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Abstract 

The aim of the study is to investigate how teachers work with reading-comprehension 

strategies with the aid of the teaching material En läsande klass (A Reading Class). It 

explores the advantages and disadvantages that exist, and the grounds on which the 

material is used in the classroom. The method employed in the study is qualitative and 

non-standardized interviews with three teachers of Swedish in the lower level of 

compulsory school. The schools are all located in the same municipality. My personal 

experience of earlier periods of teaching practice has also contributed to the study. The 

result shows that the interviewed teachers think that they make their strategies for 

reading comprehension clear through the material En läsande klass. This in turn has the 

consequence that the pupils gain a greater understanding and awareness in their reading 

and thus develop a more profound reading comprehension. 
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1 Inledning 

Alla människor skapar föreställningar och reflektioner när de läser en text. Trots att 

samma text eller ord presenteras blir det inte samma föreställningar som uppkommer i 

våra inre tankar. När läsaren tar till sig en text kopplar denne ihop sina egna tidigare 

erfarenheter med exempelvis människor, handlingar och scenarion som finns i texten. 

Tidigare erfarenheter är det som binder läsaren till texten och det som bidrar till vad 

texten kommer att kommunicera till läsaren (Rosenblatt, 2002:39). Det är skolans 

uppgift att ge alla elever rätt förutsättningar så att de utvecklar sin förmåga att lära sig 

läsa så att de tar till sig olika typer av texter och får en fördjupad läsförståelse. Det finns 

många olika metoder för läsinlärning att använda sig av för att uppnå dessa mål. 

 Ett läsförståelseprojekt som har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren är 

En läsande klass. Materialet har utarbetats av barn och ungdomsförfattaren Martin 

Widmark 2012. I projektet utgår Martin Widmark från fyra grundstrategier som kan 

användas som ett hjälpmedel för att förstå olika typer av texter. Sedan en tid finns 

materialet tillgängligt utan kostnad på Internet för alla skolor i Sverige. Eftersom En 

Läsande klass har blivit ett populärt material som många skolor använder sig av, har jag 

valt att undersöka hur materialet används. En av de lässtrategier som En läsande klass 

förmedlar innebär att man tränar på att läsa mellan raderna, att använda sig av sina 

erfarenheter tillsammans med innehållet i texten för att kunna dra slutsatser och därmed 

förstå texten bättre. Den förståelse som läsaren får av en text, men som inte uttrycks 

bokstavligen i texten brukar benämnas som inferens, alltså de tomrum som finns i 

texten och som läsaren själv kan fylla i (Westlund, 2009:105ff). Forskning har visat att 

inferenser är en stor och viktig del när det gäller att förstå vad man läser.  

 Mitt intresse för ämnet väcktes under de praktikperioder, VFU:er, jag har 

genomfört under min utbildning. Vid observation av olika metoder för läsinlärning har 

jag upplevt en saknad av struktur i undervisningen i synliggörandet av 

läsförståelsestrategin, att göra inferenser. En läsande klass vill framförallt synliggöra 

lässtrategier för både lärare och elever med hjälp av olika figurer, Läsfixare, som var 

och en får gestalta olika lässtrategier, där inferenser ingår som en del. Därför vill jag 

studera materialet. En annan orsak till varför jag har valt att studera En läsande klass är 

för att det används flitigt i undervisningen och för att det har fått mycket positiv 

uppmärksamhet. Men det har också riktats kritik mot läromedlet En läsande klass. Det 

har visat sig att materialet har uppenbara brister när det gäller formalia samt 
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vetenskaplig förankring (Pedagogiska magasinet 2015-04-06). Denna kritik har gett mig 

ytterligare motivation till studien. Jag vill ta reda på hur verksamma lärare i årskurs 1-3 

arbetar med lässtrategier utifrån En läsande klass och genom undersökningen hoppas 

jag kunna bidra till ökad kunskap kring hur lärare kan hjälpa elever att nå en god 

läsförståelse.  

I skolan ska alla elever lära sig läsa, förstå och använda texter. Det är läsningen 

som är nyckeln till de kunskaper och färdigheter som eleverna ska få i alla skolämnen. I 

kursplanen för svenska benämns läsförståelse som ett kunskapskrav som ska vara 

uppnått i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011).  

 

Eleven 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, 2011:227)  

 

Det är skolans uppgift att alla elever uppnår alla godtagbara mål formulerade i 

läroplanen. Det är lärarens ansvar att skapa en lärandemiljö där eleverna får verktyg för 

att lära sig att läsa och förstå texter. Det är genom läsning elever skapar sina kunskaper, 

färdigheter och förmågan att kunna läsa. Att läsa och förstå texter är en central grund i 

alla ämnen. I styrdokumenten framgår det att alla lärare har i uppdrag att träna elever på 

att finna vägar in i texter. Det är lärarens ansvar att ge eleverna strategier och metoder 

för att föra dem framåt i deras läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2011). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Läsförståelse är grunden till all undervisning. Uppstår det ingen förståelse för det som 

läses leder detta ofta till att elever hamnar i svårigheter om de inte får verktyg för att 

bemästra dessa färdigheter (Taube, 2007:74). Studien syftar till att undersöka hur tre 

lärare arbetar med materialet En läsande klass med inriktning på läsförståelsestrategier.  

Studien vill bidra till en ökad medvetenhet kring lärares uppfattningar, hur de arbetar 

med lässtrategier samt deras val av metoder och vad de baserar metodvalen på. Genom 

att intervjua lärare som arbetar på skilda skolor i en och samma kommun i södra Sverige 

kommer jag att undersöka och jämföra resultaten från intervjuerna för att få kunskap om 

vilka faktorer som utvecklar elevernas läsförståelse. Utifrån syftet står följande 

frågeställningar i fokus: 
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 På vilket sätt arbetar tre lärare med lässtrategier med hjälp av En läsande klass? 

 Vilka olika faktorer behöver lärare ta hänsyn till i arbete med lässtrategier och 

inferenser? 

 Vilka fördelar/nackdelar förekommer i arbetet med En läsande klass? 

 På vilka grunder används En läsande klass i undervisningen? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Med det urval jag gjort hoppas jag på att 

kunna belysa några olika åsikter och teorier som är grundläggande för området. Studien 

grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv. 

2.1 Läsförståelse 

Enligt litteraturvetaren och estetikern Wolfgang Isers (1978:67ff) teoribildning består en 

litterär text av två sidor som kompletterar varandra. Det är den artistiska aspekten som 

innebär att texten är skapad av författaren och den estetiska aspekten som medför ett 

förverkligande av texten som utförs av läsaren när denne skapar sina egna bilder och 

tolkningar av det som berättas i texten. Läsaren kan endast skapa en förståelse för texten 

när denne relaterar till textens innehåll och gör en egen tolkning. Iser (1978:140) påvisar 

att detta är en inre process som konstruerar kognitiva bilder med hjälp av tidigare 

kunskap och erfarenhet. Läsaren måste alltså fylla i de tomrum som finns i texten och 

utveckla en egen föreställning av vad texten förmedlar och därigenom skapa en helhet. 

Genom att läsaren får medföra något till texten och ha förväntan på vad som ska 

komma, samt skapa en egen bild av textens verklighet, har läsaren en stor inverkan på 

förståelsen (Iser 1978:15ff). 

 En annan teoretiker i litteraturvetenskap är Louise M. Rosenblatt. Hennes teorier 

har sin utgångspunkt i att läsaren söker något som finns för henne eller honom i texten. 

Mötet som sker mellan läsaren och texten är en unik erfarenhet där det inte finns några 

givna svar. Upplevelsen av texten beror på vad som uppmärksammas i texten, vad som 

gestaltas och vad som inte är synligt. Enligt Rosenblatt (2002) är läsning under de första 

skolåren grunden för all inlärning, därför fokuseras undervisningen främst på att 

eleverna ska lära sig avkoda enkla och korta texter. Så småningom kommer denna 

kunskap vara grundläggande när eleverna ska arbeta med svårare och mer invecklade 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Litteraturvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik
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texter där de behöver gå in djupare i texten för att förstå dess innebörd. Läsförståelse 

kräver ett aktivt samspel mellan läsare och text.  

