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SAMMANFATTNING 
 

 

Författare: Carola Gustafsson och Marit Österholm 

Titel: Plötsligt stod det där, typ osynligt! En interventionsstudie om effekten av 

medvetet arbete med läsförståelsestrategier 

År: 2015                                          Antal sidor: 52 

 
Studiens syfte var att, genom en 12 veckor lång intervention bestående av ett medvetet arbete 

med läsförståelsestrategier, bidra till ökad förståelse av sambandet mellan 

undervisningsmetod och elevers läsförståelse samt elevers och lärares upplevelse av detta 

arbete. Interventionen i studien genomfördes med för- och eftertest av både avkodning och 

läsförståelse, elevenkäter samt samtal med inblandade lärare för att tolka upplevelsen hos 

dessa två grupper. Testresultaten tolkades kvantitativt och enkäter samt lärarsamtal 

genomgick en kvalitativ bedömningsprocess. På det test som mäter läsförståelse framstod en 

grupp som de stora vinnarna i arbetet med läsförståelsestrategier, nämligen den grupp som i 

förtestet uppnådde stanineresultat 1-3. Elevgruppen med stanineresultatet 4-9 i förtestet visar 

ingen märkbar förbättring på eftertestet. Majoriteten av eleverna i interventionsgrupperna 

upplevde en förbättrad läsförståelseförmåga medan denna siffra var lägre i kontrollgrupperna, 

speciellt i år 8. Lärarnas upplevelse var att elever med stanineresultat 1-3 på förtestet, under 

och efter intervention var mer delaktiga i undervisningen och börjat finna en glädje i att läsa. 

 

 
Nyckelord: avkodning, ”En läsande klass”, intervention, läsförståelse, strategier.  
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1 INLEDNING 

 

Dagens samhälle kräver god läsförmåga av sina medborgare samt god förmåga att tolka den 

information vi får och varje dag översköljs vi av material som ska läsas, tolkas och förstås på 

rätt sätt.  Skolans uppgift är att rusta eleverna för detta samhälle. I läroplanen, Lgr 11, 

(Skolverket, 2011) slås fast att skolans grundläggande uppgift är att utveckla elevernas 

förmåga att tala, läsa, skriva och räkna samt rätten till en likvärdig utbildning: 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011, 

s.11). 

I läroplanen (Lgr 11) framkommer även att skolan har ett speciellt ansvar för de elever som 

kan ha problem att nå de nationella målen och då ska hänsyn tas till deras olika behov och 

förutsättningar, eftersom det finns olika vägar att nå fram till det gemensamma målet.  I 

läroplanens kunskapskrav framgår vidare att lässtrategier ska börja användas redan i år 1 för 

att successivt öka i takt med ökad ålder. Skolans viktigaste uppgift är att lära barn förstå vad 

de läser menar Westlund (2014). Alla barn har rätt till detta eftersom barn växer upp till vuxna 

som förväntas förstå olika slags texter. Målet är inte att betrakta läsning enbart som en 

färdighet eller som avkoppling utan som ett ovärderligt verktyg för att utveckla ett kritiskt, 

analyserande och kreativt tänkande (s.7). 

Alla barn lär sig dock inte tala, läsa och skriva i den takt som förväntas och i senaste PISA-

undersökningen 2012, framkom att svenska elevers läsförmåga försämrats samt att 

lågpresterande elever samt pojkar är de största förlorarna (Skolverket, 2013). Den senaste 

tiden har massmedia pekat på att skolan inte kan överbrygga de sociala klyftorna i samhället, 

vilket får till följd att elever i de socialt utsatta områdena, där föräldrarna har en lägre 

utbildningsnivå, får sämre förutsättningar att klara skolgången. Många är de aktörer som 

påstår sig ha lösningen på elevernas försämrade resultat, likaså antalet lösningar. 

När det gäller läsförståelse menar Hattie (2009) att den mest framgångsrika faktorn inom 

skolan är den kompetente läraren, enligt Kamhi och Catts (2012) är dessutom en god 

klassrumsmiljö avgörande. Dessa två faktorer genererar i längden ekonomisk vinning. Det är 
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av betydelse att lära eleven olika strategier för att bearbeta en text samt skapa motivation men 

Kamhi och Catts betonar även betydelsen av innehåll och engagemang. De senaste årens 

läsforskning visar att alla elever behöver få undervisning i läsförståelse för att utveckla de 

kognitiva tankeprocesser som behövs i dagens skola (Westlund, 2009). I en föreläsning 

avslutar Westlund (2012) med frågan: -Ska vi sänka staketet eller lära eleverna hur man 

klättrar över? Svaret är självklart att vi ska lära dem eftersom vi ska ha en skola för alla. 

