått i ämnet.  

Nour å andra sidan anser inte att hen fick det, det handlade mest om grammatik och skrivande 

och inte så mycket om själva läsförståelsen. Hen anser att det kunde varit mer av det under 

utbildningen.  

Love minns inte då hen utbildade sig för så många år sedan, men anser att det är viktigt att 

fortbilda sig och menar att man lär sig väldigt mycket på vägen. Hen har själv tillgodosett sig det 

hen behöver för att ge eleverna den undervisning de behöver.  
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Inte heller Alex anser att utbildningen gav tillräckligt stöd gällande läsförståelsen, utan har lärt 

sig via kollegor och på fältet. Hen menar att med tanke på vad man läser i exempelvis PISA 

borde ett större fokus ligga på läsförståelsen än vad som gjorts.   

Slutligen avslutar Eli på frågan om hen anser sig ha fått utbildning i läsförståelse och lässtrategier 

att hen inte fått det och det är något hen saknar från sin egen utbildning.  

Sol och Love som arbetat längst och fortbildat sig under tiden anser sig ha tillgodogjort sig 

eventuella brister de saknat från sin grundutbildning. Nour, Alex och Eli anser alla att detta är 

något de saknar från sin utbildning vilket Alex ser som motsägelsefullt med tanke på de brister 

man idag ser i internationella undersökningar gjorda på läsförståelsen.  
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5. Diskussion med slutkommentarer 

Inledningsvis i arbetet lyfts problematiken med elevers dalande resultat inom läsförståelse i de 

senaste årens internationella mätningar. De faktorer man menar är direkt påverkande på resultaten 

är undervisningen, inlärningsprocesser och skolkulturell samt pedagogisk miljö. Lärarens roll är 

av stor betydelse samt förmågan att skapa en skolmiljö som skapar goda sociala relationer 

(Skolverket 2009, s. 8, 249). Det är på grund av detta av vikt att lyfta just läraren och 

undervisningen för att söka se hur realiseringen av läroplanen kan se ut. Syftet med studien var 

att undersöka hur en grupp lärare arbetar med läsförståelse i undervisningen samt vilken effekt 

läraren anser att ett förtydligande av lässtrategier har på elevens läsutveckling. Två stora frågor 

kopplade till syfte skulle besvara hur man arbetade med läsförståelse och lässtrategier i 

undervisningen, samt om man anser att det fanns skillnader i hur elever tillgodogör sig läsning 

och utvecklar sin läsförståelse med eller utan förtydligade lässtrategier. 

 

5.1 Lärares syn på läsförståelse 

”Att eleverna förstår vad de läser” är definitionen respondenterna ger i fråga om vad läsförståelse 

är. Förklaringen känns förenklad och fattig i jämförelse med den definition Fridolfsson (2015, s. 

198) ger. Hon särskiljer avkodning och läsförståelse som två skilda spår i lästräningen, något jag 

inte upplever att lärarna i studien gör i samma utsträckning. Detta kan bero på att intervjun och 

dess frågor inte ingående lyfter det, vilket gör att ämnet inte lyfts tillräckligt för att kunna ge svar. 

Om intervjun kunde kompletteras skulle detta lyftas i en intervjufråga, då lärarens syn på 

läsförståelse och avkodning som skilda processer kan påverka elevernas läsutveckling. Jag väljer 

ändå att problematisera det då det är av vikt för läsförståelseutvecklingen, men lämnar 

respondenterna utanför på grund av brister i mina intervjufrågor, med undantag för exempelvis 

Sol och Nours tankar att fokusera användandet av förtydligade strategier hos yngre barn. Ett 

problem man skulle kunna se är att om man väljer att lägga undervisningen av lässtrategierna i 

samband med den tidiga läsinlärningen finns det en risk att eleverna inte automatiserat 

avkodningen. Det kan leda till att de inte kan ta till sig lässtrategierna på ett effektivt sätt, då de 

ännu saknar förmågan att ta till sig. Det tar alldeles för mycket energi att avkoda. Fridolfsson 

(2015, s. 198) menar dessutom att läsförståelsen inte går att automatisera vilket gör komprimerad 
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och avgränsad träning i lässtrategier riskfyllt. Med det sagt finns inga indikationer i resultatet som 

påstår att explicit undervisning avtar efter den initiala lästräningen, snarare pekar de tvärtom på 

en läsförståelseundervisning över tid. Det som problematiseras är just verktyget läsfixarna, och 

inte strategierna i sig.  