Rosenblatt (2002:210) hävdar att läsa med god förståelse innebär att läsaren kan 

läsa mellan och bortom raderna. Att läsa mellan raderna menas att läsaren kan uppfatta 

den underliggande meningen i texten. För att eleverna ska tillgodogöra sig dessa 

verktyg i läsningen krävs det att läsaren är aktivt delaktig i läsandet vilket innebär att 

läsaren ständigt reflekterar över och kritiserar sina egna reaktioner på texten. Resultatet 

kommer bidra till en djupare förståelse av det som blivit läst eftersom läsaren medverkat 

till att skapa en innebörd.  

Flera forskare inom litteraturdidaktiken påstår att inlärningsprocessen och 

läsförståelsen är som mest effektiv när läsaren knyter an till sina egna erfarenheter. 

Forskaren och lärarutbildaren Christina Olin-Scheller (2008) hävdar att läsaren måste 

koppla information till personliga upplevelser och erfarenheter för att uppnå en god 

läsförståelse. Enligt Olin-Scheller (2008:148) finns en så kallad utvecklingszon för 

lärandeprocessen. Utvecklingszonen ligger precis bortom den kunskap och erfarenhet 

som eleverna redan besitter. Om litteraturen i skolan är för avlägsen eller olik den 

litteratur som eleverna har erfarenhet av att läsa, resulterar detta i att litteraturen 

uppfattas som för svår men även ointressant för eleverna.  

Enligt professorerna Ivar Bråten (2008) Ingvar Lundberg & Monica Reichenberg 

(2008) är såväl motivation, förkunskaper, ordavkodning och strategier viktiga för att 

uppnå en god läsförståelse. De framhåller att läsarens möjligheter att skapa förståelse i 

en text också handlar om läsarens förkunskaper, egenskaper och vilken form, struktur 

och innehåll texten har. Det handlar också om hur lässituationen ser ut, vad läsningen 

syftar till och i vilken miljö som läsandet sker. När olika individer tolkar samma text 

kommer de fram till olika uppfattningar och reflektioner eftersom varje läsare är unik 

och tillför olika bakgrundserfarenheter och gör egna kopplingar.  

Doktoranden och lärarutbildaren Barbro Westlund (2009:70) anser att en god 

läsförståelse innebär att kunna läsa kritiskt samt att få information ur olika typer av 

texter. Läsförståelse är en process som inkluderar olika färdigheter och strategier, 

tidigare kunskap och motivation. Det krävs att läsaren interagerar med texten på flera 

sätt samt förstår att texter är utformade på olika sätt och innehåller varierad information. 

Ibland är inte budskapet eller innehållet tydligt utskrivet i texten utan det är upp till 

läsaren att själv fylla i de tomrum eller luckor som författaren utelämnat, samt göra sin 

egen tolkning.  
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Det är inte enbart för att klara av den fortsatta skolgången som det är viktigt att 

förstå olika typer av texter. Har man fördjupad läsförståelse kan man tillägna sig den 

kunskap om samhället man behöver för att klara av sitt framtida arbetsliv. 

Sammanfattningsvis är läsförståelse en nödvändig kompetens både i skolverksamheten 

samt i vårt moderna kunskapssamhälle. För att uppnå en god läsförståelse krävs ett 

kontinuerligt samspel mellan läsare och text. Läraren bör förmedla tydliga riktlinjer, 

metoder och strategier för att öva eleverna i denna färdighet. Läsförståelse är alltså 

kärnan och grunden för människans personliga och sociala liv (Bråten, 2008:11ff). 

2.2 Läsförståelsestrategier 

Enligt Judith A. Langer (1995) och Barbro Westlund (2009) definieras 

läsförståelsestrategier som olika tillvägagångssätt för att individen ska kunna interagera 

med en text. En god läsare är aktiv i arbetet och använder sig av olika kognitiva 

strategier för att tillgodogöra sig innehållet i en text.  

Langer (1995:9) framhåller lärarens viktiga roll samt inflytande i arbete med 

läsförståelsestrategier. Lärarens främsta uppgift är inte att värdera elevernas läsning 

utan att hjälpa eleverna att närma sig texten. Lärare bör ge elever verktyg för att 

reflektera över sitt eget läsande.  Läraren ska förmedla strategier till elever för att de ska 

kunna upptäcka olika sätt att arbeta och förstå en texts innehåll. I arbete med 

läsförståelsestrategier är lärarens frågor centrala och dessa frågor kan hjälpa eleverna att 

få svar på hur de kan förstå sig själva, hur de kan upptäcka likheter och skillnader med 

sin egen och kamraternas läsning samt att komma underfund med att det finns olika sätt 

att skapa mening i det lästa. Langer (1995:48) använder begreppet föreställningsvärldar. 

Hon refererar till den förståelse eleven har under läsningen av det lästa. Dessa 

föreställningsvärldar ser olika ut för olika läsare och utvecklas och förändras hela tiden 

under läsningen. Avsikten med stödstrukturer är att eleverna får strategier för 

litteraturarbetet som de till att börja med kan utöva i samarbete med andra och därefter 

på egen hand.  

Bråten (2008) och Reichenberg (2008) menar att det finns flera sätt att aktivera 

elevernas förkunskaper. Genom att läraren ger eleverna bakgrundsinformation om de 

viktigaste tankarna i texten innan de börjar läsa, så minskas risken för missförstånd av 

texten. Andra strategier för att skapa förkunskap kan innebära gemensamt arbete mellan 

lärare och elever eller elever och elever. Läraren och eleverna kan gemensamt läsa titel, 

inledning, underrubriker och titta på bilder för att sedan föra en gemensam diskussion. 
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Detta för att skapa sig olika idéer och funderingar kring om vad de tror texten kommer 

att handla om och vad de sedan tidigare vet om ämnet. Strategier som att utgå från 

textens utformning eller lära sig ställa frågor om texten är även effektiva för att aktivera 

förkunskaperna hos eleverna. 

 Reichenberg (2008:36ff) framhåller betydelsen av tidiga insatser för att utveckla 

läsförståelsestrategier. Det är av stor vikt att läraren redan i årskurs tre gör eleverna 

medvetna om att de använder olika strategier. Syftet är att tydliggöra och synliggöra att 

eleverna använder sig av läsförståelsestrategier och om hur viktigt det är att förstå det 

man läser. 

2.2.1 Inferenser 

För att läsaren ska öka sin läsförståelse måste denne aktivt leta efter ledtrådar, ställa 

frågor och söka svar i texten. Därigenom kan läsaren fylla ut textens givna information 

med sina egna erfarenheter och tolkningar och genom detta skapa sammanhang, detta 

kallas för att göra inferenser. Att göra inferenser betyder att läsaren använder textens 

ledtrådar och kopplar dessa till den kunskap som hon/han redan har om ämnet. På så vis 

kan läsaren förstå vad författaren menar i texten, men valt att inte skriva ut 

(Reichenberg, 2008:62f).  

Enligt Samuelsson m.fl. (2009) Zimmerman (2003) och Westlund (2009) består 

inferenser av individens sammanlagda erfarenheter, tidigare kunskap samt vilka 

slutsatser läsaren gör utifrån innehållet i texten. Att göra inferenser innebär att komma 

bakom textens bokstavliga innehåll, göra den personlig, tredimensionell och fläta ihop 

den med sina egna upplevelser, och att skapa inre bilder. Ingen text kan förstås utan att 

läsaren gör inferenser.  

Läsaren blir en medskapare av texten och skapar på så vis förståelse för den lästa 

texten. Därför kan en elev ha förkunskaper men inte veta om att det ska kopplas till det 

som står i texten och det hon/han vet om textens ämne. Då kallas det att eleven läser 

texten på ett rent mekaniskt sätt. Vid läsningen kan eleven göra inferenser både bakåt 

och framåt i texten. Det vanligaste är att läsaren gör bakåtriktade inferenser under 

läsningens gång. Då är det utmärkande ord eller stycken i texten som gör att eleven 

tänker tillbaka på något redan läst och på så vis gör en slutledning. De framåtriktade 

inferenserna utgörs av vad som kan hända i fortsättningen och läsaren tillför 

information som inte finns klart uttryckt i texten. Läsaren kan även göra en framåtriktad 

inferens när läsningen är avslutad och då få tillfälle att fundera över det hon läst. 

Läsaren blir en medskapare av texten och skapar en större förståelse för den lästa texten. 