Som lärare har vi, med lång erfarenhet från grundskolan, en viktig roll för de elever som 

behöver strategier för läsförståelse. Denna studie är därför relevant för oss som speciallärare, 

eftersom vi ofta möter elever vars läsförståelse inte har utvecklats optimalt – de klarar inte av 

att läsa på djupet, d.v.s. att läsa mellan raderna. Men hur ska man då arbeta för att nå ett bra 

resultat? Idag finns det en oändlig mängd metoder som påstår sig ha lösningen - vilken metod 

ska man då välja? Vilka metoder är evidensbaserade? Enligt Kamhi och Catts (2012) finns det 

en klyfta mellan forskningen av de mekanismer som ligger till grund för förståelse och de 

åtgärder som sätts in på skolorna för att förebygga svårigheter i läsförståelse. I detta arbete har 

vi därför valt att titta på effekterna av olika undervisningsmetoder. På många skolor arbetas 

det nu med det populära nationella läsprojektet ”En läsande klass” i år 1-6. Det är gratis, 

lättillgängligt, finns på sociala medier, är kommersiellt, nedladdningsbart och 

användarvänligt. Materialet har dock kritiserats för att vara ”ett hemmabygge utan 

vetenskaplig grund” med flertalet allvarliga brister (Damber & Nilsson, 2014). Har ” En 

läsande klass” trots allvarlig kritik effekt eller finns det andra metoder som ger ett likvärdigt 

resultat är frågan vi ställer oss i denna studie.      

2 BAKGRUND  

2.1 Teoretiska perspektiv på läsförståelse 

 

Först definierar vi begreppet läsförståelse teoretiskt utifrån forskningsteorier för att därefter 

beskriva hur undervisning kan bedrivas för att främja läsförståelse, även detta ur olika 

forskares perspektiv. 

Definition av läsförståelse: 
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Vad menas då med läsförståelse? Enligt Bråten (2011) kan det definieras på flera olika sätt 

men Bråten väljer definitionen: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den” (s.14). Läsförståelse är enligt Kamhi och 

Catts (2012) en förmåga som är beroende av läsförmåga, engagemang, textens och uppgiftens 

utformning och sammanhang. Läsförståelse definieras enligt Westlund (2013, 2014) som en 

dynamisk och målorienterad process, vilken inkluderar färdigheter, strategier, tidigare 

kunskap och motivation. Den är beroende av förmågan att avkoda text, skapa förståelse för 

ords betydelse och grammatiska struktur.  Anders (2002) framhåller att läsande och 

läsinstruktioner måste ses utifrån kontext och tar upp två definitioner av läsförståelse: (1) 

läsaren besvarar frågor, återberättar eller sammanfattar det lästa (2) att lära sig, förstå, minnas, 

och göra inferenser. Det spelar, enligt författaren, ingen roll hur läsförståelse definieras, 

förståelsen hänger alltid ihop med läsningens avsikt och resultatet är relaterat till avsikterna. 

Vidare har Gough och Tunmer (1986) i sin modell ” the Simple View of Reading” angett en 

formel för läsförståelse, detta för att klargöra vilken avgörande roll avkodning och förståelse 

har på slutprodukten läsförståelsen. Modellen förklarar läsning (L) som en produkt av 

avkodning (A) och förståelse (F) enligt formeln: A x F =L. I detta perspektiv kan förståelse 

(F) utläsas som språklig förståelse. Om någon av de två faktorerna A eller F, eller båda två, 

inte fungerar och är noll, så uppstår ingen läsförståelse (ibid).  Utifrån denna formel menar 

Westlund (2014) att det således inte går att förstå en text om inte avkodningen fungerar samt 

att det inte heller räcker med att bara avkoda en text och inte ha språkförståelse. Läsförståelse 

uppstår när avkodning och språkförståelse är i balans med varandra.  

Läsförståelsens komplicerade process beror även på viktiga och komplexa processer på lägre 

nivåer. Kirby (2007) definierar läsförståelse som en förmåga utvecklad för att tolka texter och 

denna förmåga utvecklas genom direkta instruktioner. Grunden till att bli en bra läsare är 

avkodningsförmågan, Kirby lägger dessutom till två andra viktiga faktorer – flyt och 

strategier. Under informationsprocessen sker en integrering av delarna på de lägre nivåerna, 

såsom ord och orddelar, med delarna i de högre nivåerna och förståelsen bygger på de högre 

nivåerna. När arbetsminnets innehåll är på en högre nivå ökar förståelsen. Detta innebär att 

elever med problem att förstå enskilda ord får svårt att uppnå en förståelse. Kirby skiljer 

mellan tre olika nivåer av förståelse: passiv förståelse, där texten varken analyseras eller 

bedöms utan endast följs; förståelse för inlärning, där läsaren vill komma ihåg detaljer och 
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djupare betydelser ur texten; självreglerande förståelse, där texten används för att uppnå egna 

mål. 

