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Abstract 
Title: Providing students with reading comprehension strategies - A study about teachers' 

work with material from A reading class, Author: Gabriella Bäck, Supervisor: Daniel 

Wojahn, Term: Autum 2016 

The purpose of this study is to analyze the teacher's work, opinions and experiences of 

teaching with material from A reading class. The study is conducted using interviews and 

observations, and aims to answer how a number of teachers reason about the material they 

work with to accommodate students with different reading comprehension strategies and to 

observe how a number of teachers work with this material. The two questions this study aims 

to answer are:  

- How do a number of teachers use the material from A reading class?  

- How do teachers reason about their work with A reading class? In what extents do they use 

the material that is available? And what are the advantages / disadvantages they see with the 

material? 

The methods used to conduct this study is: four interviews with teachers who work in grades 

1-4 and five observations in grade 1-4 where the material was used. 

The theory, and the theoretical concepts this study is based on is: a number of international 

theories in witch A reading class is based on, the study of Barbro Westlund and the material 

from A reading class.  

The study shows that teachers work with the material very differently. The teachers who have 

chosen to work with the material only see it as positive, those who have been forced to work 

with the material however, see some negative aspects of it. All of the teachers pick parts of 

the material to fit their students and class. Most of the teachers in this study only use the 

pictures that represent the five reading strategies. Only one of the teachers uses lesson plans 

and the instructions from A reading class. That teacher only has students with Swedish as a 

first language. The other three teachers have students with another first language than 

Swedish, as the majority of their class. They believe that children with another first language 

than Swedish may experience difficulties with the lesson plans from A reading class due to 

the long instructions and strict structure. One teacher uses the text from A reading class as a 

library, and in two of the interviews the teachers describes that they work with smaller 

reading groups so that the students get teaching at their own level.  

Keywords: Reading comprehension, reading strategies, A reading class 

Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelsestrategier, En läsande klass 
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1. Inledning 

”Läsförståelse handlar om att skapa mening av det vi läser, och därför är det nyckeln till att få 

kunskap, information och upplevelser i möte med olika texter.” (Roe 2014, s.33), så beskriver 

Astrid Roe läsförståelse. Roe (2014) och Skolverket (2016, s.8) belyser även vikten av bra 

läsförståelse och menar att det är en grundläggande kunskap och en individuell rättighet som 

krävs för att klara sig i dagens samhälle som bygge på skriftspråklig kompetens.  

Monica Reichberg (2008) och Skolverket (2016) belyser vikten av god läsförståelse i skolan. 

Reichenberg (2008) menar att elever med svag läsförståelse kan avkoda orden, men de förstår 

inte vad de läser. Detta, menar hon, kan leda till problematik för dessa elever då skolan till 

stor del är uppbyggd så att elever förväntas inhämta kunskap från olika texter. En elev som då 

har svårt för detta kan, menar Reichberg, hamna i en negativ spiral där de undviker 

textrelaterade skoluppgifter vilket i sin tur kan resultera i att eleven i fråga inte bara hamnar 

efter i svenskämnet utan även andra skolämnen (2008, s.11-13). Skolverket (2016) menar att 

elever behöver få undervisning i detta redan i de tidigare skolåren, vilket innebär att många 

elever måste få stöd för att kunna veta hur de tar sig an en text. Detta stöd kan ske genom att 

lärare förser eleverna med väsentliga läsförståelsestrategier (2016, s.8).  

I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (LGR) (Skolverket 2011) står det, 

under Centralt innehåll i Svenska årskurs 1-3, att eleverna ska tillhandahålla ” [l]ässtrategier 

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

(Skolverket 2011, s. 223). Det står också under Kunskapskraven i årskurs 1-3 att ” [e]leven 

kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt.” (Skolverket 2011, s.227). Det står uttryckligen i Läroplanen att 

eleverna ska arbeta med strategier för att främja sin lösförståelse och det finns många olika 

hjälpmedel att använda sig av som lärare i arbetet med läsförståelsestrategier. Däremot står 

det inte uttryckligen i LGR11, hur eller vilka strategier de ska använda sig av. Detta innebär 

att det är lärarnas ansvar att förmedla läsförståelsestrategier som gynnar och utvecklar 

eleverna så att de når målen i Svenska. Trots läroplanens direktiv om lärares arbete med 

läsförståelsestrategier har resultaten av svenska elevers läsförståelse sjunkigt de senaste åren. 

Därför har jag valt att i denna studie presentera hur ett antal lärare arbetar med ett av de 

material som finns tillgängliga för lärare i arbetet med att förse eleverna med 

läsförståelsestrategier. Materialet heter En läsande klass (kommer i denna studie att benämnas 
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som ELK). ELK är ett material framtaget av barn och ungdomsförfattaren Martin Widmark, 

det är inspirerat av Barbro Westlunds forskning och ett antal internationella teorier om 

läsförståelsestrategier. ELK har som mål att hjälpa lärare hitta sätt att introducera hjälpmedel i 

form av strategier som eleverna kan använda sig av för att förstå och kunna tolka det de läser 

(www.enlasandeklass.se). Då jag under min verksamhetsförlagda utbildning observerat hur 

lärare arbetar med materialet på olika sätt kommer jag i denna uppsats att analysera hur ett 

antal lärare arbetar med materialet från ELK, dessa data samlas in via observationer. Jag har 

även intervjuat de observerade lärarna för att få en inblick i hur de tänker kring arbetet med att 

tillgodose eleverna med en god läsförståelse.  

1.2 Bakgrund 

De försämrade prestationerna hos svenska elever kan man tydligt se i resultaten från PISA. 

PISA är en internationell studie som var tredje år undersöker femtonåriga elevers kunskaper 

inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse med ett skriftligt test. Mellan år 2000 och 

år 2012 visade resultatet att svenska elevers förmågor i läsförståelse har försämrats med hela 

10 % (OECD 2015, s.28). Svenska elever har alltså presterat runt genomsnittet år 2000 till att 

prestera betydligt lägre än genomsnittet år 2012 (2015, s.7). Detta skapade en stor debatt i 

Sverige om hur man kan arbeta för att öka elevers prestationer i dessa ämnen. Nedan är ett 

diagram, framtaget av OECD (Organisation for Economic cooperation and development), 

som påvisar hur resultaten i PISA har sett ut mellan 2000 och 2012:  

 

(OECD, s.28) 

I den mörkgråa stapeln längst till vänster, med namn reading, det vill säga läsförståelse, kan 

man se att antalet lågpresterande elever har ökat från 13 % år 2000 till 23 % år 2012. År 2012 

hade Sverige 5 % mer lågpresterande elever än OECDs genomsnitt det året (2015, s.28).  

Även resultaten från PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), en 

internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4, visar på att 

http://www.enlasandeklass.se/
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läsförståelsen hos elever i svenska skolan har försämrats de senaste åren. I en rapport av 

Skolverket (Skolverket 2012) står det att fokus på arbetet med lässtrategier inte är lika stort i 

Sverige som i andra länder. Skolverket belyser det faktum att elever behöver strategier för att 

förstå och kunna tolka en text.  

Tidigare studier visar att eleverna behöver hjälp med att lära sig olika lässtrategier med avseende 

på både avkodning och förståelsearbetet. Det är således oroväckande att svenska elever 

fortfarande i mindre utsträckning än elever i andra länder får delta i undervisning där lärarna 

ägnar sig åt olika typer av lässtrategier. Dock visar jämförelser med 2001 att användandet av 

dessa strategier verkar öka. (Skolverket 2012, s.8-9) 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera lärares arbetssätt, åsikter och erfarenheter av 

undervisning med materialet från ELK. Studien syftar till att undersöka två 

forskningsintressen. Det första denna studie undersöker är att via intervjuer ta reda på hur ett 

antal lärare resonerar kring materialet de arbetar med för att tillgodose elever med olika 

läsförståelsestrategier. Det andra denna studie undersöker sker via observationer för att se hur 

ett antal lärare arbetar med detta material.  

 Hur arbetar ett antal lärare med materialet från En läsande klass? I vilken utsträckning 

använder de sig av materialet som finns tillgängligt? 

 Hur resonerar dessa lärare kring arbetet med En läsande klass? Och vilka fördelar/ 

nackdelar ser de med materialet? 

Den första frågan kommer att besvaras genom att analysera 5 observationer som jag utfört i 

årskurs 1-4. Den andra frågan besvaras med hjälp av analyser utifrån 4 intervjuer av lärare 

som arbetar i årskurserna 1-3.  

2. Teoretiska begrepp 
I följande avsnitt redogörs teoretiska begrepp som är centrala för denna studie. De begrepp 

som främst kommer att belysas är: läsförståelse och läsförståelsestrategier. Jag kommer 

presentera definitioner av begreppen läsförståelse och läsförståelsestrategier och även 

redogöra för både internationella och svenska teorier om hur man kan lära ut strategier för 

läsförståelse.  
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2.1 Läsförståelse 

Barbro Westlund (2009) använder sig av den amerikanske professorn Peter Afflerbachs 

definition av begreppet läsförståelse som är en sammansättning av förklaringar från fler olika 

forskares perspektiv: 

Läsning är en dynamisk och komplex process, som ingriper färdigheter, strategier och tidigare 

kunskap. Den är utvecklingsbar av naturen och den består av identifierbara komponenter 

(ordavkodning och förståelse t ex) som interagerar för att göra läsningen framgångsrik. 

Läsutveckling och framgång påverkas av motivation, självkänsla och tidigare läserfarenheter. 

(Westlund 2009, s.69) 

Att läsförståelse är en komplex process menar även Tara Concannon- Gibney och Brian 

Murphy som i den vetenskapliga tidsskriften Irish Education Studies skriver (2012) att läsning 

”[…] is not simply the act of decoding; it also involves use of deeper and more complex 

cognitive processes in order to comprehend a text.” (2012, s.433).   

2.2 Läsförståelsestrategier  

 Bråten (2008) skriver att  

[l]äsförståelsestrategier kan definieras som mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i 

verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka och 

styra sin egen textförståelse. (Bråten 2008, s.69) 

Bryony Hoskins och Ulf Fredriksson (2008, s.24) menar att inlärningsstrategier kan vara vilka 

tankar eller beteenden som helst som gynnar inlärningsprocessen.  

ELK grundar sig i ett antal redan existerande teorier, därför kommer jag nedan att presentera 

dessa teorier, både de internationella och de svenska teorier som ELK grundas på. Jag 

kommer även att presentera Kiwimetoden, vilket är en metod som användes av ett par av 

informanterna. Avslutningsvis kommer jag att presentera ELK.  

2.2.1 Internationella teoretiska ansatser 

De första tre av de fyra teorier som nämns nedan är teorier som Martin Widmark menar att 

ELK är baserat utifrån. Den sista teorin är ett arbetssätt som informanterna arbetar med och 

som kommit att blivit mycket populärt arbetssätt i svenska skolor.   

Reciprocal Teaching (RT) är ett arbetssätt där läraren vägleder eleverna till att själva 

interagera med en text med hjälp av olika strategier, både elever och lärare turas om att föra 
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diskussionen framåt. Inom RT används fyra karaktärer som kallas “The fab four Characters” 

för att presentera olika läsförståelsestrategier. Dessa karaktärer menar Kelly Stricklin (2011) 

används med fördel för att eleverna lättare ska minnas de olika strategierna (2011, s.620). De 

fyra karaktärerna beskriver Lori Oczkus (2013) som: Paula the Predictor som är en spådam 

som förutspår och ställer hypoteser genom att titta på bilder och text; Quincy the questioner är 

en programledare som ställer frågor på texten; Clara Clarifier är en proper boaklädd dam som 

pausar i texten för att klargöra betydelsen i ord och begrepp hon inte förstår; Sammy 

Summarizer är en cowboy eller cowgirl som sammanfattar innehållet i en text. (Oczkus 2013, 

s.36). Oczkus (2013) menar att karaktärer kan användas genom att man antingen klär ut sig 

till dem, använda handgester, hålla upp rekvisita eller visa bilder på dem (2013, s.36)  

Arbetet med Transactional Strategies Instruction (TSI) delas upp i tre kategorier: 

1. Förklaring och modellering, där läraren definierar och introducerar strategier, vad de 

innebär och när man ska använda dem (Casteel, Isom & Jordan 2000, s.68).  