 

7 

 

Med att läsa bortom raderna menas med att läsaren kan vara kritisk och värdera sin 

uppfattning och förståelse av texten och relatera den till sin bakgrundskunskap 

(Westlund, 2009:105ff).  

2.3 En läsande klass 

En läsande klass har initierats av läraren och barnboksförfattaren Martin Widmark och 

är avsedd för att öka elevers läsförståelse i Sverige. Meningen är att pedagoger och 

elever tillsammans samtalar om och arbetar med texter med hjälp av ett antal strategier. 

En läsande klass har inspirerats av forskare världen över som förespråkar olika modeller 

som ska öka elevers läsförståelse. Arbete med En läsande klass innefattar följande 

modeller:  

 RT (Reciprocal Teaching) 

 TSI (Transactional Strategies Instruction)  

 QtA (Questioning the Author)  

En kortfattad förklaring och redovisning av modellerna följer senare. Med hjälp av 

modellerna har man konstruerat en konkret studiehandledning med lektionsförslag som 

är knutna till en stor variation av texter. Studiehandledningen syftar till att träna 

läsförståelse och innehåller lektionsplaneringar för åk 1–6. Studiehandledningen är 

framtagen av Ulrika Wendéus, Malin Hugander, Malin Jonsson, Malin Gonzalez, 

Elisabeth Pettersson och Marie Trapp, pedagoger som alla har erfarenhet att arbeta med 

läsförståelse (UR, 2015-04-06). Syftet med denna studiehandledning är att landets lärare 

ska få inspiration och idéer kring hur de kan undervisa i olika läsförståelsestrategier. 

Materialet ger förslag på hur lärare kan lägga upp lektioner i det som forskare kallar 

ömsesidig undervisning. Det innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i 

ett lässamtal där skilda strategier används. En läsande klass består också av ett stort 

webbaserat material där 800 texter finns tillgängliga kostnadsfritt. Enligt Martin 

Widmark använder alla individer olika strategier omedvetet när de läser. Han påvisar att 

lärare måste visa och förmedla olika strategier till elever och förklara syftet med dem 

och genom detta att öka deras förmåga till läsförståelse (En läsande klass 2015-04-06).  

En läsande klass har inspirerats av både Monica Reichenberg och Barbro Westlund. De 

är författare till olika böcker som inriktar sig på forskningsbaserade modeller vid arbete 
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med läsförståelse. Westlund har introducerat undervisningsverktyget ”Läsfixarna” 

vilket är ett försök att förenkla och klargöra olika amerikanska lässtrategimodeller så att 

dessa tydligare kan användas och förstås av svenska lärare i synliggörandet av hur 

lästrategier används för eleverna. Enligt Widmark bör dessa läsförståelsestrategier 

medvetengöras för eleverna. I En läsande klass presenteras karaktärer som symboliserar 

varje läsförståelsestrategi enligt Westlunds ”Läsfixarna” (En läsande klass 2015-04-06). 

På webbsidan (www.enlasandeklass.se) presenteras karaktärerna och på vilket sätt de 

kan användas under läsning av en text. Spågumman används vid tillfällen där eleverna 

ska förutspå och ställa hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, 

bildtexter och textgenre. Strategin används kontinuerligt både innan, under och efter 

läsningen. När eleverna ska läsa berättande texter handlar förutsägelserna om vad som 

kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar 

förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet förutsäga vad texten kommer 

att förmedla (En läsande klass 2015-04-06).  Konstnären hjälper eleven att skapa inre 

bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra 

och känna det texten berättar om. Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. 

Eleven känner sig uppmanad att läsa om ordet, meningen eller stycket för att förstå 

ordet eller sammanhanget. Läsaren funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller 

om det finns i ett annat språk som läsaren redan kan. Genom Detektiven funderar eleven 

på om ordet är sammansatt eller vad det är för sorts ord(substantiv, adjektiv, verb).  

Läsaren använder sina förkunskaper i ämnet, slår upp ordet eller frågar någon vad det 

kan betyda, (En läsande klass 2015-04-06). Reportern ser till att eleven ställer frågor på 

tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. 

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

mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten 

och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan 

raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.  Reportern används under och 

efter läsningen (En läsande klass 2015-04-06). Genom Cowboyen sammanfattas det 

viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra 

viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att 

sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter (En läsande klass 2015-04-06). En 

läsande klass utgår från de olika modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). 

http://www.enlasandeklass.se/
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2.3.1 Reciprocal Teaching 

Reciprocal Teachning (RT) introducerades under 1980-talet av forskarna Annmarie 

Palincsar & Ann. L Brown. De tog fram fyra grundstrategier som bygger på att läraren 

ska vägleda eleverna i olika tekniker som används i samtal och diskussion. Metoden 

innefattar två delar. Först lär sig eleverna de fyra grundstrategierna så de kan analysera 

texten individuellt genom att sammanfatta texten, ställa frågor om texten, reda ut 

oklarheter samt ställa olika hypoteser om vad de tror att texten kommer handla om 

(Andreassen, 2008:231). Därefter ska en gemensam diskussion genomföras mellan 

eleverna där de samtalar om texten. Den kan genomföras i helklass eller i mindre 

grupperingar. Genom att eleverna gör detta tillsammans så sker det ett lärande i form av 

att eleverna lär av varandra. Reciprocal Teachning används under lärarens handledning 

och denne fungerar som god förebild och synliggör de strategierna som används under 

arbetets gång. Därefter utses en elev som övertar lärarens roll och leder gruppens 

användande av strategierna (Palincsar & Brown, 1984:117-120). Den teoretiska ramen 

för denna metod är Vygotskijs och Bruners resonemang om att lärande sker i interaktion 

med andra (Andreassen, 2008:233). 

2.3.2 Transactional Strategies Instruction.   

Transactional stategies instruction (TSI) utvecklades av Michael Pressley och 

Ruth Wharton-Mcdonald. Modellen kallas transaktionell eftersom den bygger på 

samma grundstrategier som RT men innefattar även andra strategier. Eleverna ska 

konstruera bilder till textens idéer, sammanfatta innehållet med egna ord, associera till 

och koppla in förkunskaper, hantera svåra ord, använda ledtrådar i texten och gå tillbaka 

i texten för att klargöra om det är någonting som är oklart i texten Westlund (2009:82). 

Eleverna ska ständigt uppmanas att tänka, vara aktiva och själva avgöra hur de ska 

gå tillväga för att förstå det lästa. TSI handlar om att få eleverna att självständigt 

använda sig av lässtrategierna, och därigenom välja aktiv läsning framför passiv läsning 

(Taube, 2007:75). Westlund (2009) påvisar att denna modell bör fortgå under en längre 

tid, den ska helst kontinuerligt användas under hela skoltiden. Denna strategi ska 

uppmuntra elever till att diskutera texter utifrån sina egna åsikter och funderingar och 

öppna för samspel med andra, vilket förhoppningsvis resulterar i en vidare förståelse av 

textens innebörd (Andreassen, 2008:239).   
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2.3.3 Questioning the Author 

Questioning the Author (QtA) har utarbetats vid Learning Research and Development 

Center, University of Pittsburgh av Beck, I. L., McKeown, M. G., Hamilton, R. L., & 

Kucan, L. (1997). QtA är en modell som syftar till att uppmärksamma läsaren och få 

dessa mer medvetna om att det bakom varje text finns en författare som påverkar både 

textens innehåll och läslighet. Eleverna tränas i att framföra egna frågor till författaren, 

komma med förslag till omformuleringar och förtydliganden när de anser att texten har 

oklarheter. Detta kräver att texterna delas upp i kortare avsnitt som eleverna samtalar 

kring. Då finns det möjlighet att eleverna ställer frågor, reflekterar samt diskuterar för 

att bygga upp läsförståelsen. Det krävs även att eleven också läser mellan och bortom 

raderna för att finna svar i texten. Detta resulterar i att eleverna blir mer engagerade och 

mer angelägna att ta till sig varandras tankar (Beck, 1997). 

 

2.3.4  Kritik mot En läsande klass 

Martin Widmark menar att de senaste resultaten för Sverige i internationella studier om 

länders utbildningssystem, PISA (Programme for International Student Assessment)  

när det gäller läsförståelse hos elever, är ett av våra största samhällsproblem i Sverige. 