 

2.1.1 Läsflyt 

Enligt National Reading Panel (National Institute of Child Health and Human Development 

[NICDH], 2000) behöver inte en välutvecklad förmåga till ordigenkänning leda till flyt, det är 

dock allmän kännedom att flytet är en kritisk faktor för att uppnå skicklig läsförmåga. Att läsa 

flytande definieras av NICDH som en förmåga att kunna läsa snabbt, exakt samt med korrekt 

betoning. NICDH nämner att forskare är eniga om att läsflytet utvecklas genom läserfarenhet 

samtidigt som diskussioner förs om vilken som är den mest effektiva praktiken. Lotsad 

repeterad läsning anser forskare vara effektivt för att utveckla läsflyt. Att beakta enligt 

NICDH är att exaktheten i ordigenkänningsförmågan inte ska betraktas som slutet på 

läsinstruktionerna, även läsflytet måste man arbeta med eftersom läsförståelsen kan 

underlättas av läsflyt. Tidigare trodde forskare att läsflyt var ett resultat av ordigenkänningen 

och därför riktades undervisningen enbart mot ordigenkänning, inte mot läsflyt. Att det finns 

ett samband mellan läsflyt och förståelse framkommer i en dataanalys från the National 

Assessment of Educational Progress in Reading (Pinell et al., 1995). 

  

2.1.2 Läsförståelsefrämjande praktiker 

Pardo (2004) menar att läraren bör förstå hur faktorer hos läsaren, texten samt kontexten 

samspelar för att skapa förståelse innan läraren kan undervisa eleverna att bli goda läsare. 

Faktorer som påverkar kan vara elevens förförståelse, kultur, förmåga samt textens specifika 

särdrag. Pressley (2000) anser vidare att lärare bör bli medvetna om vad de kan göra för att 

öka elevernas förståelse och därför har effektiva instruktioner en viktig roll i undervisningen. 

Instruktioner bör ges på olika nivåer – under processen av enskilda bokstäver och deras ljud, 

ord-igenkänningsprocessen samt textprocessen.  Målet med instruktioner är, enligt Kuhn 

(2004), att eleverna ska kunna skapa sig en mening av det lästa. En indikator på elevens 

läsförståelse är korrekt användande av prosodi – om man inte förstår används denna inkorrekt.  

Instruktioner riktade mot läsflyt innebär troligen bättre läsförståelse enligt Kuhn. För att bli en 

skicklig läsare måste eleven engagera sig aktivt i sammanhängande texter.  
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Vygotskij (1978) pratar om den ”proximala utvecklingszonen” (ZPD) – det eleven klarar av 

med stöd idag, kommer han att kunna klara av själv nästa gång. Detta omsätts rent praktiskt i 

Reciprocal Teaching (RT) (Palinscar & Brown, 1984) samt i Westlunds läsförståelsestrategier 

(2009). Även Gauvain (2001) menar att delad aktivitet ger barnet möjligheter att lära sig samt 

att praktisera problemlösande förmågor. Författaren refererar till Palinscar och Brown (1984), 

Vygotskij (1978) och menar att kognitivt växande hos barnet sker med hjälp av en mer erfaren 

partner. Att interagera med andra är viktigt för den kognitiva utvecklingen. 

 Den reciproka undervisningens teori är att elever lär sig genom socialt samspel (Andreassen, 

2011), vilket väl överensstämmer med undervisning om läsförståelsestrategier, där läraren 

modellerar och eleverna samspelar.  Doolittle, Hicks, Nichols, Triplett och Young (2006) 

säger att en lösning för att uppnå en högre läsförståelse är Reciprocal Teaching (RT) – explicit 

undervisning i läsförståelsestrategier.  Basen för RT är social aktivitet – en interaktion lärare – 

elev samt elev - elev. Språkets viktiga roll i kommunikationen och förståelsen betonas, vilket 

även Vygotskij framhåller i sin teori om att språket måste finnas för att ett tänkande ska kunna 

utvecklas (2012).  RT är flexibelt och olika varianter kan användas såsom olika 

läsförståelsestrategier, modellering i grupp samt direkt undervisning av strategierna. Vidare är 

läsförståelsestrategier enligt Westlund (2013,2014) mentala aktiviteter som läsaren väljer för 

att tillägna sig, organisera och få ut information från en text och enligt Elwér (2009) är det 

viktigt att undervisa i läsförståelsestrategier genom modellering, där läraren undervisar genom 

att tänka högt. Eleverna bör vara medvetna om dessa strategier för att kunna strukturera sina 

kunskaper och därigenom göra dem mer lättåtkomliga framhåller Bråten och Strömsö (2011). 

Anmarkrud (2011) framhåller vikten av explicit modellering, främst för de svaga läsarna så 

att de förstår hur de ska interagera med texten för att uppnå ökad förståelse. Undervisningen 

bör vara strukturerad så att eleverna förstår sammanhanget (ibid) och därigenom även förstår 

vilket syfte läsningen har (Bråten, 2011). 