2. Träning med hjälp av läraren, vilket innebär att eleven övar på att applicera strategierna då 

de läser med hjälp av lärarens stöd. Läraren ställer frågor som: varför valde du den strategin? 

Hur hjälpte det dig? Hur visste du vad du skulle göra? (Casteel, Isom & Jordan 2000, s.69). 

3. Ansvaret går över till eleven, vilket innebär att läraren inte längre behöver guida eleven i 

valet av strategi. (Casteel, Isom & Jordan 2000, s.69) 

Arbetet med TSI innebär att läraren först förser eleverna med strategier för att eleverna sedan 

ska kunna välja och använda den strategi som är lämplig för att läsa och förstå den text de 

läser (Casteel, Isom & Jordan 2000, s.68). Målet med TSI är att eleven gradvis ska gå mot ett 

självständigt läsande där eleven själv ansvarar för att välja de strategier som är lämpliga.  

Eventually, the students become more involved through interactions with the teacher, the text, 

and discussions with other students. The goal is for students to realize their ability to control and 

monitor their own comprehension. (Casteel, Isom & Jordan 2000, s.68).  

Strategierna som nämns i artikeln av Carolyn P. Casteel, Bess A. Isom och Kathleen F. Jordan 

är att förutspå, övervaka och fixa till, summera, svara på frågor, organisera och personlig 

tillämpning (2000, s.70-73). Dessa strategier kan variera beroende på vem som utövar 

metoden.   

Questioning the Author (QtA) innebär att man som läsare ifrågasätter vad författaren vill 

säga med texten för att lättare kunna tolka, förstå och utarbeta texten.  
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Its focus is to have students grapple with and reflect on what an author is trying to say in order to 

build a representation from it. (Beck, McKeown, Sandora, Kucan & Worthy 1996, s.387).   

Läraren ställer sökfrågor som ”Vad försöker författaren säga? och Vad tror du författaren 

menar med det?” (Egen översättning) för att utforska meningen med texten (Beck, McKeown, 

Sandora, Kucan & Worthy 1996, s.387). Syftet med att implementera detta arbetsätt är att få 

eleverna medvetna om att författaren är en person. Beck, McKeown, Sandora, Kucan och 

Worthy (1996) menar att texten då ska vara lättare att ifrågasätta. De menar att, genom att 

ändra hur elever och lärare bemöter en text, alltså att utmana auktoriteten av texten, kan man 

istället för att skylla på elevens oförmåga att förstå, klandra författaren för svårigheter i texten 

(Beck, McKeown, Sandora, Kucan & Worthy 1996, s.387). 

Kiwimetoden, som är en Nyazeeländsk metod, fokuserar på att eleven ska lära sig att bli en 

självständig läsare. De högläser en så kallad storbok i helklass, denna bok är, som namnet 

antyder, stor med stora bilder och stor text för att boken ska bli synlig för alla elever och att 

läsningen ska bli gemensam. I storboken görs så kallade bildpromenader som innebär att 

eleverna tillsammans med läraren tittar på storboken och samtalar om denna så att texten ska 

bli lättare att förstå och möta. Eleverna får också egna böcker, så kallade lillböcker, med 

samma historia som den som läses högt. Lillboken finns i olika svårighetsgrad och på så sätt 

kan dessa anpassas efter elevernas olika kunskapsnivå. Med dessa små böcker arbetar man 

med något som kallas vägledd undervisning, där läraren ger stöd åt ett fåtal elever åt gången 

(Körling 2006). Kiwimetoden har fått stort genomslag i svenska skolor och är sedan 2006 mer 

lättillgänglig då Ann-Marie Körling (2006) gav ut en bok om arbetet med Kiwimetoden 

anpassat till just skolor i Sverige.  

2.2.2 Svenska teoretiska ansatser 

År 2009 gav Barbro Westlunds ut sin bok Att undervisa i läsförståelse (2009). I boken 

presenterar hon vad hon kallar en ”försvenskning” av den amerikanska forskningen om RT 

från 1980-talet som består av fyra olika lässtrategier. RT går ut på att eleverna och läraren 

turas om att leda diskussionen kring texten utifrån de fyra strategierna. (Palincsar & Brown 

1984, s.117, Spörer, Brunstein & Keischke 2009, s. 273). De strategier som introduceras inom 

RT presenteras genom att man som lärare klär ut sig till vissa figurer eller använder föremål 

för att representera dessa. Denna försvenskning som Westlund presenterar i sin bok innebar 

istället införandet av bilder på figurer för att representera olika läsförståelsestrategier 

(Westlund 2009, s.192). De fyra figurer hon nämner är: Spågumman Julia som förutspår och 
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ställer hypoteser, Nicke nyfiken som ställer frågor, Fröken detektiv som reder ut otydligheter 

och Cowboy- Jim som med sitt lasso fångar upp det viktigaste i texten och sammanfattar 

(Westlund 2009, s.192). 

Dessa figurers egenskaper menar Barbro Westlund kan fungera som verktyg, så att eleverna 

lättare kan använda de strategier som texten kräver. Ett exempel som Westlund nämner är att 

läraren i början av lektionen kan ta fram bilder på figurerna, förklara dess funktion och sedan 

agera de olika figurerna och ”tänker högt” så att eleverna sedan ska kunna använda sig av 

dessa strategier i sin egen läsning utan stöd av läraren (Westlund 2009, s.211-213) 

Vidare har det skapats ytterligare material, inspirerat av Barbro Westlunds studie, RT, Qta 

och TSI, som heter En läsande klass. Initiativtagaren till detta projekt är barn- och 

ungdomsförfattaren Martin Widmark. I detta material, som har funnits tillgängligt digitalt 

sedan april 2014, finns illustrationer av fem figurer som kallas läsfixare där var och en av 

dessa figurer representerar olika läsförståelsestrategier, det finns även lektionsplaneringar, 

texter och en studiehandledning. Materialet fokuserar på att hjälpa lärare att introducera dessa 

fem läsfixare, som ett hjälpmedel för eleverna att använda sig av olika strategier för att förstå 

och kunna tolka det de läser (www.enlasandeklass.se).  

Läsfixarna i ELK är: Spågumman som ställer hypoteser genom att titta på rubriker, bilder, 

bildtexter och textgenre, Detektiven som klargör nya fraser och ord, Reportern som ställer 

frågor på texten på tre olika nivåer: på raderna, mellan raderna och bortom raderna, 

Cowboyen som sammanfattar det viktigaste i en text och Konstnären som skapar inre bilder. 

Nedan presenteras de fem läsfixarna från ELK (www.enlasandeklass.se). 

 

ELK har både blivit kritiserat och hyllat sedan det kom ut. Kritiken har kommit från ett antal 

forskare som menar att materialet ej är vetenskapligt framtaget. I en artikel i Pedagogiska 

magasinet, publicerat 2014, nämns att Ulla Damber, docent i pedagogiskt arbete, och Jan 

Nilsson, lektor i Svenska, menar att materialet har kraftiga brister då det gäller bland annat 

vetenskaplig förankring. De anser att handledningen refererar till forskning men att inga 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.enlasandeklass.se/
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källor står angivna. De menar också att Martin Widmark själv har tolkat den forskning som 

nämns vilket de anser sänker trovärdigheten ur forskningssynpunkt (Pedagogiska magasinet 

2014). Nilsson har även, i en artikel publicerad på Sveriges radio 2014, kritiserat ELK och 

kallat materialet ”[…]ett mångordigt, ovetenskapligt hemmabygge” (Höglund 2014). Även i 

en artikeln publicerad i pedagogiska magasinet har Damber och Nilsson kallat 

studiehandledningen för ”[…]en oändlig tipskatalog eller receptsamling där färdighetsträning, 

teknik och form är det centrala. ”(Pedagogiska magasinet 2014). Detta är något som även 

Barbro Westlund har kritiserat med materialet. I artikeln publicerad på Sveriges radio, berörs 

att Westlund menar att det finns en risk med att fokus hamnar på att lära sig de vad de olika 

lässtrategierna betyder och inte på själva texten, och då inte utvecklar en bättre läsförståelse 

(Höglund 2014).  

I artikeln från pedagogiska magasinet kan man även läsa att Damber och Nilsson kritiserar 

vad ELK kallar för ”läsfixarna” vilket är de bilder som representerar de olika 

läsförståelsestrategierna i materialet. De menar att då både lärares och elevers metaspråk 

marginaliseras till dessa ”läsfixare” och då läsförståelse består av så komplexa förlopp ger 

materialet en förenklad bild av vad läsförståelse handlar om (Pedagogiska magasinet 2014). 

Samtidigt har Martin Widmark tagit emot medaljen Illis quorum av Sveriges regering. 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar detta i ett pressmeddelande: 

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

Att han därtill lägger tid och engagemang för att öka barns läsförmåga och  

läslust visar att han på allvar förstår hur viktigt detta är i varje barns liv.  

(Skolvärlden 2014). 

3. Tidigare forskning 

I följande del presenteras både svenska och internationella studier. Studierna inriktar sig på 

ämnet svenska med fokus på läsförståelse och läsförståelsestrategier.  

Först presenteras forskning som berör läsförståelsestrategier, vidare presenteras forskning 

kring arbetet med läsförståelse och avslutas sedan med forskning kring undervisning av elever 

med ett annat förstaspråk än det språket som undervisas. 
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3.1 Läsförståelsestrategier 

RT 

Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984) har utfört två studier för att granska 

modellen Reciprocal Teaching (RT). Studierna utfördes på elever med dålig läsförmåga. Den 

första studien jämförde RT och undervisningen i ett klassiskt klassrum. Den andra studien 

undersökte arbetet med läsförståelse i läsgrupper med deras lärare. Resultaten av studierna 

visade många positiva utgångar, dels kunde man se tydliga framsteg i elevernas dialoger, 

eleverna presterade påtagligt mycket bättre i läsförståelsetest vilket innebar att majoriteten av 

eleverna i båda studierna förbättrade sin läsförståelse markant och resultatet var varaktigt 

(1984, s. 167-168). Vidare har fler studier som syftar till att undersöka metoden RT utförts, 

även dessa visar att detta arbetssätt gynnar elevers läsförståelse (Spörer, Brunstein & 

Kieschke 2009, Oczus 2013, Stricklin 2011, Hacker & Tenent 2002) 

TSI 

Brown, Rachel, Pressley, Michael, Van Meter, Peggy och Schuder, Ted (1997) har i sin studie 

observerat fem lärare, under ett år, som arbetar med TSI med fokus på att eleverna ska 

utveckla ett självständigt lärande som de refererar till som SAIL (Students Achieving 

Independent Learning). Resultatet i studien visar att eleverna i studien presterade bättre än 

elever som fått en mer konventionell undervisning i andra klasser, både kortsiktigt och 

långsiktigt. ”This study is the strongest formal evidence to date that transactional strategies 

instruction improves the reading of elementary-level students.” (1997, s. 33). Däremot menar 

D.Ray Reutzel, John A. Smith och Parker C. Fawson (2005, s.297) att TSI jämfört med 

undervisning av en strategi i taget, SSI (Single Strategies Instruction) visade sig ha lika bra 

inverkan på elevers läsförståelse.  