Flera av respondenterna lyfter just vikten av att eleverna måste förstå vad de läser för att klara sig 

i olika ämnen i högre årskurser. Det är ett påtagligt problem vi ser och Liberg (2010, s. 59) tar 

upp just detta, att det finns ett gap mellan att svensk skola ger eleverna den initiala läsningen men 

fallerar att fullfölja läsutvecklingen för att ge eleven verktyg att klara sig när de kommer upp i 

tredje samt fjärde klass då textmassan ökar. Dock är kanske inte lösningen att arbeta med just 

läsfixarna svaret på elevernas bristande läsförmåga, då det som Westlund skriver i kritiken mot 

En läsande klass finns risk att fokus hamnar på figurerna och inte på textbearbetningen 

(Skolvärlden, 2014, november). Det innebär dock inte att man bör släppa den explicita 

undervisningen, utan snarare att den bör ta andra former i undervisningen. Medvetna textsamtal 

är av direkt värde för elevernas läsförståelseutveckling, och något man bör inse värdet av och 

använda sig av i klassrummet. Lärarnas förhållningssätt i studien till läsförståelseundervisning 

och arbetet med lässtrategier i stort visar dock mer åt att den oro Westlund upplevde rörande 

materialet en läsande klass är obefogad, då de valt att använda det som ett komplement, och inte 

som någon helhetslösning av läsförståelseundervisning. Det ger Widberg m.fl. legitimitet i sitt 

påstående att man bör ge våra lärare en större tilltro att de använder materialet på ett gynnsamt 

sätt för eleverna (Skolvärlden, 2014, november). De anpassade val av material och undervisning 

efter eget tycke och vad de ansåg eleverna behöva, vilket talar positivt för professionalismen hos 

respondenterna. 

 

5.2 Lärarnas läsförståelsearbete i klassrummet 

Lärarnas läsförståelsearbete i klassrummet ser olika ut på flera plan, vilket i sig kan kännas som 

en självklarhet då man i yrket har stor rörelsefrihet gällande val av undervisningskomponenter. 

De olikheter respondenterna visar kan vara faktorer som att man väljer att arbeta i olika material, 

eller hur man väljer att arbeta med lässtrategierna. Vissa väljer att ha ett intensivt komprimerat 

lässtrategiarbete när man intensivtränar läsning i ettan, medan andra väljer ett mer mer integrerat 
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arbetssätt över tid. Hos mina respondenter finns inte fenomenet Reichenberg och Lundberg 

(2011, s. 52f) talar om, att lärarna anser att eleverna tillgodogör sig en läsförståelse genom 

läsning enbart i en bänkbok. Istället möter man en rik bank av varierad läsförståelseundervisning 

där man valt ut de bitar man anser behövs från relevant material, och gjort sin egen 

sammansättning till en helhet man själv anser fungera. 

 

 5.3 Explicit lässtrategiundervisning 
Gemensamma nämnare hos respondenter är exempelvis att de alla om än i olika utsträckning 

använder sig av explicit undervisning i lässtrategier. Westlund (2009, s. 73) menar att just detta 

att undervisa specifikt om lässtrategier för att ge eleverna verktyg för textanalys är av stor vikt i 

elevernas läsinlärning. En annan viktig faktor enligt Westlund är att modellera lässtrategierna, 

något flera av respondenterna lyfte som helt nödvändigt i arbetet. Detta tilltalar mig mycket då 

jag ser på lärande som något som sker i en social kontext, och genom textsamtal och modellering 

ges stort utrymme för att lärande ska ske, då man genom samtalet ges tillgång till varandras 

kunskaper och därefter göra dem till sina egna. Att samtala om texter ger ett vidare perspektiv 

vilket i sig främjar lärandet och den egna utvecklingen.   