 

I det sociokulturella perspektivet, liksom i RT och Westlunds strategier, spelar dialogen och 

interaktionen en viktig roll för förståelsen (Vygotskij, 1978; Palinscar& Brown, 1984; 

Westlund, 2009). Tjernberg (2013) menar att kunskap uppstår i samspelet mellan människor, 

vilket överensstämmer med den sociokulturella teorins syn (Säljö, 2011). Vygotskij (1978) 

hävdar att två utvecklingsnivåer hos barnet måste beaktas – (1) den egentliga 

utvecklingsnivån vilken är resultatet av redan avslutad utveckling och (2) den 
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utvecklingsdynamiska nivån - för att kunna förutsäga barnets förmåga inom den närmaste 

framtiden.  Enligt Snow (2002) finns det tre viktiga aspekter för att kunna utveckla 

läsförståelse: texten, läsaren och läsningens syfte. Alla dessa påverkas dessutom av den 

kontext eleven befinner sig i, dvs. sociokulturen.  

För att kunna utveckla elevers läsning och läsförståelse föreslår Stanovich (1986) tidiga 

insatser och instruktioner, främst för att bygga upp barnets fonologiska medvetenhet så att 

inte läsproblemet blir ett större, mer generellt problem. Bråten (2011) menar att 

”Matteuseffekten”
1
 (Stanovich, 1986) talar för att tidiga insatser är att föredra något som även 

Snow och Juel (2007) och Torgesen (2007) framhåller. Det hävdas att preventiva insatser som 

sätts in i de tidiga åren är det som kan göra skillnad.  

Pressley (2000) konstaterar att ingen gjort någon jämförande studie inom undervisning där 

alla läsförståelsestrategier använts kontra undervisning där ingen strategi använts. Forskning 

visar att undervisningen bör innehålla följande för att förbättra elevernas förståelse: 

avkodningsförmåga, ordkunskap, användning av förförståelse, användning av aktiva 

förståelsestrategier, övervakning av förståelsen. Pressley framhåller även att instruktionerna 

bör pågå under en längre period. Idag anser forskningen att interventioner för att utveckla 

förståelsen bör användas redan på yngre barn. För att automatiskt kunna använda sig av 

förståelsestrategier samt koordinera dessa krävs arbete över tid, en utvecklingsprocess på lång 

sikt (ibid). Kirby (2007) menar att man inte får vänta med interventionerna eftersom detta 

medför risker för barnen, många barn kan också komma att behöva kontinuerligt stöd under 

flera år. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Skolverket (2007) och Skolinspektionen (2010) säger att forskning och andra inventeringar 

tyder på att läsundervisning i skolan är ett dåligt utvecklat område och undervisning av 

läsförståelsestrategierna är sällsynta i svenska klassrum. Interventionsstudier som berör vårt 

ämnesområde är fåtaliga, vilket vi upptäckt under arbetets gång. 

                                                           
1
 Matteuseffekten inom läsning innebär att de barn som läser mycket får ett mer utvecklat språk och en mer 

utvecklad läsförmåga. De barn som av skilda anledningar, tex lässvårigheter, inte läser lika mycket halkar efter. 
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Nedan följer ett antal studier som påträffats och som vi finner har anknytning och relevans för 

vår studie. 

I en studie av Lundberg och Reichenberg (2013), som grundar sig på Vygotskijs teori (1978) 

om att elever gynnas av välorganiserade och systematiska smågruppsdiskussioner ledda av 

lärare, delades elever in i två interventionsgrupper. En grupp undervisades enligt metoden RT 

(Reciprocal Teaching), den andra gruppen enligt IT (Inference Teaching).  RT- gruppen fick 

öva på fyra strategier medan IT- gruppen övade på att besvara inferensfrågor. Interventionen 

pågick i 16 lektioner under en period av åtta veckor och för- och eftertest gjordes genom fem 

lästest. Resultatförbättringarna var likartade i båda grupperna och visade på att båda 

interventionerna var gynnsamma för eleverna. Genom att analysera videoupptagningar 

påvisades att det fanns en större frekvens av spontana reflektioner och frågegenererande hos 

eleverna i RT- gruppen. Författarna menar så som tidigare beskrivits i inledningen att en 

nödvändig grundförutsättning för att kunna ta del av dagens samhälle är förmågan att kunna 

läsa och förstå texter. Vidare anser författarna att elever med utvecklingsstörning har en 

oväntad kapacitet att förstå skrift om de stimuleras korrekt samt att dessa elevers förmåga ofta 

underskattas. Enligt Lundberg och Reichenberg har olika forskare visat att alla läsare behöver 

systematisk och strukturerad undervisning i läsförståelse. I deras studie skedde mätningen av 

läsförståelse genom att eleverna dels fick återberätta vad de läst, dels fick besvara varför- 

frågor. I RT-gruppen tas följande fyra strategier upp var och en för sig: (1) förutsäga (2) 

generera frågor (3) klargöra (4) sammanfatta. Dessa baseras på tre teoretiska principer som 

framträder i Vygotskijs arbete (1978):   

1.  Ursprunget till alla högre kognitiva processer är först socialt, sedan en mental funktion 

som uppstår mellan människor i sociala interaktioner. 