Collaborative learning – learning together (LT) 

I en studie utförd i två kommunala skolor i Mexico med 120 stycken 11-12 åringar jämför 

Sylvia Rojas-Drummond, Nancy Mazón, Karen Littleton och Maricela Vélez (2014) elever 

som arbetat med Learning together (LT) och elever som ej arbetar på detta sätt. LT fokuserar 

på samarbetsövningar för att främja muntlig och skriftlig kommunikation, inklusive 

läsförståelse (2014, s. 138). Resultatet av studien visar att eleverna som deltog i LT-

programmet, i jämförelse med eleverna i en kontrollgrupp, åstadkom högre resultat på de 

skriftliga sammanfattningar av texter som de hade läst, både när de arbetade i grupp och när 

de arbetade individuellt (2014, s. 152).  
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3.2 Arbetet med läsförståelse 

Lärares kunskaper 

Mary Beth Sampson , Wayne M. Linek , I. Laverne Raine och Susan Szabo (2013) har under 

1 år undersökt vilka kunskaper lärare har om användandet av läsförståelsestrategier. 

Resultatet visade att lärares kunskaper inom ämnet om forskningsbaserade 

läsförståelsestrategier skiljde sig från vad som faktiskt implementerades i undervisningen 

(2013, s.293-301).  De nämner också att tidigare studier visar att elever utvecklas då läraren 

förstår och använder sig av forskningsbaserade läsförståelsestrategier (s.283).  

En annan studie som utförts med fokus på lärares kunskaper är den av Jo Fletcher, Michael 

Grimley , Janinka Greenwood och Faye Parkhill (2012). De har i Nya Zeeland studerat fem 

speciallärare som arbetar med läsning, och åtta lärare som arbetar med 10-13 åriga elever. 

Studien undersöker vilka strategier som finns för att förbättra läsresultaten hos dessa elever 

och vad som krävs av lärarna. Studien tittar på interaktionen mellan lärare, specialpedagoger 

och rektorer i fem Nya Zeeländska skolor där eleverna får regelbunden undervisning i läsning. 

Resultatet visade, genom skolans standardiserade tester, en allmän förbättring av 

läsfärdigheten i jämförelse med eleverna tidigare kunskaper. De kom även fram till att 

specialpedagogernas, lärarnas och rektorernas samarbete bidrog till att skapa en positiv 

arbetsmiljö för att förbättra läsprestationerna hos eleverna. De nämner även att det fortfarande 

fanns grupper med elever som förbättrat sina kunskaper men ännu inte kunde prestera över 

den förväntade nivån på de standardiserade testerna (2012, s.413).  

Hur lärare arbetar 

Däremot menar Tara Concannon- Gibney och Brian Murphy (2012) att lärare i irländska 

skolor ej arbetar med läsförståelsestrategier för att de inte fått utbildning inom ämnet. I denna 

studie analyseras uppfattningar om läsning och hur lärare arbetar med läsförståelse. Studien 

visar att lärare arbetar mer med avkodning än med uttalade läsförståelsestrategier (2012, 

s.433). Detta menar de är på grund av att skolan arbetar på ett traditionellt sätt och att det 

beror på skolans brist på resurser att utbilda och förändra skolans arbetssätt. De nämner att för 

att bryta detta mönster av traditionella undervisningssätt skulle ett alternativ vara att hjälpa 

lärare, genom att undervisa dem, för att få en större förståelse för läsförståelseundervisning 

(2012, s. 446). 

 I skolor där utbildning kring lässtrategier faktiskt nyttjas av lärare, har Douglas J. Hacker och 

Arnette Tenents (2002) utformat en studie som undersökt hur lärare arbetar med RT i 
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skolorna, vilka hinder de möter och hur de omarbetningar arbetssättet för att passa 

undervisningen. Resultatet av studien visar att vissa lärare följer riktlinjerna som 

rekommenderas av Palincsar (1989), däremot omarbetar de flesta lärare RT för att passa dem 

(2002, s.711).  

Instruktioners betydelse i arbetet med strategier 

I en studie av Stephanie A. Gaddy, Jeffrey P. Bakken och Barbara M. Fulk (2008) granskas 

skillnaden mellan effekten av textstrukturstrategier och traditionella instruktioner av 

lässtrategier på elever med inlärningssvårigheter. Studien visar att eleverna som fått 

instruktioner om textstrukturstrategier presterade bättre än de som inte fått detta.  

Vikten av smågrupper 

Jørgen Frost och Peer Møller Sørensen (2007) har, i sin studie på 37 stycken 8-åringar, 

granskat elever som presterat under 20 % rätt på ett nationellt lästest. Eleverna blev erbjudna 

intensiv läsundervisning, detta skedde i små grupper, med fyra elever i varje grupp, i årskurs 

3, i två perioder som var 10 respektive 5 veckor långa. Samtidigt fick en kontrollgrupp av 36 

barn mer instruktioner i samma ämne under lika lång tid som testgruppen (fast i helklass). 

Resultatet av denna studie visade att testgruppen, de som fått instruktioner i smågrupper, 

visade bättre resultat än kontrollgruppen, som arbetat i helklass.   

Strategier måste läras ut 

Jennifer N. Mahdavi och Lael Tensfeldt (2013) har skrivit en artikel med en översikt av 25 

studier med fokus på fem läsförståelsestrategier som är indelad i kategorierna: samarbetslära, 

lära tillsammans (peer learning), självförhör (self questioning) berättelsegrammatik (story 

grammar) och textstrukturer (text structure), berättelse kartläggning (story mapping) (graphic 

organizers) och ordförådsutveckling (vocabulary development). De menar att elever presterar 

bäst då de kombinerar två eller fler strategier. De menar även att strategier måste läras ut, det 

kommer inte naturligt för elever, därför måste läraren vara tydlig med instruktioner om hur en 

strategi ska användas (2013, s.78). 

3.3 Undervisning av elever med ett annat förstaspråk 
Om man ser på Skolverkets sammanfattande resultatstatistik för PISA i hela Sverige år 

2014/2015 ser man att elever med svenska som andraspråk presterar sämre än elever med 

svenska som förstaspråk i alla kategorier när det gäller läsning. Nedan redovisas resultaten 

från årskurs 3, år 2014/2015, i svenska, läsning. 
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      Andel (%) av samtliga elever 

    Antal Elever Uppnått kravnivån Ej uppnått kravnivån  Ej deltagit 

Svenska Läsa: berättande text 91 284 94,7 3,6 1,7 

Svenska Läsa: faktatext 91 283 92,6 5,6 1,8 

Svenska Läsa: enskild högläsning 91 282 94,9 3,5 1,6 

Svenska Läsa: enskilt textsamtal 91 283 97 1,4 1,6 

Svenska som andraspråk Läsa: berättande text 12 189 72,2 15,1 12,8 

Svenska som andraspråk Läsa: faktatext 12 189 68,3 18,6 13,1 

Svenska som andraspråk Läsa: enskild högläsning 12 188 75,6 11,6 12,9 

Svenska som andraspråk Läsa: enskilt textsamtal 12 188 80,5 6,6 12,8 

Vidare har Myndigheten för skolutveckling (2003) gjort en undersökning där de presenterar 

studier som gjorts i Nederländerna, där tvåspråkiga barn med ett annat förstaspråk har svårast 

att komma ikapp jämnåriga infödda (2003, s.66). De lägger fram vikten av elevens ordförråd, 

elevens erfarenhet av texter och dess förmåga att förstå textens funktion för barns 

språkutveckling. Reichenberg (2008, s. 59-60) nämner att det, enligt undersökningar som 

gjorts i USA och Canada, tar cirka 2 år för nyanlända invandrarbarn att kunna delta i 

vardagliga konversationer och upp till 6 år att hinna ikapp i läsämnena. Margareta Sandström 

Kjellin (2004) skriver i sin bok Läsutveckling hos barn att tvåspråkiga barn måste komma 

över två trösklar för att denne ska kunna ha fördel av sin tvåspråkighet, så kallat 

tröskelhypotesen. Är eleven på den understa nivån har hen en låg kompetens i båda språken, 

på andra nivån har eleven kunskap på samma nivå som jämnåldriga barn i ett av de två 

språken, och det är inte förrän eleven kommer över till den tredje nivån som de har denna 

åldersadekvata kunskap i båda språken (2004, s.37). Vidare menar hon att tvåspråkiga barn 

ofta ligger på de lägsta nivåerna de första åren i skolan och att det därför är extra viktigt att 

läraren arbetar för att dessa elever ska nå den nivå där de har bra kunskap i både första och 

andraspråket (2004, s.210). 

4. Material och metod 
I följande avsnitt ämnar jag redogöra för hur jag har gått tillväga med arbetet av denna studie. 

Jag kommer att presentera det material jag har samlat ihop, hur jag gjort mitt urval av 

informanter, de metoder jag har använt mig av, de forskningsetiska principerna jag har tagit 

ställning till under arbetets gång och avslutningsvis en presentation av analysmetoden. 

Studien är baserad på en kvalitativ undersökning med metodtriangulering. Monica Dalen 

(2008) beskriver att kvalitativa metoder används för att ”[…]ge insikt om informanternas 
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egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen 2008, s.9). Att studien baseras på 

metodtriangulering innebär, som Ann Kristin Larsen (2009) beskriver 

  

Med metodtriangulering avser att man använder fler olika metoder i samma undersökning. Varje 

metod har svagheter, och genom att använda fler metoder kan svagheter i den ena uppvägas av 

starka sidor hos den andra.” (Larsen 2009, s.28).  

 

Hon menar alltså att man med fördel kan använda fler metoder i en studie, hon menar även att 

detta ökar validiteten i en studie då samma fenomen undersöks ur fler perspektiv och att man 

då får en fördjupad bild av de data som samlas in (Larsen 2009, s.28,81). Metoderna intervju 

och observation som används i denna studie kan även kallas etnografiska studier, vilket 

innebär ”[…] att man försöker närma sig den andres perspektiv på tillvaron, det som i 

symbolisk interaktionism kallas den andres utkikspunkt.” (Lander 2011, s.83). Under 

observationerna har jag varit ute i verksamheten och iakttagit hur lärare arbetar under 

lektionstid. Intervjuer har jag utfört för att ta del av lärares åsikter om materialet som 

undersöks och ta reda på vilka strategier de valt att förmedla till eleverna i läsundervisningen.  

4.1 Urval av informanter 

Jag har baserat mitt sökande efter informanter utifrån ett godtyckligt urval, vilket innebär att 

jag använt mig av olika kriterier för att få tag i personer som är relevanta för min studie. De 

tre kriterierna jag använde mig av var: att de arbetar med materialet från ELK, att de arbetar i 

lågstadiet och att de har en lärarutbildning.  