”Det är obehagligt att 23 % av landets elever i årskurs nio lämnar grundskolan utan att 

kunna läsa på en godkänd nivå. För i mitt huvud så innebär det att man inte kommer att 

klara vidare studier och det innebär ett utanförskap” Läsförståelseprojektet, En läsande 

klass, har på kort tid har fått stor uppmärksamhet och materialet har över 23 000 följare 

på webbsidan Facebook (UR, 2015-04-06).   

 Martin Widmark berättar att materialet grundar sig på olika lärares erfarenheter 

kring arbete med läsförståelsestrategier, men även på den vetenskapliga forskning och 

den beprövade erfarenhet som finns kring läsinlärning och läsförståelse. Materialet ska 

vara tillgängligt och lätt för lärare att använda. De senaste månaderna har det dock 

riktats kritik från forskare mot innehållet i En läsande klass (UR, 2015-04-06).   

 Enligt Monica Reichenberg är det många lärare som menar att det varit svårt att 

motivera elever till läsning och läsförståelse men som med hjälp av materialet nu 

upplever att elever nu läser som aldrig förr. ”Om En läsande klass lyckas att motivera 

eleverna att läsa då är ju det första steget vunnit.” säger Monica Reichenberg i en 

intervju. Hon menar att En läsande klass kan väcka läslusten hos eleverna men att 
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materialet inte nödvändigtvis resulterar i det som ambitionen är, att förbättra 

läsförståelsen (UR, 2015-04-06). 

 Forskaren Ulla Damber och lektorn i svenska med didaktisk inriktning Jan 

Nilsson har skrivit artikeln, En läsande klass - ett ovetenskapligt hemmabygge, som 

publicerades i Pedagogiska magasinet. Tidskriften är lärarförbundets magasin för 

utbildning, forskning och pedagogisk debatt. Artikeln innehåller kritik som riktats mot 

En läsande klass. Det finns flera påtagliga problem förknippade med materialet menar 

författarna. Materialet finns sedan en tid tillgängligt utan kostnad för landets skolor, 

något som kan tolkas som ett påbud om användande av materialet. En tolkning som 

förekommer är att lärare runt om i landet uppmanats av sin skolledning att använda 

materialet, även mot sin vilja (Pedagogiska magasinet 2015-04-06). 

”Det finns en brist på vetenskaplighet som är anmärkningsvärd och som gör att 

man starkt kan ifrågasätta det här materialet tycker jag” säger Jan Nilsson. I slutet av 

handledningen finns en litteraturlista, vilken innehåller litteratur som handledningen 

inte refererar till. Enligt Ulla Damber & Jan Nilsson anges det inte vilken forskning 

studiehandledningen grundar sig på. En läsande klass ger en förenklad bild av vad 

undervisning i läsförståelse handlar om. Eleverna riskerar att bli uttråkade om lärare 

väljer att följa studieplanen och arbeta för mycket med lässtrategier och de karaktärer, 

figurer som förknippas med de olika strategierna. Författarna anser att materialet inte 

utvecklar elevernas läsförståelse. De är oroade över vad projektet kan leda till och de 

tror att eleverna blir instrumentella, att det arbetssätt som En läsande klass förespråkar 

leder till att elevernas fokus brister och att det inte kommer spela så stor roll om vad 

texterna de läser kommer handla om.  

 Barbro Westlund ser goda intentioner med projektet. Hon har inget emot att de har 

inspirerats av den forskning som hon har bedrivit, men hon vänder sig mot att det i 

materialet står att hon är en samarbetspartner vilket inte är sant. Det leder till ett 

allvarligt missförstånd menar Westlund. Westlund menar också att risken finns att En 

läsande klass leder till isolerad färdighetsträning därför att eleverna fokuserar för 

mycket på att lära sig vad de olika lässtrategierna betyder istället för att fokusera på 

texten. Därigenom går de kanske miste om en djupare läsförståelse. Westlund blir oroad 

över att hennes forskning blir förenklad. ”Det är inte den forskning som jag vill stå för”. 

Hon tycker att undervisning i läsförståelse ska ske på en högre nivå. 

Läsförståelsestrategier och olika läsförståelseprogram arbetar man med på olika sätt. 

Läsfixarna skapades för att symbolisera lässtrategier och för att försöka förklara på 
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vilket sätt elever kan komma igång med dessa strategier. Genom den planering som En 

läsande klass föreslår tror hon att figurerna kan bidra till att eleverna tappar fokus och 

leker istället för att koncentrera sig på innehållet i en text (UR, 2015-04-06). 

Konsekvenserna som kan uppstå om lärare strikt väljer att följa 

studiehandledningen kan resultera i att eleverna blir ointresserade. Lässtrategier ska 

användas när de fyller en funktion för eleven, inte som instrumentell träning av 

strategier i sig där innehållet i texterna hamnar i bakgrunden. Sådana aktiviteter 

påverkar knappast elevernas läs-engagemang, läsglädje och läsförståelse i positiv 

riktning – snarare tvärtom (Pedagogiska magasinet 2015-04-06). 

 Martin Widmark menar att En läsande klass inte är en avhandling utan att 

projektet är ett förslag på hur man kan arbeta utifrån olika läsförståelsestrategier. Han 

anser att projektet vilar på en bra vetenskaplig grund eftersom det är kompetenta lärare 

som har deltagit och konstruerat materialet. Medarbetarna har läst och inspirerats av 

forskning inom området samt arbetat i många år med förbättringar av materialet. Han 

håller med om att det kunde gjorts på ett annorlunda sätt och att materialet bör 

förtydligas angående källhänvisningar. Trots den kritik som riktats mot En läsande 

klass är Widmark stolt över materialet och över den positiva reaktionen materialet har 

fått från verksamma lärare (UR, 2015-04-06).  

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

2.4.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är en teoribildning som har initierats av psykologen 

Lev Vygotskij (1934) och innebär att barnet ska kunna förstå och genomföra uppgifter 

ovanför sin kunskapsnivå, med hjälp av någon annan erfaren individ, som då kan hjälpa 

barnet att skapa förståelse att genomföra uppgiften. Barnet ska utvecklas genom att lära 

av andra barn eller vuxna som har mer erfarenhet och kunskap inom ämnesområdet. När 

detta samspel sker bidrar detta till att barnets kunskaper utvecklas. Barnet går från det 

sociala till det individuella, det vill säga, barnet lär sig i samspel med andra för att sedan 

kunna genomföra handlingen på egen hand (Gibbons, 2006:29). 
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2.4.2 Scaffolding 

Scaffolding är en undervisningsteori som lanserades på 1980- talet av den amerikanska 

psykologen Jerome Bruner som själv inspirerats av Vygotskijs inlärningsteorier, där 

lärande uppstår i samspel med andra. Bruner skapade begreppet Scaffolding, som 

påminner om Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.  Begreppets centrala 

utgångspunkt är att läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen. 

Stöttningen kan till exempel vara att tydliggöra lärandemålen, strukturera uppgifter eller 

visa intresse för elevernas arbete och resultat. Med en bra strategi kan eleven lättare 

förstå de alltmer komplicerade texterna. Då eleven klarar allt mer på egen hand minskas 

stödet av läraren (Westlund, 2009:124). Detta avtar sedan efter hand beroende på hur 

mycket eleven klarar av på egen hand. I den kognitiva och den sociala utvecklingen är 

dessa stödstrukturer centrala och till stor hjälp för elevernas kunskapsutveckling. Det är 

lärarens uppgift att se till att eleverna har stöd i olika situationer, exempelvis modeller 

för problemlösningar och rutiner (Westlund, 2009:21–23). 

3 Metod och material 

I detta kapitel redovisas valet av metod för analys och genomförande som användes för 

att samla in det empiriska materialet för undersökningen, metodkritik samt etiska 

överväganden. Därefter presenteras undersökningens material, insamlingsmetod: urval 

och avgränsningar samt materialkritik. 

3.1 Analysmetod 

För att analysera intervjuerna har jag gjort följande: Intervjuerna transkriberades vilket 

innebär att transformera, att något går från en form till en annan. I min studie innebar 

det att muntligt tal övergick till skriftspråk. Jag har använt mig av de mönster som 

Kvale (2007) beskriver. Genom att visa på utvalda svar och citat från informanterna, 

vilka presenteras i resultatavsnittet, har jag kunnat jämföra likheter och skillnader i hur 

de ser på sitt arbete med En läsande klass. Metoden har hjälpt mig att komma fram till 

det viktigaste som de intervjuade lärarna berättat. 