2. ZPD är avståndet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingen 

som möjliggörs genom lotsning av lärare eller tillsammans med mer erfarna kamrater. 

3. Psykologiska processer uppnås i kontextuella och holistiska aktiviteter, d.v.s. strategierna 

används i ett kontextuellt sammanhang. 

I IT-gruppen ombads eleverna att besvara tre olika typer av frågor: (1) – frågor där svaret 

nämns explicit i en mening. (2) – reflektera och leta- frågor; att integrera olika meningar i 

passagen genom att använda inferenser i texten. (3) – Varför- frågor vilka kräver mer 

komplexa inferenser, ofta genom förkunskap. 
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Avslutningsvis framhåller Lundberg och Reichenberg (2013) att nyckelfaktorn verkar vara 

aktiva textsamtal där meningen skapas genom den sociala interaktionen. 

Torgesen (2007) menar i sin studie att det är viktigt att specificera själva läsproblemet därför 

att forskning om vilka åtgärder som är effektiva för elever med läsproblem baserar sig på 

vilken typ av läsproblem det är frågan om. Denna studie fokuserar på barn med fonologiskt 

baserade läsproblem, problem med att identifiera ord flytande och exakt. Instruktionerna som 

gavs till dessa elever var explicita och riktade sig mot den fonemiska medvetenheten och 

fonemiskt baserade avkodningsstrategier. Resultatet som framkommer är att intensiva och 

tydliga läsåtgärder är effektiva för elever med läsproblem. Dessa interventioner ska vara 

genomtänkta och mer intensiva än vad som normalt förekommer i den ordinarie 

specialundervisningen och då är det möjligt för dessa elever att öka sin exakthet och förståelse 

av det lästa.   

Fälth (2013) har i sin avhandling kommit fram till att åtgärder som innehåller både fonologisk 

träning och träning av läsförståelse är effektiva både kort- och långsiktigt för elever med 

svårigheter i läsprocessen. I studien använder sig Fälth av olika moment som, genom tidigare 

forskning, visat sig vara väsentliga för läsningen. Resultatet i avhandlingen pekar på att den 

kombinerade träningen är mer effektiv än ordinarie specialundervisning samt att träningen 

måste vara just kombinerad för att bli optimalt effektiv. Att intensiv och individualiserad 

undervisning visat sig vara effektiv har även konstaterats av Wolff (2011).  I sin studie, 

RAFT,( Reading And Fluency  Training based on phoneme awereness) visar Wolff  att elever 

med fonologiska svårigheter ges möjlighet att förbättra sina fonemiska färdigheter om de får 

intensivträning samt att innehållet i de pedagogiska insatserna bör vara breda. Under en 

tolvveckors period fick elever i år tre strukturerad lästräning varje dag, vilket resulterade i ett 

bättre resultat än den kontrollgrupp som fick traditionell specialundervisning. Eleverna testas 

både innan och efter interventionen som bestod av träning i fonologisk medvetenhet, 

avkodning, läsflyt och läsförståelse. 

Persson (2013) har under åtta veckor gjort en studie där sex elever med avkodningsproblem 

deltagit och fått arbeta utifrån BRAVKOD
2
 (Jönsson, 2010).  Elevernas resultat har sedan 

                                                           
2 BRAVKOD är ett lästräningsmaterial som bygger på överinlärning och automatisering av ord, för 

förbättrad ordavkodning och läshastighet. 
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jämförts med en kontrollgrupp. Resultatet i studien visar på att de sex elevernas 

avkodningsförmåga förbättrades i högre utsträckning än kontrollgruppens, den största 

förbättringen visades genom avkodningshastigheten. Läsflytet, d.v.s. att läsa 

sammanhängande text, påverkades inte i någon större omfattning vid jämförelse med 

kontrollgruppen. Enligt Persson har läsning av nonsenord och läskedjor varit svårast att 

påverka. Resultatet inom själva interventionsgruppen visar dock att eleven med lägst resultat 

inledningsvis uppvisar den största förbättringen för att följas av eleven med näst lägst resultat. 