Jag sökte informanter på några olika sätt, dels genom snöbollsmetoden, vilket innebär att jag 

genom kontakter fått tips om vem/vilka som skulle vara intressanta att prata med och som 

skulle kunna vara intresserade av att medverka i studien (Larsen 2009, s.78). Jag har även 

använt mig av internet och började med att maila varje rektor på de kommunala skolorna i en 

kommun belägen söder om Stockholm för att få reda på om lärare på deras skolor arbetar med 

ELK. Detta genererade inte många svar så jag ringde även runt till de skolor jag redan mailat 

för att fråga om de arbetade med materialet och jag fick då mailadresser till arbetslagsledare 

för dessa klasser. Urvalet har även gjorts enligt självreflektion som Larsen (2009) menar är att 

informanterna fått förfrågan om de vill medverka och sedan själva fått bestämma om de vill 

medverka i studien eller inte.  
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4.2 Intervju 

Då mina frågeställningar dels syftar till att ta del av lärares åsikter och erfarenheter inom 

ämnet är en av de två metoderna jag använt mig av en så kallas kvalitativ intervju. Detta 

menar Dalen är ”[…] speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, 

tankar och känslor.” (2008, s.9). Jag har under intervjuerna använt mig av ljudinspelning med 

hjälp av min telefon som jag så snabbt som möjligt har transkriberat. Detta menar Bill 

Gillham (2008, s.168) är att föredra då detta innebär att då intervjun är gjord nyligen kommer 

det att vara lättare att tolka inspelningarna. Mina transkriberingar är skrivna på ett sätt så att 

det ska bli lätt för mig att läsa dem. Det vill säga: orden är samma som det informanterna 

säger, dock har jag på vissa ställen konstruerat meningar med hjälp av punkter och 

kommatecken för att transkriberingen ska bli mer lättläst. Jag har även i vissa fall uteslutit ord 

som inte tillför någonting till meningen så som tveksamheter i talet och upprepade 

interjektioner (2008, s.169). 

Intervjuerna som jag har utfört är personliga semistrukturerade intervjuer. Personliga 

intervjuer kännetecknas enligt Conny Svenning (2003, s.120) bland annat av att det är 

intervjuaren som uppsöker intervjupersonerna på exempelvis intervjupersonernas 

arbetsplatser. Det kännetecknas även av att intervjupersonen har fått information om vem 

intervjuaren är, var man kommer ifrån och vilket ämne som ska diskuteras redan innan 

intervjun äger rum. Att en intervju är semistrukturerad innebär enligt Martyn Denscombe 

(2009) att man som intervjuare har en färdig intervjuguide med frågor man vill ha besvarade 

men att man är flexibel med ordningsföljden på frågorna och fokus ligger på att informanterna 

ges utrymme till att utveckla sina åsikter om ämnet. Översikt, intervjuer: 

 Intervju A Intervju B:1 Intervju B:2 Intervju C Intervju D 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 59år 32år 35år 47år 47år 

Utbildning Förskollärare 

Lärare 

Lärare, SO  

Årskurs 1-7 

Lärare, NO/MA 

Årskurs 1-7 

Lärare, SV/SVA 

Årskurs F-6 

Lärare, SV/MA/SO/ 

NO/Bild 

     Årskurs 1-6 

Datum 2/11- 2015 2/11-2015 2/11-2015 9/11-2015 12/11-2015 

Arbetat sedan 1977 2007 2001 2012 2004 

Fiktivt namn Anna Boel Britt Camilla Doris 

4.3 Observationer 

Observation innebär att studera människors handlingar (Halvorsen 1992) genom systematiska 

iakttagelser (Larsen 2009) detta menar Knut Halvorsen (1992) inte enbart kräver att man som 
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observatör ska se hur människor interagerar, utan man måste även tar ställning till vissa 

aspekter angående vilken typ av observation man tänkt genomföra och vad detta får för 

konsekvenser för resultatet. När man observerar är det viktigt att vara medveten om den så 

kallade forskareffekten vilket Lander (2011, s.90) beskriver som den effekt forskaren har på 

de observerades beteende.  

Jag har, under denna studie, utfört observationer ute på fältet, så kallade icke deltagande 

fältundersökningar. Detta innebär att jag som forskare ej interagerar med de som observeras, 

jag håller mig i bakgrunden och är endast åskådare och försöker att påverka det som händer i 

klassrummet så lite som möjligt (Larsen 2009, s. 90). Observationerna tillhör även kategorin 

öppna observationer vilket innebär att personerna som blir observerade är medvetna om att de 

blir observerade (Halvorsen 1992, s. 83). Jag har under de tre senare av dessa fem 

observationer använt mig av ljudinspelningar för att under observationens gång slippa 

anteckna det som sägs. Detta då jag upptäckte att antecknandet både kan komma att störa 

elevernas koncentration och min egen observation. Översikt, observationer: 

  Observation A Observation B Observation C Observation D Observation E 

Datum 2/11-2015 2/11-2015 9/11-2015 12/11-2015 6/11-2015 

Antal elever 4 elever, läsgrupp 16 elever, läsgrupper 13 elever 24 elever 21 elever 

Antal elever SV 0 0 0 24 3 

Antal elever SVA 4 16 13 0 18 

Lektion Gruppuppgift Läsgrupper på olika 

nivåer 

Högläsning följt av 

ind. Uppgift 

Högläsning följt av 

ind. uppgift 

Individuell  

uppgift 

Årskurs 2 2 1 3 4 

Läsförståelse- 

strategier* 

S, D Gr 1: S, C, D 

Gr 2: C, D 

Gr 3: S, C 

Gr 4: S, C 

S, C, K S, K S, C, D, K, R 

Lärare Anna Boel och Britta Camilla Doris Evy 

*S= Spågumman, C= Cowboyen, D= Detektiven, K= Konstnären, R= Reportern.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

I arbetet med denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom 

forskningsetiska principer som tagits fram som riktlinjer för forskare inom 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Då jag redan vid första kontakt med informanterna 

frågat om de vill medverka i studien och meddelat vad studien kommer att handla om har jag 

tagit hänsyn till det så kallade informationskravet (2002, s.7).  

Genom att jag muntligt, innan intervjun med informanterna, ställt frågan om de ger sitt 

samtycke till att det de säger kommer att användas i studien och även nämnt att de har rätt att 
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avbryta sin medverkan när de vill har jag även tagit hänsyn till samtyckeskravet (2002, s.9). 

Alla namn och skolor i denna studie har fiktiva namn och ingen information som ej är 

relevant för studien nämns, detta för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet (2002, s.12). 

Det sista av de fyra huvudkraven är nyttjandekravet som innebär att informationen som 

samlas in endast får användas i forskningsändamål (2002, s.14). 

4.5 Analysmetod  

I arbetet med att analysera och koda materialet som inhämtats har jag behövt ta vissa beslut 

utifrån relevansen i intervjuerna och observationerna. I mitt material blev det direkt tydligt att 

lärarna tar upp vissa ämnen. I kodningsprocessen (Dalen 2008) av intervjuerna och 

observationerna valde jag att färgkoda delar i materialet utifrån olika teman baserat på de 

intervjufrågor jag ställt och vad lärarna utförde för övning på lektionen som observerades. 

Utifrån detta kunde jag uppfatta vissa mönster och abstrakta teorier (Dalen, 2008) som 

intervjuerna och observationerna hade gemensamt vilket ledde till de kategorier som analysen 

är strukturerad efter.  

Ett av de analysteman jag har utformat analysen med utgångspunkt i blev oväntat märkbart i 

både intervjuer och observationer. Detta var arbetet med materialet utifrån om eleverna har 

svenska som förstaspråk eller svenska som andraspråk. Det var oväntat då jag i mitt urval av 

informanter inte tog hänsyn till huruvida eleverna hade svenska som andraspråk eller inte, 

men som visade ha stor betydelse för hur lärarna arbetade, då alla förutom en informant hade 

majoriteten av eleverna som ej hade svenska som andraspråk.  

5. Resultat och Analys 

I materialet kunde jag, som nämns ovan, tydligt urskilja olika aspekter av arbetet med ELK 

som är relevant att analysera. Först analyseras hur informanterna arbetar med materialet, detta 

innefattar om de arbetat med liknande material tidigare och hur de använder sig av materialet 

från ELK. Vidare analyseras lärarnas åsikter om materialet, vilka positiva och vilka negativa 

delar de ser med materialet från ELK. Jag presenterar även hur lärarna anser att eleverna 

reagerat på arbetet med materialet. Fortsättningsvis analyseras hur lärarna arbetar med 

läsfixarna, i vilken ordningsföljd de presenteras och om de arbetar med någon strategi mer 

eller mindre än de andra. Avslutningsvis analyseras arbetet med materialet utifrån om 

eleverna har svenska som förstaspråk eller svenska som andraspråk. 
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5.1 Lärarnas arbete med ELK 

I observationerna och intervjuerna, i denna studie, är det tydligt att arbetet med ELK ser 

väldigt olika ut beroende på lärare och klass. Många av lärarna har arbetat med liknande 

arbetssätt tidigare och har nu bytt till att arbeta med ELK, vissa gör materialet till sitt eget, de 

plockar det som passar dem och/eller ändrar delar för att passa dem. Vissa använder sig bara 

av läsfixarna och vissa använder ELK som ett stort utbud av texter.  

5.1.1 Nytt eller bytt 

Några av lärarna vittnar om att de arbetat på samma sätt redan innan materialet från ELK kom 

ut. Boel och Britt arbetade med Kiwimetoden innan vilket de menar i grunden, är väldigt likt 

ELK då språket och läsningen är i centrum. De har nu blandat sina tidigare erfarenheter från 

Kiwimetoden med materialet från ELK och arbetar på ett alternativt sätt som de utformat 

själva. Nu använder de bara läsfixarna från materialet, men de berättar att de arbetade med 

lektionsplaneringarna när de började arbeta med ELK. Detta gjorde det endast för att det på 

skolan hade bestämts att alla lärare skulle arbeta med materialet från ELK.  

Boel, 2/11-2015 

Alltså när vi, alltså jag pratar vi nu för vi gör alltihop... vi började här i februari och då fick vi 

veta att det är en läsande klass som gäller litegrann. Och då började vi ju undervisa utifrån de 

texter som finns i materialet och så.. och gjorde det i helklass. […] Ja, så var det tänkt.. vi skulle 

använda materialet rakt av och så och gjorde det i helklass. Och det gick ganska dåligt.  Eller 

alltså, det gick faktiskt jätte dåligt. 

Vidare nämner hon att de som redan kan strategier för läsförståelse, de förstod och kunde 

hänga med under ELK lektionerna, men de som verkligen behövde strategier för att främja sin 

läsförståelse tog inte till sig detta i helklass. Därför fungerade detta arbetssätt inte för deras 

klass. Lösningen för dem blev, att arbeta med läsgrupper som de gjort tidigare. I dessa 

läsgrupper delas eleverna in beroende på hur långt de kommit i sin läsning, så att de på bästa 

sätt ska få det stödet de behöver. 

Även Camilla berättade att hon arbetade med dessa strategier innan materialet till ELK kom 

ut. Hon nämnde att hon arbetade utifrån Barbro Westlunds arbetssätt med läsfixarna och när 

materialet från ELK kom ut, valde hon att byta till det för att hon, genom ELK, fick tillgång 

till ett stort antal texter.  
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Camilla, 9/11-2015  

Jag fick en sån ENORM tillgång till texter. För det är ju någonting som är en stor brist ute på 

skolorna. Verkligen, att få korta och kärnfulla texter. Och att på ett snabbt sätt kunna hitta dom. 

Vidare nämner hon att en annan anledning till att hon bytt till ELK är för att alla på skolan ska 

arbeta likadant. Hon menar också att hon inte anser att det spelar så stor roll vilket material 

man arbetar med, det viktigaste är, betonar hon, att man faktiskt arbetar med lässtrategier. 

Vilket även konstateras i Jennifer N. Mahdavi & Lael Tensfeldt (2013, s.84) studie som 

menar att  

[…] directly and explicitly taught strategies are vital to support struggling readers in making 

sense of text; the teacher must make the effort to seek out and teach the strategies that will most 

benefit his or her students.  