 

3.1.1 Intervju 

Enligt Steinar Kvale (1997) kan forskningsintervjuer där samtal är i fokus förekomma i 

olika former. Den kvalitativa intervjun kallas ibland för standardiserad eller icke-
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standardiserad intervju. En standardiserad intervju innebär att intervjuaren använder ett 

formellt schema med strukturerade frågor under intervjun. En icke-standardiserad 

intervju innebär att frågor kan ställas som öppna, den följer inte en fastställd struktur, 

utan frågorna kan generera mer reflekterande och uttömmande svar (Kvale, 1997:19). 

 Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes de frågor som ska ge svar på 

uppsatsens syfte. De genomförda intervjuerna präglas av den icke-standardiserade 

intervjun. Då kan jag som intervjuare känna av hur samtalet fortlöper och det blir lättare 

att komplettera med eventuella följdfrågor och förtydliga om något är oklart. I min 

studie vill jag få fram informantens egen tolkning och uppfattning kring frågorna 

eftersom jag anser att det är detta som berikar samtalet och ger mer intressanta och 

användbara svar.  

 

3.1.2 Etiska överväganden 

Informanterna blev före samtalen underrättade om syftet med undersökningen samt de 

forskningsetiska regler som studien grundar sig på. Informanterna, skolorna och 

materialet som använts till studien har behandlas konfidentiellt. Genom anonymiteten 

innebär detta att informanterna och skolan har fiktiva namn, vilket alla parter blev 

informerade om. Informanterna underrättades även om att intervjun var frivillig och att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet. Enligt Runar Patel och Bo Davidsson 

(2003:115) medför detta att informanterna kan bli mer avslappnade och mer öppna 

under besöket och under intervjuns gång. 

 

3.1.3 Metodkritik 

Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) påvisar att intervjuer och framförallt den 

kvalitativa intervjun oftast ger ett intressant resultat av informanternas attityder, 

värderingar och intressen och i detta fall lärares syn på undervisningen och metodval.  

I den kvalitativa intervjun är frågeområdena bestämda men frågorna kan variera från 

intervju till intervju beroende på vilka aspekter den intervjuade tar upp. Syftet med 

kvalitativ intervju är att informanten ska ges möjlighet att lämna så uttömmande svar 

som möjligt. För att få informationsrika svar bestod intervjufrågorna av både förberedda 

frågor och öppna följdfrågor. 

Enligt Johansson & Svedner (2010) kan öppna frågor locka fram mer fakta och 

tankar från informanten. Genom att ställa en öppen fråga leder intervjuaren in 
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informanten på ett visst frågeområde och genom att lyssna uppmärksamt på den 

intervjuade kan informanten fokusera på ämnet vilket leder till att man får ut som mest 

av informantens tankar och funderingar. 

Det är jobbigt och det tar tid att ”översätta” intervjuernas talspråk till skriftspråk, 

där analys och tolkningar av till exempel gester, betoningar och ansiktsuttryck oftast 

inte kan återges. Att genomföra transkriberingar är inte lätt, det kan vara svårt att höra 

vad som sägs (Kvale, 2007). Syftet med transkriberingen var att kunna komma ihåg vad 

som sagts i intervjun, kunna kategorisera åsikter för att läsaren av uppsatsen ska kunna 

få se några av uttalandena mer tydligt.  

3.2 Material 

Undersökningens material består av intervjuer, inspelningar med transkriberingar samt 

anteckningar från intervjuerna med tre lärare som deltog i studien.  

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Jag valde att skicka ut en förfrågan till verksamma lärare på olika skolor i årskurs 3 som 

undervisar i svenska och som använder sig av materialet En läsande klass i sin 

undervisning i lässtrategier. Jag valde att inrikta mig på skolor i södra Sverige. Valet 

präglades av den geografiska närheten för att praktiskt kunna genomföra 

undersökningen. Av 25 skolor som blev tillfrågade var det tre lärare som valde att 

medverka i studien. 11 skolor tackade nej och resten av de tillfrågade fick jag inget svar 

ifrån. Eftersom det endast var tre lärare som valde att medverka fick jag därför avgränsa 

mig i mitt urval. Ursprungsscenariot var att intervjua fler lärare som undervisade i 

årskurs tre, men på grund av att många tackade nej eller inte svarade blev det en lärare i 

årskurs ett och två lärare i årskurs tre som medverkar. Jag fick möjlighet att intervjua 

lärare som arbetar på olika skolor vilket gav mig chansen att upptäcka eventuella 

skillnader eller likheter i svar och förhoppningsvis få en intressant jämförelse. Samtliga 

intervjuade lärare är kvinnor i den kommunala skolan, där skolan ligger i förorten.  

 

3.2.2 Materialkritik 

Jag är medveten om att mitt resultat har en låg validitet eftersom jag endast har 

intervjuat ett fåtal lärare. För att öka resultatets validitet hade jag behövt göra fler 

lärarintervjuer under en längre tid. Genom att undersökningen skett inom ett geografiskt 

begränsat område och endast på tre skolor är min avsikt inte att göra en generell 
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koppling när det gäller resultaten. Med hänsyn till mina resultat hoppas jag däremot 

kunna göra en analys där jag kan upptäcka detaljer och annan värdefull information som 

fler lärare förhoppningsvis kan använda sig av i yrkeslivet. 

3.3 Genomförande 

Alla informanter uppgav att de var positiva till studien vilket bidrog till intressanta 

diskussioner under intervjuerna. Samtalen ägde rum i klassrummen på skolorna och 

genomfördes i en lugn miljö. Varje enskild intervju tog ca 30 minuter. Alla intervjuer 

som genomfördes spelades in via en mobiltelefons inspelningsfunktion.  

I början av varje intervju berättade jag syftet med undersökningen. Varje informant 

informerades om deras rättigheter att kunna avbryta intervjun när de ville och att deras 

identitet skulle skyddas med hjälp av fiktiva namn. I studien kallas informanterna, Åsa, 

Eva och Lisa. Efter intervjuer med pedagogerna genomfördes transkriptioner av det som 

hade spelats in. 

Eftersom jag är oerfaren intervjuare kan frågorna präglas av min egen entusiasm, 

vilket i sin tur kan påverka resultatet. Detta ser jag som en nackdel vid genomförandet. 

Patel & Davidsson (2003:116) belyser vikten av att vara positiv och bemötande vid 

genomförande av intervjuer. Resultatet blir då att informanterna känner sig tillfreds och 

inte behöver inta exempelvis en försvarande attityd. Därigenom kan intervjuaren 

förbättra samtalets innehåll. Detta har jag tagit till mig när samtalen genomfördes. 

4 Resultat 

Här kommer jag att sammanställa resultatet och redovisa tankar och svar från de 

intervjuade pedagogerna utifrån studiens övergripande frågeställningar. Studiens 

huvudfokus är varför informanterna har valt att arbeta med En läsande klass och hur de 

arbetar utifrån lässtrategier med materialet samt vad lärare ska tänka på i arbete med 

inferenser samt vilka för- och nackdelar som det finns med materialet. Under de 

övergripande frågorna har resultatet delats in i kategorier. De kategorier som har valts är 

delvis hämtade från analysen av den insamlade empirin. 

4.1 Motiv till varför informanterna valt att arbeta med En läsande klass 

Åsa berättar att hon tidigare arbetat med lässtrategier i form av ett projekt vid sin 

praktik under lärarutbildningen. Denna erfarenhet fick henne att vilja fortsätta arbeta 

vidare med Läsfixarna eftersom hon under sin praktik inte fick möjlighet att studera och 
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använda materialet i den utsträckning som hon hade önskat. Kopplingen till 

styrdokumenten finns i arbetet med läsförståelse och till att eleverna ska läsa olika slags 

texter. 

Arbetslaget som Eva tillhör har tillsammans studerat och gått igenom alla 

strategier för att hjälpas åt att komma in i tankesättet i En läsande klass. Eftersom 

materialet knyter an till läroplanen blir arbetet med lässtrategier ett sätt att nå ökad 

läsförståelse. Sedan har varje enskild pedagog på skolan valt att arbeta med 

lässtrategierna på ett sätt som man känner sig trygg med och som är anpassat till de 

olika elevgrupper man undervisar i. Det är upp till var och en hur man bestämmer sig 

för att arbeta. 