Syftet med forskningsprojektet av Tengberg och Olin- Scheller (2013) var att bidra till ökad 

förståelse för hur skilda undervisningsmetoder påverkar utvecklingen av elevers läsförmåga 

och tolkningsförmåga. Projektet var upplagt av flera interventionsstudier vilka utformade 

olika undervisningsupplägg för att få eleverna att bli mer aktiva, medvetna och strategiska 

läsare av olika texttyper. Denna undervisning förankrades i tidigare teorier kring olika 

undervisningsstrategiers fördelar. Vårt intresse här var Tengberg och Olin-Schellers (ibid) 

fokus på klassrumsdialog samt strävan att göra elever medvetna om olika typer av 

lässtrategier. De ställer även den intressanta och relevanta frågan om hur läsförmågan 

egentligen kan prövas, vilka kriterier som är rimliga och hur lång tid av undervisning som 

måste avsättas för att resultat ska kunna ses. Interventionsstudien pågick under sex veckor i 

fyra separata studiegrupper i årskurs sju (Tengberg & Olin- Scheller, 2013). Dessa startade 

med förtest som följdes av test efter interventionen samt en enkät som handlade om elevernas 

upplevelse av den genomförda undervisningen. Undervisningen bedrevs med två separata 

undervisningsupplägg med inriktning att förbättra elevers läsförmåga. I den Dialogiska 

strategiundervisningen (DSU) introducerades successivt läsförståelsestrategier för att 

uppmuntra eleverna att använda teoretiska och metakognitiva redskap i sitt läsande. Det 

alternativa upplägget kan beskrivas som ett monologiskt undervisningsupplägg (MUU), ett 

mer ”traditionellt” sätt med individuell bearbetning av de lästa texterna, och här ingick även 

recensionsskrivande, men dock inga diskussioner om texterna. Förtesternas kvantitativa 

resultat visar att det inte är någon skillnad mellan DSU-gruppen och MUU-gruppen. På 

eftertestet presterar dock DSU-gruppen påtagligt bättre än MUU-gruppen. I den kvalitativa 

analysen av resultatet i eftertesterna framgår markanta skillnader till DSU-gruppens fördel 

vad gäller att referera till och motivera sitt svar med stöd av den aktuella texten, samt mer 

nyanserade svar, associativt tänkande och visualiseringar av textvärlden. Dessa skillnader kan 

också relateras till undervisningens karaktär och resultatet tyder därför på att valet av 
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undervisningsstrategi spelar en viktig roll för elevernas lärande. DSU-gruppen visar även på 

en större tillgång till ett metaspråk, ett mer nyanserat och ämnesrelevant språk än MUU-

gruppen, något som Tengberg och Olin-Scheller (2013) menar ”motiverar ett mera noggrant 

utforskande av potentialen i den dialogiska strategiundervisningen” (s.166). I diskussioner om 

forskningsmetodens bärighet konstaterar de vidare att flera av deras forskningsmetoder bör 

förfinas, till exempel att för- och eftertesterna är av samma svårighetsgrad och mäter samma 

typ av läsförmåga samt att detta skulle kunna lösas med att samma tester används vid både för 

och eftertestet, något som vi i vår studie reflekterat över och därför har genomfört. De 

omnämnda studierna behandlar på många områden för oss intressanta aspekter både vad 

gäller syfte, metod och resultat. Delar av Tengbergs och Olin- Schellers studie fokuserar på 

effekter av skilda undervisningsmetoder och tangerar därför vår studie. Vårt intresse för hur 

valet av undervisningsmetod påverkar elevers förmåga att förstå det lästa har resulterat i 

följande syfte och frågeställningar: 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse av sambandet mellan 

undervisningsmetod och elevers läsförståelse.  

Frågeställningar: 

 Hur påverkas läsförståelsen utifrån undervisningsmetoden med 

läsförståelsestrategier?  

 Hur upplever eleverna och lärarna arbetet med läsförståelsestrategierna? 
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3 METOD 

3.1 Val av metod 

 

Vi har dels använt oss av en kvantitativt inriktad forskningsmetod där vi studerat utfallet av 

interventionen i arbetet med läsförståelsestrategier, dels en forskningsmetod med kvalitativa 

inslag där elevernas och lärarnas upplevelse av läsförståelsearbetet analyserats och fokus 

ligger på konsekvenserna för läsförståelse utifrån den undervisning som bedrivs. Teorin som 

ligger till grund för vår undersökning är den sociokulturella med Vygotskij (1978) som 

företrädare. Han hävdar att barnets kulturella utveckling inträffar två gånger – först på social 

nivå (mellan människor) och därefter på individuell nivå (inom sig själv). Eleverna lär sig 

genom social interaktion med andra och utvecklingen ska ses som både historisk och 

kulturell. 

 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Genom den kvantitativa metoden förklarar fenomenet medan vi, genom den kvalitativa 

metoden, förstår det vi analyserar (Fejes & Thornberg, 2012). Den kvantitativa metoden 

innebär att resultaten blir direkt mätbara genom att de består av siffror – i vårt fall genom 

staninevärden
3
 på DLS- test. Här mäts elevernas förståelse av det lästa. Ytterligare test av 

kvantitativt slag som vi använt oss av är H4/ H5. De senare testen mäter de antal ord eleven 

kan avkoda korrekt under 1 minut och där ordens ortografiska struktur successivt blir mer 

komplicerad. Mätningarna har skett både före och efter interventionen, dessutom har både en 

experimentgrupp och en jämförelsegrupp testats. För att vi ska kunna dra slutsatsen att 

interventionen (X) påverkat läsförståelseförmågan (Y) måste, enligt Sverke (2011) följande 

tre krav vara uppfyllda: X måste tidsmässigt vara före Y, X och Y måste höra ihop, ingen 

faktor utanför får påverka resultatet. Eftersom undervisningen i experimentgrupperna (2 st) 

innehåller explicit undervisning i läsförståelsestrategier, har kontexten för dessa grupper  

förändrats och det är resultatet av denna förändring vi vill mäta, samtidigt som vi vill mäta 

resultatet i de två jämförelsegrupperna för att se om någon förändring inträffat där, trots att 