De nämner även att studier visar att trots lärares och specialpedagogers vetskap om vikten av 

läsförståelsestrategier, är det många lärare som inte explicit undervisar i detta. Utifrån denna 

studie tycks detta dock inte vara fallet då det står uttryckligen i den svenska läroplanen att  

[e]leven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra 

enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna 

erfarenheter. (Skolverket 2011, S. 227)  

Utifrån detta utklipp ur Läroplanen för grundskola och fritidshem (2011) kan man tydligt se 

vad lärare måste förhålla sig till i sitt arbete, och att den svenska skolan kräver någon form av 

arbete med läsförståelsestrategier. De läsförståelsestrategier som explicit nämns i texten är att 

sammanfatta, resonera kring, relatera till den lästa texten. Alla dessa förmågor kräver en 

grundläggande läsförståelse, så att eleven förstår budskapet som ges i texten.  

5.1.2 Väljer delar och gör till sitt eget  

Då lärare har det stora ansvaret att hitta ett bra och fungerande arbetsätt att förmedla strategier 

till eleverna, ser det väldigt olika ut beroende på vilken lärare man pratar med. I denna studie, 

omvandlade de flesta informanterna arbetssättet från ELK till deras eget, de ändrade, tog bort 

och la dit delar för att materialet skulle passa deras undervisning. Detta är något de flesta 

lärare gör, menar Hacker och Tenent (2002). Även Körling (2006, s.15) nämner detta och 

skriver att ”[l]ärare har en förmåga att göra eget av undervisningsidéer.[…] Ingenting skulle 
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kunna förändras om vi inte ägde denna förmåga. Det pekar också mot eleverna. Vi utvecklar 

vår undervisning i relation till dem.”. 

Boel och Britt, menar att de endast använder sig av Läsfixarna och inget av det andra 

materialet från ELK, såsom texter eller lektionsplaneringar. De arbetar med läsgrupper vilket 

de tagit från Kiwimetoden, där eleverna får gå ifrån klassrummet i smågrupper på 3-5 elever 

och, i ett mindre rum, läsa tillsammans med en av de två klasslärarna. Detta är ett arbetssätt de 

har testat sig fram till och som passar dem och deras klasser. Detta menar även Frost och 

Møller Sørensen (2007, s.281) är ett arbetssätt som gynnar eleverna. Enligt deras studie visar 

det sig att elever som får instruktioner i smågrupper presterar bättre då de får mer feedback 

och återkoppling än elever som får instruktioner i helklass. Detta menar de, är speciellt 

fördelaktigt för elever som har svårt med läsförståelsen. 

Då jag observerade kunde jag se att Boel och Britt delat in smågrupperna i förhållande till hur 

långt eleverna kommit i sin läsutveckling. De gav svårare texter till de som hade kommit lite 

längre och arbetade även med fler strategier ju längre eleverna kommit i sin läsning. Detta 

menar Boel är för att de ska få läsning på sin egen nivå så att det inte ska bli för mycket för de 

elever som ännu inte kommit så långt i sin läsning och för att de som kommit längre också ska 

få en utmaning. Här kan man se delar av Kiwimetoden som de har implementerat i sin 

undervisning. De använder sig av så kallad vägledd läsning där läraren själv väljer hur hen 

delar in eleverna, just Boel och Britt har delat in dem beroende på hur långt de kommit i sin 

läsning. Körling (2006) menar att läraren under den vägledda läsningen har som uppgift att 

veta vilka utmaningar eleverna är bekväma i då de mindre grupperna är en trygghet för många 

barn kan de då vara mer bekväma med mer utmaningar i mindre sammanhang.  

Skolverket (2016, s.73) menar att eleverna som behöver förbättra sin läsförståelse får ofta 

lättare uppgifter än de som redan har denna kunskap. För att eleverna som behöver utveckla 

sina kunskaper inte ska bli fast i gruppen med lättare texter behöver dessa lärarledd 

undervisning där eleven tillhandahåller strategier. Vidare menar de att   

[o]m inte det sker riskerar vissa elever att få leva ett fortsatt nivågrupperat liv i ett samhälle som 

i hög grad bygger på att kunna läsa, förstå, tolka och använda sin läsning för att både kunna 

argumentera och påverka. (Skolverket 2016, s.73) 

Att ge elever lättare texter menar även Reichberg (2008, s.46-47) kan vara en risk då det 

utifrån dessa texter kan vara svårt att ställa något annat än faktafrågor, därmed får eleven inte 

chans att ställa frågor där de reflekterar, läser mellan raderna eller drar egna slutsatser.  
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Dessa risker verkar dock inte vara något som oroar Boel och Britt då de, tillsammans med 

dessa lättare böcker, arbetar noga med en strategi i taget för att eleven ska kunna applicera 

strategierna korrekt i texten innan de går vidare till nästa. De strategier som Reichenberg 

(2008) diskuterar, att ställa frågor, läsa mellan raderna, reflektera och dra egna slutsatser är 

alltså någonting som successivt implementeras i Boel och Britts undervisning i den takt som 

passar eleven.  

Då majoriteten av eleverna i Boel och Britts klass dessutom är elever med ett annat 

förstaspråk än svenska, kan detta vara en metod som underlättar för dessa elever. Reichenberg 

(2008) menar att i och med att andraspråkselever har ett begränsat ordförråd är det för dessa 

elever svårt att läsa aktivt. Hon menar att när elever läser texter i andra ämnen än svenska blir 

detta en dubbel inlärningsbörda.  

Samtidigt som ett ämnesinnehåll ska kunna förstås och bearbetas, ska de också utveckla 

kunskaper i det språk som används i läromedel och undervisningen. De tvingas därför använda 

mycket processkapacitet åt att förstå orden, och det återstår därför inte så mycket att gå på djupet 

i texten med (Reichenberg 2008, s.59).  

Då Boel och Britt använder lättare böcker för elever med svårigheter i läsförståelse reduceras 

kravet att eleven ska utveckla någon kunskap utifrån innehållet mer än den 

läsförståelsestrategi de arbetar med vilket leder till att eleven kan fokusera på en sak.  

Anna arbetar på ett sätt som är väldigt likt Boel och Britts då de arbetar på samma skola, 

däremot kunde jag under observationen se att Anna använder mer av materialet från ELK. 

Boel och Britt använder sig endast av läsfixarna som begrepp, de visar inte bilder på dessa 

under läsgrupperna, det gör däremot Anna. Hon använder sig av små laminerade så kallade 

läsfixarkort med bilder på läsfixare och en kort beskrivning av strategin tillhörande läsfixaren. 

Dessa kort får eleverna varsin, i början av lektionen, för att kunna se bild på läsfixarna och 

kunna ta hjälp av beskrivningen om de glömmer vad de står för. Att använda bilder på 

karaktärer och göra det visuellt för eleverna när man demonstrerar en strategi menar Lori 

Oczus (2013) gör det lättare för eleverna att komma ihåg vad strategierna står för.  

Camilla nämnde att hon använder ELK som en stor katalog med texter, hon menar att skolan 

har brist på material och att ELKs material finns gratis på nätet är en stor förmån. Hon 

berättade att de texter skolan har inte finns i klassuppsättningar, så om en lärare vill att alla 

elever ska läsa samma text måste detta kopieras eller scannas in på datorn. Hon ser det därför 

som en stor tillgång att detta material finns på nätet och består av mängder av texter som kan 
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sättas upp på smartboard så att hela klassen kan se. Skolverket (2016) nämner även 

skyldigheten läraren har att hitta bra texter att använda i skolarbetet, och menar att  

[d]et är lärarens professionella ansvar att välja texter och läromedel som passar eleverna och 

den egna undervisningen. Olika val av texter och läromedel får konsekvenser för elevers 

lärande och läsförståelse. (2016, s.93) 

Under observationen (Observation C, 9/11-2015) läser Camilla ur en bok, hon har denna gång 

inte tagit materialet från ELK då hon ämnade arbeta med Konstnären, hon menar då att det 

inte är nödvändigt att eleverna ser texten då de själva bara ska lyssna och fantisera bilder som 

de sen ska porträttera. Däremot använder hon sig av flera läsfixare under läsningens gång, 

innan hon läser ber hon eleverna att vara spågummor och frågar dem vad de tror texten 

kommer att handla om. Utifrån rubriken och under läsandets gång agerar hon detektiv och tar 

upp och förklarar svåra ord och begrepp. Även under observation 5 kunde man se hur Evy 

tagit en egen text och själv komponerat en lektion utifrån läsfixarna. Under denna lektion 

användes däremot alla läsfixare. Detta kan bero på att observation E skedde i en årskurs 4 och 

att dessa elever kommit längre i sin läsning än de andra som observerades, som gick i 

lågstadiet.  

Doris är den enda av informanterna som vittnar om att hon använder både läsfixare och 

lektionsplaneringar. Hon menar dock att hon inte använder alla lektionsplaneringar, utan 

väljer planeringar och texter beroende på vilka förutsättningar det finns i klassen och vad som 

passar in i det övriga skolarbetet. Detta syntes tydligt under observationen (Observation 4, 

12/11-2015) då hon började med att koppla uppgiften med temat kroppens sinnen, som de 

arbetar med. Under observationen använde sig Doris av en modellektion från ELK 

(modellektion 21/3 från www.enlasandeklass.se), lektionen innehåller två texter som ska läsas 

högt för eleverna. När man öppnar lektionen på hemsidan står det som instruktion till läraren 

Varje ny strategi modelleras genom att du tänker högt under tiden som du högläser texten. Som 

en hjälp till dig har vi skrivit utförliga instruktioner till några utvalda texter. Där står precis hur 

du kan gå till väga, och hur du kan tänka högt för att visa strategierna (www.enlasandeklass.se)  

Denna teknik, att ”tänka högt” menar Roe (2014, s.102) är en strategi som gynnar eleverna då 

läraren synliggör strategin och visar hur denna praktiskt kan användas vid läsning. Även 

Skolverket (2016, s.50) menar att detta är en fördelaktig strategi som även går att applicera på 

eleverna, så att läraren låter eleverna tänka högt. Detta var någonting som Camilla hade 

anammat. Hon berättade ibland hur hon själv tänkte och ibland frågade hon eleverna och lät 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.enlasandeklass.se/
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dem tänka högt, så att eleverna fick ta del av både lärarens och varandras tankesätt. 

Exempelvis under observationen (Observation C, 9/11-2015 ) läste Camilla ett kapitel ut en 

bok högt, och eleverna fick i uppgift att illustrera någonting av det de hört, alltså använda sig 

av Konstnären. När hon presenterade uppgiften gick hon igenom hur de skulle tänka under 

tiden som hon läste. Hon nämnde exempelvis att 

[n]är jag läser så måste du tänka. Hur det ser ut? Var någonstans de är? vilka det handlar om? 

För efter att jag har läst, då ska du nämligen jobba med Konstnären, du ska alltså illustrera 

någonting från det här kapitlet (Observation C, 9/11-2015).  

När Camilla sedan läst klart texten ställde hon eleverna frågan vad de kommer att illustrera 

vilket genererade svar från många av eleverna.  

Modellektionen som Doris arbetade med fokuserade, även den, på läsfixaren Konstnären. Den 

första texten är en kort övning där eleverna ska lyssna på en text, blunda och föreställa sig hur 

de håller en glass. I texten finns även frågor som läraren ska ställa till eleverna. Den andra 

texten är ”Kajsa Kavat”. I den texten står siffrorna 1,2 och 3, utsatta i texten, dessa är 

kopplade till instruktioner till läraren som säger hur och vad hon ska diskutera med eleverna. I 

dessa modellektioner från ELK är alltså allt från text, uppgift till vad läraren ska säga till 

eleven färdigt och läraren behöver i princip bara läsa innantill. Detta menade många 

informanter var anledningen till att de inte använder allt material från ELK. Boel och Britt 

menade att det finns så mycket material på hemsidan att det är omöjligt att göra allt. Vidare 

menar de att  

Boel, 2/11-2015  

[…] de första texterna, då ska du ju först läsa texten, sen ska du prata om texten… och jag 

menar, när de går i ettan, de orkar ju lyssna i fem minuter… ibland tio om man har tur. Och då 

har du inte ens kommit halvvägs på den lektionsplaneringen.” 