 Idégivaren hos Lisa har varit Barbro Westlund, vars tankar som hon studerat vid 

en studiecirkel. Lisa fastnade för lässtrategierna Läsfixarna i samband med olika 

konkreta och praktiska experiment man fick vara med om under utbildningen i 

studiecirkeln. Lisa nämner de kopplingar som finns till läroplanen exempelvis när det 

gäller att analysera, sammanfatta och att skriva. Det betyder också en hel del att 

materialet är kostnadsfritt. 

4.2 Undervisning i läsförståelse med lässtrategier 

Åsa har arbetat med Läsfixarna sedan hon tog över klassen i höstas. Åsa berättar att hon 

inte följer någon studieplan när det gäller arbete med läsförståelse och att det sker med 

olika intensitet under olika perioder. Åsa använder materialet i sin undervisning i 

svenska men även i andra ämnen som exempelvis matematik. Barnen arbetar i en 

särskild läsförståelsebok där eleverna får träna på att förklara ord och uttryck i många 

olika texttyper. De får svara på frågor gällande informationen i texten och får reflektera 

över den utifrån sina egna erfarenheter. Ofta när eleverna läser i sin bänkbok går Åsa 

runt och pratar, enskilt med varje elev. ”Till min hjälp har jag en fritidspedagog. På 

fredagar har vi ett 40-minuter långt pass då vi delar in klassen i tre läsgrupper. I varje 

grupp finns det en pedagog. Vi sitter också i andra smågrupper och har boksamtal och 

pratar om konsten att läsa mellan raderna”. Undervisningen utgår från ett boksamtal där 

eleverna får diskutera kring sina egna erfarenheter och koppla detta till textens innehåll. 

Då är det kanske sex elever i varje grupp.” Åsa berättar att motivet till varför eleverna 

delas in i grupper är för att eleverna i diskussionen ska kunna delge varandra kunskaper 

och i sin tur lära av varandra. 
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Vid högläsning använder sig Åsa av Läxfixarna genom att dela in klassen i olika 

grupper där varje grupp får olika Läsfixare att arbeta med utifrån texten som har lästs.  

I grupperna får eleverna diskutera med varandra, för att sedan berätta vad de har 

kommit fram till. Hon anser att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att man 

använder sig av olika läsförståelsestrategier när de arbetar med olika typer av texter. 

Hon ser arbetet med Läsfixarna som en stor tillgång och hon har även upplevt att 

materialet har hjälpt eleverna att klara läsförståelsedelen i de nationella proven. 

  Åsa berättar att arbetet hittills har inneburit att eleverna blivit mer medvetna om 

att de använder lässtrategier. Eftersom hon introducerade karaktärerna för eleverna 

under hösten har fokus varit på att eleverna ska lära sig de olika karaktärerna och vad de 

innebär. ”Slutmålet är att när de läser en text ska de ju kunna använda alla fyra.” Åsa 

tror att om eleverna ska kunna bemästra strategierna bör arbetet inrikta sig mycket på 

diskussion och samtal, med ett varierat arbetssätt, både individuellt och i mindre 

grupper. 

Precis som Åsa berättar Eva att hon inte enbart går efter den föreslagna 

studieplanen som ingår i materialet. I början av höstterminen arbetade hon i och för sig 

mer kontinuerligt och använde då även de modellektioner som finns i läromedlet. 

Läsfixarna blev en del av undervisningen. Karaktärerna introducerades genom att 

eleverna fick små kort med en bild av karaktären. På baksidan av varje kort finns det 

information om vad varje karaktär ska göra. Man inför en strategi i taget och en figur i 

taget. Detta görs för att eleverna tydligt ska se vad varje Läsfixare representerat och 

därigenom få en djupare kunskap om innebörden. Eleverna ser på korten vilka frågor 

som ska ställas och vilken kunskap de tränar. I undervisningen har de jobbat med 

dramaövningar för att eleverna ska sätta sig in i karaktärerna för att befästa 

lässtrategierna ytterligare. 

Eva tycker att En läsande klass har bra lektionsmodeller som inspirerar och bidrar 

med konkreta tips till undervisningen. Lektionerna är tydliga och instruktiva och känns 

som en bra utgångspunkt i arbetet med lässtrategier. ”Men vi följer absolut inte det här 

på nått sätt till punkt och pricka, utan det handlar mer om att man ska arbeta med texten 

på olika sätt för att bli en säker läsare och då kan man ju öva det på vilken text man än 

använder.” 

 Eva berättar att materialet i sig inte är en viktig del i hennes undervisning. 

Däremot konstaterar hon att de olika lässtrategierna är viktiga. Hon har en positiv syn 

på materialet och sedan det lanserades har flera lärare på skolan börjat fundera och 
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diskutera kring hur undersviningen ser ut. Man delar nu med sig mer av sina 

erfarenheter och kunskaper i ämnet. Hon säger: ”Man behöver bli lite påmind om olika 

saker, så det är jättebra.” 

Eva menar att man tränar på inferenser och lässtrategier hela tiden och på olika 

sätt, framförallt när de läser skönlitterära böcker. Hon brukar börja med att presentera 

bokens framsida och frågar eleverna vad de tror att boken kommer att handla om. I vissa 

fall väljer hon att utesluta bokens titel för att få eleverna fokuserade på vad framsidans 

bild föreställer och för att få eleverna att tänka fritt. Då blir det ett varierat sätt att skapa 

fler tankar och idéer hos eleverna att fundera över om vad boken kommer handla om. 

”Det positiva med att jobba med det här är att det finns inga rätt och fel, utan det kan 

vara väldigt många olika alternativ som passar in eller som stämmer så att säga med det 

som texten ger oss”. Men hon framhåller även att det är viktigt att eleverna blir 

medvetna om att det måste finnas en konkret koppling till det som läses. ”Det kan ju 

inte precis vara vad som helst, för då har man ju inte tittat på texten och dragit 

slutsatser. Så det måste ju vara inom rimlighetens gräns.” 

Eva menar att arbete med inferenser öppnar upp för många värdefulla och 

intressanta diskussioner. ”Det är ju det som är det fina med diskussioner att barnen får 

ju verkligen fundera själva och tänka. De får lyssna och bli inspirerade av andra runt 

omkring sig, och som leder till att de får nya idéer och tankar, Det är väldigt roligt att 

höra elevernas reflektioner.”  

Lisa har arbetat med En läsande klass sedan i höstas. Hon följer inte 

lektionsplaneringen utan väljer själv vilka delar hon vill involvera i undervisningen. 

Hon berättar att hon skulle vilja arbeta mer med En läsande klass och hon hoppas kunna 

läsa in sig mer på materialet samt låta det bli en större del av undervisningen. I 

undervisningen har Lisa tagit hjälp av materialet bland annat i samband med elevernas 

läsläxa som de har en gång i veckan. 

Lisa berättar även att de använder sig mycket av de bilagor och modellektioner 

som finns tillgängliga på En läsande klass hemsida. Bland annat har hon tagit del av ett 

färdigt arbetsblad där eleverna får arbeta med att utvärdera en bok de har läst. Lisa har 

fått den uppfattningen att eleverna har uppskattat detta arbetssätt enormt och att 

läsfixarna har varit till stor hjälp när de har skrivit sina recensioner. Vid detta 

arbetsmoment har eleverna fått öva sina färdigheter genom att använda sig av de olika 

läsförståelsestrategierna. Precis som med Eva har Lisa arbetat mycket med 

presentationen av de olika karaktärerna som symboliserar varje lässtrategi. Genom 
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repetition och mycket övning med läsförståelsestrategier tror Lisa att eleverna kommer 

få en djupare förståelse för vad de läser men även få en medvetenhet kring att de 

använder sig av olika strategier när de läser. 

Lisa berättar att ”Jag tror att synsättet har ändrats hos många lärare, man själv blir 

mer medveten om lässtrategier. Det blir mer tydligt för barnen att de använder sig av 

olika lässtrategier när man använder sig av dessa Läsfixare.” 

4.3 Vilka olika faktorer behöver lärare ta hänsyn till i arbetet med 

inferenser 

Åsa påtalar att alla elever är olika och hon anser att det finns många olika saker att tänka 

på. Framför allt måste man individanpassa undervisningen beroende på elevernas behov 

och förmågor. Hon menar att man måste ställa olika krav för varje enskild elev. 