                                                           
3
 Efter engelskans ”standard-nine”. Stanineskala är en skala som bygger på en uppdelning av 

normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där det stanine fem utgör medelvärdet på skalan. Resultatet stanine 1-3  

för elever bör särskilt uppmärksammas (Järpsten & Taube, 2013). 
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ingen intervention använts. För att kunna mäta förändringar är det bästa sättet för oss att 

använda oss av kvantitativ metod. Kvantitativ metod kännetecknas enligt Sverke (2011) av tre 

drag: de kvalitativa storheterna ska förändras till siffror för att göra mätning möjlig; syftet är 

att få kunskap som kan generaliseras till andra grupper, ofta större; och till grund ligger en 

teori. 

 

3.1.2 Kvalitativ metod 

 Den kvantitativa metoden har kompletterats med kvalitativ metod genom användande av 

samtal och enkäter, vilka har tolkats och därigenom förhoppningsvis bidragit till en än mer 

stabil grund. Vi ville ha reda på både elevers och lärares uppfattningar om den undervisning 

som bedrivs, de resultat denna ger enligt dem samt om och vad det föreligger för samband 

mellan undervisning och resultat på läsförståelse. Kvalitativa data har reducerats genom 

kategorisering (kodning) och intressanta begrepp plockats fram för att sedan kategoriseras och 

tolkas. I tolkningsprocessen sätts de olika kategorierna mot varandra. Abduktiv process har 

använts, för att genom empiri kunna bygga en teori (Fejes & Thornberg, 2012). Ett av de 

problem som föreligger i den kvalitativa ansatsen är, enligt Befring (1994), att data analyseras 

subjektivt, ofta utifrån hur människor själva upplever sin situation. Detta medför i sin tur att 

resultaten inte blir generellt valida. Dahmström (2000) lyfter fram ett annat problem med 

denna metod när det gäller enkäter där informanterna är anonyma: om svaren informanterna 

har gett behöver förtydligas, finns det ingen möjlighet att göra detta.   

 

3.2 Genomförande 

Studien har ägt rum på två skolor i två mindre städer, och i fyra klasser efter att tillstånd 

erhållits från respektive rektor.  På Kungsskolan, en F-6 skola, tillfrågades en lärare i år 6 (här 

kallad I6) som skulle starta upp arbetet med ”En läsande klass” (ELK), om det fanns intresse 

av att vara med i studien med en klass från årskurs 6. På samma skola tillfrågades även en 

lärare med en undervisningsgrupp i år 5 som kontrollgrupp (här kallad K5). På den andra 

skolan, Slottskolan, deltog två lärare som undervisade i svenska i årskurs 8. Den ena läraren, 

här kallad I8, avsåg att arbeta med läsförståelse utifrån materialet ”Aktiv läsning” (Hydén, 

2011), ”Läsförståelse – Läs och tänk B” (Redin & Hydén, 2011) samt ”Läsförståelse – Läs 

och tänk C” (Hydén, 2010) som även det baseras på arbetet med läsförståelsestrategier medan 



17 

 

gruppen som den andra läraren, här kallad K8, undervisade blev kontrollgrupp. 

Undervisningen i båda kontrollgrupperna kännetecknas av sedvanlig undervisning med enskilt 

arbete i läsförståelse samt enskild läxläsning av skönlitteratur, vilken redovisas genom 

bokrecension. I alla klasserna finns elever som är födda i Sverige men även elever som har sitt 

ursprung i ett annat land. 

Alla elever i de fyra klasserna var med och gjorde testerna och samtliga elever i de två 

interventionsklasserna deltog i undervisningen i läsförståelsestrategier. Detta med anledning 

av att klasslärarna ville ge alla elever samma möjlighet till undervisning men också av 

praktiska skäl, då det inte fanns möjlighet att endast undervisa de elever som godkänt sitt 

deltagande i studien. Lärarna ville även se resultat från H4/H5 och DLS-testerna för alla 

eleverna, inte enbart de som skulle vara med i studien. Dessa tester görs vanligtvis i klasserna, 

och eftersom det var svårigheter att få in det informerade samtycket innan testerna, gjordes 

testerna med alla eleverna, sedan bearbetades resultaten från de elever som medgivit samtycke 

till studien. I de fyra klasserna fanns totalt 79 elever och 67 ville vara med i studien.   