Britt ”Då har du inte kommit till uppgiften än” 

Boel ”Alltså det går ju med vissa elever, men såna klasser har man ju aldrig. 

De menar att lektionsplaneringarna är utformade på ett sådant sätt att det, för dem i deras 

klasser, är omöjligt att genomföra dessa. Hacker och Tenent (2002) har i sin treåriga studie 

observerat att lärare som arbetar med läsförståelsestrategier, i detta fall enligt RT, ändrar dess 

innehåll så att det ska passa undervisningen, vilket även är fallet i denna studie.  

Fler av informanterna vittnar om att de inte bara arbetar med läsförståelse på 

svenskalektionerna utan även i andra ämnen. Doris och Anna menar att de använder sig av 
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läsfixarna även i läsning av faktatexter i NO/SO. Camilla nämner att hon arbetat med 

läsfixarna under matematiken och Boel och Britt vittnar om att de arbetar med läsfixarna i alla 

skolämnen där det förekommer texter. Skolverket (2016, s.15) menar att ” De olika 

skolämnena kräver olika typ av läsning.” vilket innebär att det gynnar eleverna om de får 

arbeta med läsförståelse i arbetet med olika texter. De menar att olika texter kräver olika 

strategier beroende på ämne och ” [d]ärför måste de lässtrategier som behövs för att förstå och 

sedan kunna skriva, resonera och diskutera olika typer av sakprosa undervisas 

ämnesspecifikt.” (2016, s. 15). 

5.2 Lärarnas åsikter om materialets fördelar och nackdelar 

Lärarna vittnade om väldigt olika syn på materialets fördelar och nackdelar, det är även värt 

att nämnas att inte alla lärare har själva valt att arbeta med ELK. Informanternas respons från 

eleverna uppfattas också väldigt olika.  

Fördelar  

Anna menar att hon sett att det är bra för eleverna att ha något material att koppla strategierna 

till, och att det på så sätt blir lättare för eleverna att kunna använda dem. Detta vittnar även 

Doris om och menar att bara man ser till elevernas behov i sitt val av texter ser hon inget 

negativt med materialet. Hon menar även att hon är positiv till att visualisera strategierna och 

anser att detta är ett stort stöd för eleverna. Detta är något som även Oczus (2013) menar 

underlättar för eleverna då detta gör det lättare för eleverna att minnas strategierna.  

Doris nämner också att det kan vara ett bra redskap att använda för barn med speciella behov. 

Camilla nämner också just detta, och förklarar att hon i tidigare klass har haft en pojke med 

stora svårigheter, och att detta arbetssätt gjorde att denna elev lättare kunde förstå hur han 

skulle tänka i förhållande till läsförståelse. Vidare nämner hon att denna elev, med hjälp av 

läsfixarna blev väldigt duktig på lässtrategier.   

Hon nämner också att när man visualiserar strategierna, blir detta väldigt strukturerat för 

barnen och menar att ”Det blir ett sätt att förklara och ett sätt att tänka kring läsning.”.  

Både Boel, Britt och Camilla nämner hur de märkt att undervisning i läsförståelsestrategier 

har fått ett uppsving i och med att En läsande klass kom. Alla tre vittnar om att de själva, 

innan materialet släpptes, arbetade med detta men menar att de såg många lärare som inte 

gjorde detta. Camilla, som har studerat till lärare för bara 3 år sedan menar att när hon började 

jobba på sin nuvarande arbetsplats var hennes arbetssätt med läsförståelsestrategier lite unikt 
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och andra lärare på skolan var nyfikna på hennes arbetssätt då många lärare med en äldre 

lärarutbildning inte hade mycket kunskap om lässtrategier. Detta menar Concannon- Gibney 

och Murphy (2012) även är fallet i irländska skolor där lärare inte arbetar med lässtrategier då 

de ej fått utbildning inom detta ämne. Detta borde dock inte vara fallet i svenska förskolor och 

skolor då de får ta del av läslyftet som innefattar kollegialt lärande inom språkutvecklande 

arbetssätt (2016, s.23-24). Till skillnad från Concannon- Gibney och Murphys (2012) studie 

visar studien av Mary Beth Sampson , Wayne M. Linek , I. Laverne Raine och Susan Szabo 

(2013) att oberoende av lärares kunskaper inom läsförståelsestrategier så undervisade det inte 

i ämnet. Camilla menar dock att om inte gratismaterialet från ELK kommit så hade inte 

läsförståelsestrategier fått så stor uppmärksamhet på hennes skola.  

Nackdelar 

Anna menar att man måste vara noggrann med introducerandet av läsfixarna så att eleverna 

inte missförstår dessa. Detta menar hon att hennes klass hade gjort då klassens tidigare lärare 

introducerat läsfixarna. Camilla, är lite inne på samma spår och menar att symbolerna kan 

misstolkas om man inte förklarar de noggrant för eleverna. Hon nämner exempelvis att ”[…] 

en mikrofon, förknippar ju många snarare med en artist, inte en reporter.” (Camilla, 9/11-

2015) och att man därför måste arbeta med att eleverna först och främst vet vad läsfixarna står 

för innan man börjar arbeta med dem. Ett exempel är också under Observation B där Boel bad 

eleverna att sammanfatta boken de läst, men sa istället för att säga sammanfatta frågade hon 

”vad handlar boken om, om ni ska vara Cowboys?” Hon fick då till svar av en elev att ”[d]om 

har en häst och pistoler” (Boel 2/11-2015). När hon sedan frågade om eleverna kunde 

sammanfatta förstod de direkt vad hon var ute efter. Hon betonade då, efter eleven hade 

sammanfattat, vilken läsfixare de hade arbetat med då en elev visade svårigheter med denna 

strategi. På detta sätt kommer eleven så småningom att lära sig sambandet mellan läsfixaren 

Cowboy och strategin att sammanfatta.  

Camilla menar också att det kan finnas en risk, om man inte är utbildad inom läsförståelse, att 

man använder läsfixarna på fel sätt. Hon nämner också att hennes elever har svårt med vissa 

begrepp, speciellt de tre frågor som Reportern ställer som är frågor på, mellan och bortom 

raderna. Dessa har hon därför valt att inte använda sig av.  

Doris ser mest fördelar men kan se att man som lärare kan bli alldeles för styrd av materialet 

om man använder det jämt, hon menar också att man kan bli hämmad då det i 

lektionsplaneringarna är styrt vilka läsfixare man ska använda.  
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Boel och Britt, som inte valt detta arbetssätt själva, är kritiska till att det inte ingår mycket 

eget tänkande och menar därför att det kan bli lite ytligt. De saknar analysförmåga och menar 

att det är detta de sedan ska bedöma. Denna strategi menar även Helena Eckeskog (2015) är 

den strategi som används mycket lite i de klasser som hon har observerat.  

Vidare menar hon att den huvudsakliga orsaken till att arbeta med lässtrategier är att hjälpa 

eleverna att bli mer reflekterande i sin läsning. Vidare nämner Boel och Britt att de inte anser 

att det spelar någon roll om strategierna har några namn eller om de visualiseras med hjälp av 

bilder, bara man arbetar med det. De menar att det inte gör någon större skillnad om 

strategierna kopplas till någon bild eller om det kopplas till ett begrepp.  

Boel, 2/11-2015 

Förut kanske man inte ens undervisade i läsförståelsestrategier […] och då är ju det här jättebra 

för då har man ju börjat undervisa om läsförståelse och ger dem strategier. Men sen tror jag inte 

att det spelar någon roll om de heter Spågumman eller ingenting. 

Även Camilla nämner att hon inte anser att det viktiga är att de heter Spågumman, däremot 

menar hon att det är bra att eleverna har någonting att haka upp sig på, hon menar dock att det 

inte behöver vara just dessa bilder, utan de kan lika gärna vara en artefakt eller liknande. Att 

arbeta med symboler under arbetet med strategier menar Eckeskog (2015), utifrån sin 

observation i klassrum, kan vara problematiskt då vissa lärare lägger för stor fokus vid 

inlärning av symbolerna. Vidare menar hon att  

[d]et finns ju inget direkt värde i sig att kunna strategierna eller symbolerna utan orsaken till att 

lära barn hur de ska bli strategiska läsare är att de ska bli mer reflekterande över sin läsning och 

öka sin förståelse (Eckeskog 2015, s.54). 

Lärarnas kommentarer om elevernas respons 

Som nämns ovan vittnar Anna om att henne elever först inte förstod konceptet av läsfixarna. 

Nu när de förstår och har arbetat med materialet får hon intrycket att eleverna tycker att det är 

roligt 

Camilla nämner att hon aldrig har satt ord på att de arbetar med ELK, utan säger att de ska 

arbeta med lässtrategier och träna på att förstå det de läser. Hon upplever, som Anna, att 

eleverna tycker att arbetet är roligt att arbeta med läsfixarna då de har en positiv inställning 

till detta.  



26 

 

Doris däremot menar att eleverna är väldigt positiva till ELK- lektionerna, men att de nog inte 

tänker så mycket på läsfixarna i sig.  

Boel och Britt, var de enda som inte ansåg att eleverna gett någon speciell respons till arbetet 

med läsfixarna, de menar att eleverna tycker att det är roligt att läsa, sen nämner de att de inte 

vet vad det beror på. De poängterar sedan att läsningen har fått ett lyft av läsgrupperna, men 

att detta inte behöver bero på läsfixarna.  

5.2.1 Ordningsföljd och mest använda läsfixare 

När det kommer till vilken av strategierna man arbetar med mest var de flesta överens, även 

när det gällde i vilken ordningsföljd man introducerade de olika strategierna. Vid frågan om 

de ansåg att alla läsfixare var lika viktiga, om det var någon som saknades, eller om någon av 

de fem var överlödiga var informanternas uppfattningar ganska olika.  

Alla informanter berättar att de väljer att introducera en läsfixare åt gången för att sedan 

arbeta med denna tills eleverna är bekväma med och förstår innebörden av denna strategi. 

Vidare fortsätter de att introducera nästa och arbetar då med både denna och de andra 

strategierna som de redan kan. Det var bara i observation E som jag kunde observera arbetet 

med alla läsfixare under samma lektion. Detta för att eleverna gick i årskurs 4 och därför har 

haft tid att lära sig de olika strategierna för sig.  

Att uttalat arbeta med endast en strategi åt gången menar dock Eckeskog (2015) kan ge fel 

signaler till barnen då alla strategier kan användas även om en strategi är i fokus. Att ha 

endast någon strategi i fokus, men att andra strategier ändå framträder såg jag exempel på 

under observationen i Camillas klass (Observation C, 9/11-2015). De strategier eleverna 

skulle arbeta med var Spågumman och Konstnären, däremot kom även Detektiven upp vid 

läsandet av svåra ord. Detta var oundvikligt men eftersom fokus inte låg på denna strategi 

nämndes det ej att de arbetade med denna strategi. Detta kan även ha att göra med att, i 

Camillas klass, är majoriteten andraspråkselever som i många fall inte har samma ordförråd 

som barn med endast ett språk. Reichenberg (2008) nämner att hon i en undersökning som 

hon utfört frågat elever vad de tycker är svårt i en text, majoriteten av eleverna svarade orden. 