Eva anser att det är viktigt att veta hur goda läsare barnen är. Det är viktigt att 

anpassa arbetet för eleverna utifrån den individuella kunskapsnivån speciellt när man 

väljer om man ska arbeta enskilt eller i grupp. ”Oavsett om eleverna läser själva, om vi 

gör det tillsammans eller med en kompis så behöver man gå igenom ord och begrepp 

som de inte förstår. Förstår man inte vad det står så kan man ju inte lägga ihop flera 

meningar och dra slutsatser. Det leder ofta till en bra samarbetsövning med frågor som: 

”Hur tänker du? Vad är det som gör att du tänker så?” 

Lisa menar att man behöver ta hänsyn till att alla individer har olika bakgrund och 

erfarenhet. Speciellt gäller detta barn med särskilda behov. Anpassar man inte 

materialet för individen är det lätt missa undertonen eller den egentliga meningen i 

texter. 

4.4 Fördelar och nackdelar som förekommer i arbete med En läsande klass 

Åsa tror att det inte finns några nackdelar i arbetet med En läsande klass. ”Eftersom jag 

inte använder det fullt ut så gör jag min egen grej av det. Jag använder det jag tycker 

passar”. Eftersom hon inte strikt följer planeringen så kan hon välja ut de delar som hon 

anser vara relevanta och lämpliga för undervisningen. 

 Enligt Eva får man genom materialet lära sig olika sätt att bearbeta en text. ”Det 

positiva med att jobba med det är att det finns inga rätt och fel, utan det kan vara väldigt 

många olika alternativ som stämmer med det som texten vill förmedla inom 

rimlighetens gräns.” ”Fördelarna är att du får nya sätt att tänka, lära dig knep på hur du 

ska bearbeta och förstå texten. Du kanske lär dig att du måste förstå. Sedan kan ju 
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eleverna uppleva nackdelar för att de tycker det är svårt och besvärligt.” Eleverna får 

tillfälle att stötta och hjälpa varandra att förstå, eftersom de kan olika saker utifrån sin 

egen kunskap och erfarenhet. Jag brukar alltid säga ”den som är snäll mot sig själv, 

frågar mycket.” 

Fördelarna enligt Lisa är att man jobbar mer aktivt med läsförståelsen och att 

eleverna är taggade på ett annat sätt än tidigare. En nackdel skulle kunna vara att 

läsandet blir för styrt. Hon menar att man också måste få läsa för att det är mysigt och 

härligt utan krav på analyser. Det gäller att hitta avvägningar och balans så att eleverna 

behåller sin studiemotivation. 

 

5 Sammanfattning och diskussion 

Här redovisas en sammanfattning av de viktigaste resultaten i undersökningen. I 

diskussionen som följer kopplas resultaten till tidigare forskning om de teorier som 

handlar om olika läsförståelsestrategier. Avslutningsvis vill jag redogöra för reflektioner 

jag gjort under arbetets gång och som kanske kan leda till vidare forskning inom 

området. 

 

5.1 Sammanfattning 

Det jag sett i min undersökning är att informanterna är mycket positiva till att använda 

arbetsmaterialet som finns i En läsande klass. Informanterna menar också att det finns 

en naturlig koppling till läroplanen i materialet. Man tycker också att det är positivt att 

materialet är kostnadsfritt och att det är webbaserat. 

  De tycker att det är bra med de konkreta modellektioner som finns och att de är 

en bra utgångspunkt i arbetet med lässtrategier. Samtliga tycker att figurerna, 

karaktärerna, Läsfixarna, på ett tydligt sätt underlättar för eleverna att förstå och kunna 

använda de olika läsförståelsestrategier som finns. Informanterna berättar att de inte 

följer den lektionsplanering som finns utan de väljer det som passar in i verksamheten 

efter elevernas individuella förutsättningar. Faktorer som påverkar arbetet med 

inferenser är elevernas individuella kunskapsnivå, förmågor och behov. Fördelarna är 

att man jobbar aktivt med läsförståelse och att man får tips om hur man ska bearbeta och 

förstå texter. Det har inte framkommit i studien något som visar att pedagogerna delar 

den negativa kritik som framförts mot En läsande klass. Informanterna nämner heller 



 

22 

 

inget om att man från skolledningen blivit uppmanade att använda sig materialet av i En 

läsande klass. 

 

5.1 Diskussion 

Skolans viktigaste uppgift är att upprätthålla och väcka intresse för att läsa och skriva 

och enligt Rosenblatt (2002) är läsning under de första skolåren grunden för all 

inlärning. Om man lyckas med detta, blir den fortsatta läs- och skrivprocessen 

självgående. Samtliga pedagoger ser en tydlig koppling till läroplanen i de avsnitt som 

behandlar läsning och läsförståelse. Enligt (Bråten 2008:11ff) är läsförståelsen kärnan 

och grunden för människans personliga och sociala liv. Genom att se till den forskning 

som berör läsförståelse och läsförståelsestrategier kan jag i undersökningen se en 

koppling mellan hur lärare praktiskt arbetar med karaktärerna, Läsfixarna, i En läsande 

klass.  

 Ett exempel är karaktären Konstnären som med hjälp av sina sinnen skapar inre 

bilder av det lästa. Iser (1978:140) konstaterar just detta, att läsaren endast kan skapa en 

förståelse för texten när denne skapar sina egna bilder och tolkningar av det som 

berättas i texten, det är den inre processen som konstruerar kognitiva bilder med hjälp 

av tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom karaktärerna får eleverna en åskådlig 

bild av hur en lässtrategi skulle kunna gestaltas.  

 Åsa berättar att när de arbetar i mindre grupper gör man detta för att eleverna ska 

kunna delge varandra kunskaper och lära av varandra. Detta kan styrkas av Olin-

Scheller (2008) som säger att läsaren måste koppla informationen till personliga 

upplevelser för att nå en god läsförståelse. I de bokpresentationer Eva gör, låter hon 

eleverna fundera och tänka fritt kring vad de tror att boken handlar om utifrån bokens 

framsida. Detta leder till diskussioner och samtal i gruppen. Enligt Iser(1978:15ff) har 

det en stor inverkan på förståelsen att läsaren får medföra något till texten och ha 

förväntan på vad som ska komma.  

 I de boksamtal Åsa har med sina elever låter hon eleverna diskutera kring texten 

utifrån sina egna erfarenheter för att lära exempelvis ord och begrepp av varandra. Detta 

delas av Ivar Bråten (2008) och Lundberg & Reichenberg (2008) som framhåller att 

läsarens möjligheter att skapa förståelse för en text handlar om förkunskaper och 

egenskaper. Eva och Lisa har arbetat mycket med att träna eleverna i vilka lässtrategier 

de olika karaktärerna symboliserar. Langer (1995:9) påtalar att läraren ska förmedla 

strategier till eleverna för att de ska kunna upptäcka olika sätt att förstå en texts innehåll. 
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Reichenberg (2008:36ff) framhåller betydelsen av tidiga insatser för att utveckla 

strategier för läsförståelse.  

 De intervjuade användarna av En läsande klass menar att materialet öppnar 

klassrummet för diskussion och samtal och detta ser alla informanterna som en stor 

tillgång. Genom att eleverna attraheras av materialet och att de får möjlighet att dela 

med sig av eventuella funderingar och synpunkter kommer detta att stärka eleverna i sin 

kunskapsinhämtning. Alla lärarna ser lektionsmodellerna som en stor inspirationskälla 

som de kan använda som idébank.  

Framför allt berättar lärarna att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med de 

olika karaktärerna. Eleverna tränas också i att redovisa och presentera sina resultat eller 

åsikter inför andra, en erfarenhet som ger ökat självförtroende och bättre förståelse för 

varandra. Jag har också under mina praktikperioder sett att motivationen ökar när 

eleverna tränar sin förmåga att samtala och föra olika resonemang. 

För att få en undervisning som är meningsfull, där eleverna är i fokus och 

delaktiga i sin egen utveckling, krävs en verksamhet som är målmedveten och har en 

röd tråd. Undervisningen måste göras inbjudande så att eleverna känner lust att lära. 

Arbetssättet i En läsande klass bidrar till just en sådan undervisning. 

 Eleverna måste också få möjlighet att diskutera och samarbeta med varandra kring 

vad man läst, för att kunna förstå det som står mellan raderna. Stannar man upp och 

pausar i läsningen, för ett samtal om texten, blir läsningen mer givande (Taube, 2007). 