 

5.4 Med eller utan förtydligade lässtrategier 

Lärarna upplevde att förtydligade lässtrategier som exempelvis läsfixarna från En läsande klass 

är ett stöd för yngre elever och elever med svårigheter. De uttryckte även som nämnt ovan att 

eleverna bör ha med sig läsförståelsen för att kunna tillgodogöra sig texter i alla ämnen under 

utbildningens gång. Studier som gjorts på expertläsare eller goda läsare visar på fyra 

huvudstrategier de använder sig av, och att dessa strategier är nödvändiga för en god läsförståelse 

(Westlund 2009, s. 73). Elever som får explicit undervisning i lässtrategier borde därför ha bättre 

förutsättningar att få med sig strategierna än elever som inte i samma utsträckning tränats i dem. 

Det blir ett verktyg att ge eleverna oavsett nivå, som man sedan tar med sig och använder sig av i 

olika utsträckning.  
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5.5 Avslutning 

De intervjuer som gjorts och resultatet de gav visar på en bred och varierad undervisning i 

läsförståelse hos respondenterna. Man ser också att lärarna är medvetna om behovet av en 

läsförståelseundervisning av god kvalitet och man inser allvaret som elevernas bristande förmåga 

skulle kunna ha längre fram i utbildningen. Man är också medveten om problematiken vi ser i de 

nationella studierna som exempelvis PISA och PIRLS, vilket visar på ett ansvarstagande hos 

lärarna då de tar till sig det och försöker eliminera det genom att erbjuda en variationsrik 

undervisning. Vidare ser man att lärare inser vikten av att föra samtal runt texter och att visa hur 

man använder lässtrategier genom mediering, vilket tilltalar mig då jag har ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och menar att vi lär genom socialt samspel. Genom att kunskapen medieras 

med vår omgivning ges vi verktyg att tolka verkligheten (Säljö 2000, s. 66). Vad studien inte 

visar är elevernas faktiska lärande, enbart lärarnas tolkning av det, något som hade varit 

intressant att se då lärande inte alltid sker på det sätt man förväntar sig som lärare. 

 

5.6 Fortsatt forskning 

I studien har fokus legat på lärares läsförståelseundervisning och deras tankar runt hur explicit 

undervisning av lässtrategier påverkar elevers läsning samt förmåga att förstå texter. Det vore 

intressant att i fortsatt forskning se det ur ett elevperspektiv där man studerar barns läsförståelse 

och väger en mer traditionell läsundervisning mot barn som ges direktundervisning i lässtrategier, 

för att få reda på vad de faktiskt lär sig. Där fokus ligger på det faktiska lärandet och inte lärarnas 

föreställning av att ett lärande skett. En annan riktning vore att se hur det fortsatta 

läsförståelsearbetet ser ut i högre klasser, i samband med att texterna förändras och ställer högre 

krav på elevernas förståelse.
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide   

1. Vilken utbildning/inriktning har du? 

2. Vad är läsförståelse för dig och hur viktigt anser du att det är för läsutvecklingen? 

3. Hur arbetar du med läsförståelse i undervisningen? 

4. Vilket material brukar du använda dig av och varför? (Fördelar/nackdelar) 

5. Vilka lässtrategier använder du i undervisningen? 

6. Anser du att det är viktigt att förtydliga lässtrategierna för eleverna? (Exempelvis genom 

att personifiera dem. Motivera)  

7. Kan du se någon skillnad på elevers läsförståelse med ett förtydligande av lässtrategierna 

respektive utan det? (Exempelvis läsfixarna i en läsande klass) 

8. Finns det någon nivåskillnad för individuell anpassning för eleverna, eller tillgodoses det 

på annat sätt? 

9. Hur utvärderar du elevernas läsförståelse? 

10. Anser du att du fick tillräcklig utbildning i läsförståelse och lässtrategier under din 

lärarutbildning? 