Det är då extra viktigt, menar Reichenberg att arbeta just med ordförståelse då detta hänger 

ihop med läsförståelse. ”Ju fler ord man kan, desto lättare blir det att förstå det man läser. 

”(2008, s.36 ).  



27 

 

Alla informanterna vittnar om att den strategin de börjar med att introducera och arbetar med 

mest är Spågumman. Detta vittnar även Eckeskog (2015, s. 61) är fallet i sin studie. Anna och 

Doris menar att de gör detta för att de anser att den är lättast. Vidare vittnar alla informanter 

om att de går vidare med Detektiven. Även Detektiven vittnar lärarna att de arbetar mycket 

med.  

Tre av de fem informanterna vittnar sedan om att de efter Detektiven påbörjar arbetet med 

Cowboyen. Detta för att de anser att Reportern är den svåraste av alla läsfixare och de börjar 

arbetet med denna sist av alla, Boel och Britt menar att de vill att eleverna ska bemästra de 

andra strategierna först, innan de presenterar Reportern då denna är svår. Camilla däremot 

anser att Cowboyen är svårast, dock har hon, som nämns innan, gjort om sitt arbete med 

Reportern och använder inte frågorna ”på, mellan och bortom raderna” vilket kan vara en 

orsak till att hon inte håller med de övriga informanterna om att denna lässtrategi är svårast.  

Vidare verkar alla även komma överens om att Konstnären inte går att arbeta med på samma 

sätt som de andra lässtrategierna. Anna nämner att Konstnären är lite utanför och att den mer 

passar att använda vid läsandet av en kapitelbok. Däremot, menar hon, att de andra läsfixarna 

går att använda till alla sorters böcker. Detta menar också Boel och Britt som nämner att de 

arbetat med Konstnären, men inte i läsgrupperna, då de anser att det måste bli mer substans i 

texten för att de ska kunna använda sig av Konstnären. De nämner att detta blir mer när de 

arbetar kring en bok eller har högläsning. Vidare menar Camilla att Konstnären försvinner på 

sikt och att den strategin mer är som en inledning att börja med för att bli medveten om att 

man måste lyssna och tänka på innehållet i det fröken läser. 

Varken Anna, Doris eller Camilla anser att det saknas någon strategi bland läsfixarna. 

Däremot menar Camilla att det finns fler strategier än de i ELK, men att använda sig av fler 

till lågstadieelever skulle bli för mycket och vill man, menar hon att man kan väva in 

kompletterande tankesätt i de fem befintliga strategierna. Ingen av dessa informanter menar 

heller att någon av läsfixarna är överflödig.  

De som inte håller med de övriga informanterna i denna fråga var Boel och Britt. De menar 

att de saknar någon form av analytisk fråga och nämner att i deras material de arbetade med 

tidigare kallat ”6 hattar”, som kommer ifrån Kiwimetoden, fanns även frågorna ”vad var bra?” 

och ”vad var dåligt?”. Detta menar de är viktigt att ha med då elevens analytiska förmåga är 

någonting de sedan måste bedöma. Detta blir tydligt under kunskapskraven i LGR11 där det 

står att eleven ska kunna relatera texter till egna erfarenheter (Skolverket 2011, s. 227) 
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Vidare menar Boel och Britt att de tycker att Konstnären är svår att undervisa om då inre 

bilder är svåra att förmedla. ”Alltså för jag menar, hur lär jag någon att få inre bilder? […] hur 

lär jag dig att du ska se någonting inuti dig? Alltså det är ju ganska svårt” (Boel: Intervju B, 

2/11-2015). Westlund har i sin kritik mot ELK även varit kritisk till denna läsfixare. Detta är 

en strategi som inte finns med bland varken strategierna i RT eller i Westlunds metoder. 

Toura Hägnesten (2016) menar till och med att ”skapa inre bilder” inte ens är en strategi. 

”Vad är det då att skapa inre bilder? Jo, det är meningsskapande; inte en strategi. Det är att 

skapa förståelse. När jag bygger/skapar mig inre bilder förstår jag” (Hägnesten 2016). 

Däremot nämner hon att det i LGR11 står att elever ska kunna använda lässtrategier för att 

klara av att på flera olika sätt läsa av och skapa mening. Därför är även meningsskapande 

högst väsentligt att eleven får arbeta med, däremot menar hon, är detta inte en strategi. 

Den inblick jag inhämtat om lärarnas arbete med ELK utifrån observationerna och 

intervjuerna är bland annat att de inte arbetar mycket med Reportern. De menar att denna 

strategi är svår och komplicerad och de vill att eleverna ska lära sig de andra, lite lättare 

strategierna först. Då denna lässtrategi anses som en av de svårare lässtrategierna är det 

logiskt att lärarna väntar med introducera denna tills eleverna är redo. Reportern ställer frågor 

på, mellan och bortom raderna och i årskurserna 1-3 är detta, om man tittar på LGR11 inte ett 

kunskapskrav. Det nämns inte i det centrala innehållet i svenska förens i årskurs 4-6. 

Observation E utfördes i en klass 4 och jag kunde, även i denna klass, se att eleverna hade 

svårigheter med Reportern. Speciellt ställde många elever frågor till läraren om vad det 

innebär att ställa en fråga mellan raderna. Detta är intressant då Hacker och Tenent (2002, s. 

711-712) i deras studie kom fram till att det var denna strategi, att ställa frågor, som användes 

mest bland lärare som arbetade med RT. I deras studie var att sammanfatta den strategi som 

användes näst mest vilket i denna studie är den strategi som lärarna vittnar om att de arbetar 

med mest.  

Lärarna i denna studie arbetar alla på olika sätt med strategierna från ELK, de arbetar också 

olika mycket med de fem strategierna och menar att deras sätt att arbeta passar dem, de menar 

även att de kan se hur eleverna utvecklar sin läsförståelseförmåga. Spörer, Brunstein och 

Kieschke (2009) menar att trots att många studier har visat att strategierna till RT faktiskt 

fungerar, och elever som fått undervisning utifrån detta arbetssätt har förbättrat sin 

läsförståelse, är det ännu oklart vilka av de fyra strategierna som bidrar till utvecklingen av 

elevernas läsförståelse. Då informanterna ser hur eleverna utvecklas kan man dra slutsatsen att 
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arbetssättet de arbetar med fungerar. Utifrån Spörer, Brunstein och Kieschkes studie (2009) 

kan man dock inte veta vilken strategi det är som gynnar eleverna mest.  

5.3 Elever med Svenska som andraspråk  

Fyra av de fem observerade lektionerna och tre av fyra av intervjuerna skedde i klassrum och 

med lärare där majoriteten av eleverna hade svenska som andraspråk. Detta visade sig ganska 

tydligt påverka arbetet med ELK, då lektionerna alltid utformas efter elevernas kunskapsnivå. 

Alla de tre lärare som intervjuades där majoriteten av klassen ej hade svenska som förstaspråk 

betonade svårigheter med introducerandet av läsfixarna.  

Liv Bøyesen (2006, s.424) skriver att ”[f]lerspråkiga elever som ännu inte har kommit så 

långt i sin andraspråksutveckling måste hinna ikapp de andra under loppet av skoltiden.”.  

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att just andraspråkets ordförråd är det 

tvåspråkiga elever har svårast att komma ikapp jämnåriga infödda med. Detta menar Vibeke 

Grøver Aukrust och Veslemøy Rydland (2008, s.107) bland annat är då på grund av att 

andraspråkselever har ett mindre ordförråd och skriver att  

[f]lera studier pekar på att den största skillnaden mellan första- och andraspråksläsare är att 

andraspråksläsare oftare stöter på ord de inte känner till när de läser, och att texterna oftare 

behandlar teman som de har begränsade förkunskaper om. 

Sandström Kjellin (2004, s.210) menar att tvåspråkiga barn ofta inte har en åldersadekvat 

kompetens varken i sitt första- eller andraspråk de första skolåren, och att det därför är extra 

viktigt att läraren arbetar för att dessa elever ska nå upp till den nivå som övriga elever 

besitter. Detta är någonting som lärarna konstant arbetar med, och arbetet med ELK är en av 

dessa åtgärder. Dock vittnar lärarna om att vägen dit kan vara problematisk.  

Camilla menar att eleverna, innan arbetet med ELK, inte visste vad exempelvis en reporter är. 

På bilden med Reportern är det en mikrofon som hon anser att många elever förknippar med 

en artist snarare än en reporter. Vidare menar hon att hon inte vet om det är normalt bland 

förstaklassare generellt att de inte hört talats om vad exempelvis en reporter eller en cowboy 

är eller om det kan vara för att hennes elever är andraspråkselever. 

Enligt Annas tidigare erfarenheter såg hon att elever som inte hade svenska som förstaspråk 

tar informationen som ges väldigt bokstavligt och det ges inget utrymme för tolkning då 

informationen inte ges på det språk de har mest kunskap inom. Den klass hon hade under 

tiden för intervjun hade hon fått ta över av en annan lärare som hade startat upp arbetet med 
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ELK, dock menade Anna att eleverna inte hade förstått vad de olika läsfixarna stod för. Hon 

sa under intervjun att de började arbeta med Spågumman och förklarade vidare att 

Anna, 2/11-2015 

[m]en dom fattade ju inte utan dom ”aa men vad är Spågumman?”, ”Aa, men det är nån som 

tittar i en kula…”, ”Ja, men när jag läser, vad ska Spågumman göra där?”, så de hade hakat upp 

sig på själva Spågumman.  

Det som Anna beskriver här kan kopplas till kritiken som Westlund förmedlade mot ELK, där 

hon menar att det finns en risk att arbetssättet ”[…]leder till en isolerad färdighetsträning och 

att man fokuserar på att lära sig vad de lässtrategier som materialet består av betyder, i stället 

för att fokusera på texten och få en djupare läsförståelse.” (Skolvärlden, 11 november 2011). 

Om detta har med andraspråkselever att göra är oklart, men i denna studie vittnar många av 

lärarna att det upplever mycket fokus på figurerna i sig då det kommer till andraspråkselever. 

Även Boel uttryckte detta och nämner att ”När man inte har svenska som förstaspråk heller så 

är det kanske väldigt mycket vad en spågumma ens betyder, och att man lägger fokus DÄR, 

alltså vad det ÄR eller vad den GÖR.” (Intervju B, 2/11-2015). Boel uttalade här att hon anser 

att användandet av endast läsfixarna kan göra det svårare för eleverna att ta till sig 

strategierna. Vidare förklarade hon att det är viktigt att, innan man börjar arbeta med 

läsfixarna, tydligt förklara för barnen vad de står för så att fokus inte ligger på vad de är, utan 

vilken strategi de ska hjälpa till med. Detta är något Eckeskog (2015, s.35) nämner, kan vara 

en risk i arbetet med strategier, att man som lärare inte ska lägga för mycket fokus på själva 

strategin utan att fokusera på texten och ändamålet med arbetet med inlärning av strategier. 

Den enda lärare som intygat om att hon inte haft några alls problem med att introducera 

läsfixarna var Doris, den enda av informanterna som endast hade elever med svenska som 

förstaspråk i sin klass.  