Undersökning visar på att de intervjuade lärarna arbetar aktivt med de olika faktorerna 

som bidrar till ökad läsförståelse. Karaktären, Detektiven, ska hjälpa eleverna att bringa 

klarhet i olika otydligheter, till exempel nya och främmade ord eller uttryck.  

 Jag har förstått att elever med svenska som andraspråk är i stort behov av stöd i 

detta.  

Lisa menar att man behöver ta hänsyn till att alla individer har olika bakgrund och 

erfarenhet och att man bör anpassa materialet för individen annars är det lätt att missa 

den egentliga meningen i texten. Åsa berättar för mig att hon går runt och pratar enskilt 

med varje elev, ställer frågor gällande informationen i texten så att de kan reflektera 

utifrån egna erfarenheter. Genom att eleverna först lär sig de fyra grundstrategierna så 

kan de analysera texten individuellt, ställa frågor om texten och reda ut oklarheter 

(Andreassen, 2008:231) 

Under tidigare praktikperioder har jag observerat att läsning ibland ses som en 

färdighet mer än som en metod till kunskapsinhämtning, detta kan säkert bero på lärares 
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egen inställning och attityd till läsning. Jag tror att man behöver arbeta mer med 

lässtrategier i alla ämnen och med olika sorters texter. En läsande klass verkar generellt 

bidra till läslust och läsning på ett nytt sätt i skolan. De intervjuade pedagogerna berättar 

man diskuterar och pratar med varandra om materialet vilket leder till fördjupade studier 

i läsförståelse bland personalen. Genom ett sociokulturellt perspektiv på undervisningen 

kan detta ske genom att vi samtalar och lär av varandras erfarenheter. Skolan har ett 

uppdrag att hjälpa alla elever att utveckla strategier för sin inlärning. I samspel med 

andra barn eller vuxna ska barnen lära sig förstå och genomföra uppgifter (Vygotskij, 

1934). 

Att läsa mellan raderna är en komplex process. Under arbetets gång har det 

framkommit att begreppet inferenser inte är ett slutet begrepp med endast en enkel 

definition. Vid granskning av tidigare forskning och genom information från 

informanterna kan begreppet beskrivas som ett paraplybegrepp. Det har framkommit att 

allt man arbetar med i skolan hör samman, att alla strategier kan kombineras och att 

lärandet inte bara ska fokusera på en strategi. Inferenser har stor betydelse för hela 

läsförståelseprocessen och verkar vara den röda tråden som genomsyrar hela 

läsförståelseundervisningen. Alla tre lärare anser att de genom läsfixarna synliggör 

strategierna tydligare och detta leder till att barnen får en ökad förståelse och en 

medvetenhet i sitt arbete.  

Resultaten visar också att lärarna arbetar mer medvetet med att synliggöra 

lässtrategier för eleverna. Genom att använda sig av karaktärer som symboliserar en 

lässtrategi, menar alla tre lärarna att detta blir ett hjälpmedel för att befästa strategierna. 

Informanterna i studien ser läsförståelseundervisning som en del i elevens läs- och 

skrivutveckling, där även motivationen är viktig. Särskilt syns detta vid läsning av 

faktatexter där eleverna utvecklat en fördjupad läsförståelse. Åsa upplever att hennes 

elever har lyckats bättre i läsförståelsedelen i de nationella proven tack vare materialet. 

Det rimmar med Westlunds (2009:124) teorier att eleverna med en bra strategi förstår 

komplicerade texter och klarar allt mer på egen hand och det leder till minskat stöd av 

läraren. 

Trots den kritik som har riktats mot En läsande klass ser de tre lärarna materialet 

som en stor tillgång i undervisningen i svenska men även i andra ämnen och de delar de 

positiva synpunkter som framförts. Eva ser fördelar som att man får nya sätt att tänka 

och lär sig knep hur man ska bearbeta olika saker för att förstå texten. Lisa ser att 

eleverna är taggade på ett annat sätt än tidigare när det gäller läsförståelse.  ”Om En 
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läsande klass lyckas att motivera eleverna att läsa då är ju det första steget vunnit” säger 

Monica Reichenberg i en intervju (UR, 2015-04-06). Lärarna berättar att de ser få 

nackdelar med En läsande klass, eftersom de väljer vad i materialet de vill använda i sin 

undervisning. Ingen av informanterna följer studiehandledningen till punkt och pricka. 

Enligt Lisa skulle en nackdel kunna vara att läsandet blir för styrt. Det gäller att hitta 

avvägningar och balans så att eleverna behåller sin studiemotivation. 

Jag anser att det är lärarnas kompetens som är av avgörande betydelse för vilka 

metoder man väljer att använda sig av för att utveckla elevernas djupare läsförståelse. 

Det viktigaste måste ändå vara lärarna har kunskaper i elevernas individuella 

läsutveckling (Westlund, 2012). 

 En personlig reflektion som jag tar med mig är att pedagogerna tycker det är skönt 

att ha ett färdigt koncept att arbeta efter. Det sparar mycket planeringstid både för 

arbetslaget och för den enskilda läraren. Jag vet att arbetsbelastningen är hög inom 

lärarkåren och att man tacksamt tar emot färdigt material. Det är mycket som ska hinnas 

med i skolan inte minst när det gäller bedömning och dokumentation av arbetet.  

Avslutningsvis kan sägas att det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar 

för elevers läsutveckling genom att öka lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap 

om olika metoder i undervisningen och därigenom öka elevernas läslust och 

läsförståelse. Lärare har en möjlighet att tillsammans skapa rutiner kring hur skolan ska 

arbeta med barnets läs- och skrivutveckling genom att se möjligheterna i arbetet istället 

för olika hinder. I denna studie har jag kommit fram till att det är viktigt att lära sig 

olika metoder och lässtrategier och att det är något som pågår kontinuerligt och är en 

process för ett livslångt lärande. Jag har i och med studien ökat och fördjupat mina egna 

kunskaper i ämnet samtidigt som jag fått en inblick i hur andra lärare arbetar med 

inferenser och undervisning i läsförståelse. Jag vet att jag kommer ha nytta av detta i 

min framtida yrkesroll. 

 

5.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att få se fler studier när det gäller En läsande klass, främst ur 

ett elevperspektiv. Stämmer elevernas upplevelser överens med lärarnas uppfattningar? 

Finns det faktorer som eleverna anser att lärarna ska tänka på i sin undervisning i arbetet 

med En läsande klass. Hur påverkas arbetet med materialet när det gäller elevens 

utveckling inom skolans alla andra ämnen? Vad får det för betydelse inom matematiken 

eller inom ämnen som historia eller geografi? Kommer man vid lärarutbildningarna att 
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på ett mer fördjupat sätt studera projektet och ”fenomenet” En läsande klass. Att bredda 

studier i ämnet utifrån andra aspekter kan säkert tillföra delar som gör att 

undervisningen med materialet En läsande klass blir än mer konkret och att det på så vis 

medverkar till djupare läsförståelse bland eleverna. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

 

På vilket sätt arbetar tre lärare med inferenser med hjälp av En läsande klass? 

Hur mycket arbetar ni veckovis med En läsande klass? 

Hur mycket arbetar ni veckovis med lässtrategin ”inferenser”? 

Hur länge har ni arbetat med lässtrategin i den här klassen? 

 

Hur arbetar ni med En läsande klass? 

Hur synliggör du lässtrategierna för eleverna? 

Är En läsande klass en viktig del av din undervisning i svenska? 

Varför? På vilket Sätt? 

Varför inte? 

 

Kombineras flera läsfixare i arbete med inferenser? 

Hur tror du att elever lär sig att göra inferenser på bästa sätt? 

 

Vilka olika faktorer behöver lärare ta hänsyn till i arbete med inferenser? 

Vilka olika förhållanden/faktorer påverkar ditt val av strategier?  

Vad behöver du ta hänsyn till vid arbete med inferenser? 

 

På vilka grunder används En läsande klass i undervisningen? 

Känner du till om En läsande klass har någon anknytning till styrdokumenten? 

På vilka grunder använder du En läsande klass? 

 

Vilka fördelar/nackdelar förekommer i arbete med En läsande klass? 

Vilka fördelar/nackdelar förekommer i arbete med inferenser? 

 

 

 

 

 

 

 