Utifrån dessa fyra intervjuer kan man dra slutsatsen att elever som ej undervisas på deras 

förstaspråk har svårare att förstå betydelsen av de olika läsfixarna då figurerna är främmande 

för dem. Däremot hade eleverna som undervisades på deras förstaspråk inga svårigheter med 

betydelsen av läsfixarna och ingen större introduktion utöver vilken strategi de står för 

behövdes. Alla lärare var tvungna att gå igenom, innan de började arbeta med materialet, 

vilken strategi de olika figurerna stod för, då detta ej behöver vara någon självklarhet oavsett 

förstaspråk. Däremot var detta något som tog väsentligt mycket längre tid för de klasser där 

majoriteten av eleverna ej hade svenska som förstaspråk då de inte hade någon förkunskap om 
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vad symbolerna porträtterade. Eckeskog (2015, s.75-76) menar att det finns en risk att fokus 

hamnar på symbolerna och strategierna och inte på själva texten. Hur man som lärare då ska 

arbeta med ELK, om man har en klass där majoriteten av eleverna behöver fokusera mer på 

dessa figurer för att kunna förstå vad strategin innebär, är något dessa informanter kämpar 

med. Eckeskog (2015) menar att det inte är strategierna som ska stå i centrum, utan texten. 

Men informanterna menar att figurerna och strategierna måste stå i centrum i början av 

arbetet, så att eleverna sedan kan fokusera på texten utifrån den kunskap de fått om 

strategierna. Denna problematik i materialet kan vara en av anledningarna till varför de flesta 

lärarna i denna studie valt att plocka och bara ta delar av materialet, för att försöka anpassa 

arbetet utifrån elevernas förmåga. Skolverket (2016, s.29) menar att ”lärarens förhållningssätt, 

attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och 

kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.” 

Den enda som tog användning av hela materialet från ELK var Doris, som endast hade elever 

med svenska som förstaspråk. Detta var något som Boel och Britt menade inte alls fungerade 

för dem och förstod inte alls hur det skulle funka i praktiken. Att anpassa materialet efter 

elever med svenska som andraspråk menar Eckeskog (2015, s.70-71) kan vara, att som lärare 

uppmuntra dessa elever att ställa frågor om ord och kontexter som de inte förstår. Ska man 

koppla detta uttalande till ELK kan man dra slutsatsen att Detektiven är högst väsentlig att 

andraspråkselever bemästrar för att kunna förstå och i sin tur kunna tolka en text. Vilket även 

Anna poängterade under intervjun, att elever med svenska som andraspråk har svårt med just 

ordförråd.  

6. Diskussion och Slutsats 

Det man kan se i resultatet av denna studie är att lärarna arbetar relativt olika med materialet 

från ELK. Detta, menar lärarna, beror på att de utformar sina lektioner utifrån fler faktorer. 

Dels måste de visa hänsyn till elevernas olikheter när det gäller läsförståelse men även 

klassens storlek och aktuella teman de arbetar med. En annan faktor som spelar stor roll är 

huruvida läraren ifråga trivs med att arbeta med materialet. Några av informanterna menar att 

detta spelar stor roll då lärarens engagemang avspeglas på eleverna. Det man kan se från 

resultatet är att många lärare har arbetat på liknande sätt innan materialet från ELK kom ut. 

De är därför bekväma med arbetssätt som involverar figurer som representerar olika 

lässtrategier. Ingen av informanterna arbetar utifrån allt material som finns, utan alla plockar 

det som passar dem, däremot använder informanterna olika mycket av materialet.  
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Trots ELKs stora repertoar av lektionsplaneringar visar denna studie att de flesta av lärarna 

endast använder sig av läsfixarna och i vissa fall av texterna. Bara en av informanterna arbetar 

med lektionsplaneringarna, hon arbetar dock inte med alla utan endast vissa. Lärarna plockar 

alltså det de tycker är bra av materialet och blandar med andra metoder och material som de 

vill arbeta med vilket resulterar i många olika arbetssätt som är skräddarsydda av lärarna för 

att anpassas efter klassens behov. Detta överensstämmer med resultatet i Hacker och Tenents 

(2002) studie som även den visar att lärare omarbetar arbetssätt, i detta fall RT, för att passa 

dem.  

Det är därför svårt att uttrycka ett sätt som lärare arbetar med materialet. Resultatet visar att 

alla informanterna, utifrån de intervjuer och observationer som gjort i denna studie, arbetar på 

olika sätt och de menar att utformandet av lektionerna anpassas efter deras elever. Dock kan 

man se att alla informanterna arbetar med läsfixarna, alltså läsförståelsestrategierna: förutspå, 

sammanfatta, förklara nya fraser och ord, ställa frågor och skapa inre bilder. Två av 

informanterna arbetar bara med läsfixarna och använder sig då av andra texter och sina egna 

lektionsplaneringar i smågrupper vilket Frost och Møller Sørensen (2007) bekräftar är ett 

arbetssätt som gynnar eleverna, en av informanterna arbetar med läsfixarna tillsammans med 

läsfixarkort som eleverna får, denna lärare använder sig också av egna texter och sin egen 

lektionsplanering, en av informanterna arbetar med läsfixarna och använder då även texterna 

från ELK men använder sig inte av ELKs lektionsplaneringar och den femte informanten 

använder läsfixarna och vissa lektionsplaneringar.  

Resultatet visar även att de lärare som själva valt att arbeta med materialet från ELK verkar 

positivt inställda till detta arbetssätt. De som däremot har fått instruktioner av skola att de 

måste arbeta på detta sätt verkar däremot inte lika positiva till arbetssättet då de redan hittat 

andra arbetssätt som de anser funkar för dem och nu fått anpassa detta efter ELK. De positiva 

aspekterna som lärarna lyfter fram var att de ansåg att arbetet med att förse eleverna med 

läsförståelsestrategier gynnar dem då de har sett elevernas utveckling under arbetets gång. 

Detta är något som tidigare forskning (Spörer, Brunstein & Kieschke 2009, Oczus 2013, 

Stricklin 2011, Hacker & Tenent 2002, Mahdavi &Tensfeldt 2013) bekräftar. Några av 

informanterna påpekar även som Mahdavi &Tensfeldt (2013) bekräftar att strategier för 

läsförståelse måste läras ut.  

Merparten av lärarna menar även att de anser att det gynnar eleven att ha någonting att koppla 

strategin till, att det då ska vara lättare att komma ihåg. Även att visualisera strategierna med 



33 

 

hjälp av bilderna menade några av lärarna var gynnsamt, speciellt för elever med särskilda 

behov. Att visualisera strategier är något som även Lori Oczus (2013) menar gör det lättare 

för eleverna att komma ihåg. Informanterna menar också att en positiv aspekt av att materialet 

ELK kom ut var att det skapade en diskussion kring läsförståelse och att detta ledde till att 

många lärare fokuserar mer på läsförståelsestrategier idag än innan.   

De nackdelar som lärarna ser med materialet är att vissa informanter saknar en lässtrategi som 

innefattar analysförmåga, de ansåg även att läsfixaren Konstnären, vilket är strategin ”att 

skapa inre bilder” var svår att undervisa i och därför är lite onödig.  

Informanterna talade även om vikten av tydlighet vid introducerandet av läsfixarna så att 

eleverna inte missförstår, detta menar några av informanterna att det var många av eleverna 

med svenska som andraspråk som hade gjort. Därför menade dessa lärare att man måste vara 

extra noga vid introducerandet av läsfixarna då man har elever med ett annat förstaspråk än 

svenska. Dessa elever inte har samma ordförråd och kunskaper inom svenska språket som 

elever med svenska som förstaspråk, vilket är något som även Myndigheten för 

skolutveckling (2003) poängterar. För att slippa missförstånd menar lärarna att ord och 

begrepp inom ELK är viktiga att diskutera innan man påbörjar arbetet med materialet. Detta 

motsäger sig det Eckeskog (2015) diskuterar då hon, till skillnad från informanterna i denna 

studie, anser att det kan vara en risk att lägga för mycket vikt på själva strategin. Ett flertal av 

informanterna tyckte även att arbetet med lektionsplaneringarna från ELK kan bli för 

detaljstyrt och att för att en lektion ska fungera måste läraren kunna styra lektionen med 

hänsyn till eleverna. 

Vidare skulle forskning kring hur eleverna resonerar och har för erfarenheter kring arbetet 

med ELK eller RT vara intressant att utforska. Majoriteten av de forskningsartiklar jag tagit 

del av i arbetet med denna studie inriktad på läsförståelsestrategier är kanaliserade på hur 

lärare arbetar eller vad detta arbete ger för konsekvenser för elevernas kunskapsnivå och inte 

utifrån ett elevperspektiv.   
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7.1 Otryckt material 

Intervju A: Anna, 2/11-2015. Tid på inspelning av intervju: 29.19 min 

Observation A: Anna 2/11-2015. Längd på lektion: ca: 15 

Intervju B: Boel och Britt, 2/11-2015. Tid på inspelning av intervju: 17.39 min 

Observation B: Britt, 2/11-2015. Längd på lektion: ca: 45-50 min 

Intervju C: Camilla, 9/11-2015. Tid på inspelning av intervju: 32.58 min 

Observation C: Camilla, 9/11-2015. Längd på lektion: 1.03 h 

Intervju D: Doris, 12/11-2015. Tid på inspelning av intervju: 19.15 min 

Observation D: Doris, 12/11-2015. Längd på lektion: 49.23 min 

Observation E: Evy, 6/11-2015. Längd på lektion: 52.54 min 

8. Bilagor  

8.1 Mail till skolledare 

Hej xxx! 

Mitt namn är Gabriella Bäck och jag går min sista termin på lärarutbildningen med inriktning 

F-3 på Södertörns högskola.  

Jag skriver nu mitt andra självständiga arbete vilket kommer att handla om hur lärare arbetar 

med materialet "En läsande klass".  

Min fråga till dig är om lärarna i årskurs 1-3 i xxx skolan arbetar med materialet?  

Om så är fallet önskar jag få kontakt med någon/några lärare för att se om de skulle vara 

intresserade att låta mig genomföra observationer av lektioner där detta material används och 

även korta intervjuer. 

Tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar,  

Gabriella Bäck 

Tel. xxx 
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8.2 Intervjuguide 

Starta med frågor från observation 

1. Varför har du valt att arbeta med En läsande klass? 

- Skolans val? Arbetslagets val? Ditt val? 

- Hur ställer du dig till det? 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser du med materialet?  

 

3. Hur arbetar du med materialet? 

- Hur ofta? 

- Hur länge har du arbetet med materialet? 

- Hur gör du? 

- Varför gör du? 

- När gör du?  

- Hur kom du fram till att detta var det bästa sättet att arbeta med materialet? 

 

4. Är det någon av läsförståelsestrategierna i En läsande klass som du använder dig mer/mindre 

av? 

- Varför? 

- Någon del som känns överflödig? 

- Någon del som skulle behövas mer av? 

 

5. I vilken utsträckning använder du dig av materialet En läsande klass? 

- Ex. endast bilder men egna lektionsplaneringar? 

- Vissa planeringar? 

- Alla planeringar? 

- Varför? 

 

6. Vad tror du eleverna tycker om materialet? 

- Hur yttrar detta sig? (Engagerade i arbetet? Inte? Lättare att förstå?) 

- Ser du resultat? 

8.3 Observationsschema 

Vad för lektion?  

o Från lektionsplaneringar på En läsande klass? 

o Egenkomponerad 

Hur inleds lektionen?  

Vad får eleverna för uppgift?  

o Gruppuppgift/ Enskild 

o Material 
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o Tid 

Vilka läsförståelsestrategier används/presenteras? 

o Spågumman 

o Reportern 

o Konstnären 

o Detektiven 

o Cowboyen 

 

Hur används/presenteras läsförståelsestrategierna? Presenteras strategierna eller begreppen? 

 

Använder eleverna begreppen? Hur? 

 

Hur arbetar eleverna med strategierna? 

 

Mål med lektionen 

o Beskrivs för eleverna 

o Underförstått/ eleverna vet 

o Beskrivs inte 

 

Hur sammanfattas/avslutas uppgiften? 

 

Frågor: 