Vidare kan nämnas att urvalet har varit ett bekvämlighetsurval något som enligt Bryman 

(2011) och Sverke (2011) innebär att personer som varit tillgängliga valts ut så som det i detta 

fall varit när det kommer till val av skola och tillgång till klass, men inte i urvalet av elever. 

I anslutning till inledningen av arbetet med läsförståelse genomfördes ett DLS- test i alla fyra 

grupperna. Testet mäter elevernas läsförståelse och resultaten omräknas i staninepoäng. 

Parallellt med detta genomfördes H4/ H5- test i alla grupperna. De elever som var frånvarande 

vid provtillfällena fick genomföra dessa med en veckas fördröjning, vilket inte bör ha 

påverkat resultaten. Efter interventionen genomfördes dessa tester igen så som beskrivs under 

rubriken Dataanalys. Provtillfällena av testen förlades vid samma tidpunkter för alla 

grupperna båda gångerna, vilken gör jämförbarheten högre. Detta kan vara en viktig faktor, 

eftersom eleverna ofta är tröttare tidigt på morgonen och/ eller sent på eftermiddagen 

(Persson, 2014). 

   

Den metod som är en av utgångspunkterna kring vår studie är ”En läsande klass” 

(www.enlasandeklass.se), vilken hänvisar till Westlunds teorier om att pedagogen ska 

undervisa i läsförståelsestrategier utifrån givna modeller som i ” En läsande klass” gjorts till 

grafiska modeller. Syftet med grafiska modeller är att synliggöra tankeprocesser och 

http://www.enlasandeklass.se/
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strukturer som utvecklar eleven (Westlund, 2014) och läraren har ett stort ansvar för att 

utveckla elevernas läsförståelse av olika slags texter. ”En läsande klass” är en 

studiehandledning i läsförståelse som menar att modern forskning visar att strukturerade 

samtal om texter leder till ökad läsförståelse (www.enlasandeklass.se) och utgår från fem 

strategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att 

sammanfatta och att skapa inre bilder. Strategierna, som i början modelleras av läraren, är 

personifierade med figurer som kallas läsfixare och tränas inledningsvis separat, därefter 

används de samtidigt och målet är att läsaren ska använda strategierna automatiskt under sin 

läsning och bli en Stjärnläsare. Texterna och lektionsplaneringarna i studiehandledningen ska 

ses som förslag på hur man kan arbeta och beskrivs utgå från följande tre modeller: RT 

(Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction)som bygger på liknande 

strategier såsom fråga, sammanfatta, förutsäga, visualisera, använda sig av förkunskaper, 

tänka högt och se samband samt Qta (Questioning the Author) där läraren modellerar hur 

eleverna kan ställa frågor till författaren. Den viktigaste byggstenen i samtliga tre modeller, 

RT, TSI samt QtA sägs vara samtalen kring texterna då dessa samtal ska handla om textens 

innehåll och budskap samt tankar om texten och om hur strategierna har använts för att 

fördjupa förståelsen d.v.s. ett sociokulturellt perspektiv. Modellerna kan dock aldrig i sig 

själva utveckla läsförståelsen utan det är utifrån hur engagerat och aktivt läraren arbetar 

tillsammans med eleverna som är av betydelse.   

Materialet som använts på högstadiet, ”Aktiv läsning” (Hydén, 2011), ”Läsförståelse – Läs 

och tänk B” (Redin & Hydén, 2011) samt ”Läsförståelse – Läs och tänk C” (Hydén, 2010) 

baseras även det på arbetet med läsförståelsestrategier och utgör även en av metoderna vi 

studerar effekterna av. Hydéns material ”Aktiv läsning A” (Hydén, 2011) är uppdelat i två 

delar: ”Bli en aktiv läsare!” och ”Var en aktiv läsare!”. Den första delen förklarar olika 

lässtrategier – att läsa mellan raderna och tänka själv, att kunna förstå svåra ord, visualisera, 

förutsäga samt ställa frågor till texten. Den andra delen består av tillämpningen av dessa 

strategier. Det andra materialet, ”Läs- och tänk B” (Redin & Hydén, 2011) samt ”Läs- och 

tänk C” (Hydén, 2010), innehåller praktiska övningar som tar upp instruktioner, att kunna 

tolka diagram, dra slutsatser, att kunna tänka logiskt samt ordförståelse bland annat. Detta 

material utgår också från att synliggöra och påvisa de tankeprocesser som ligger bakom 

tolkning av texter, men materialet är inte lika omfattande som ”En läsande klass” utan bör 

kompletteras med att läraren överför detta arbetssätt till sin egen utvecklade undervisning.  

http://www.enlasandeklass.se/
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3.2.1 Mätningar  

På marknaden finns i dag en mängd tester och det är av vikt att redan från början känna till 

vad det är man vill undersöka, i detta fall läsförståelse samt läshastighet. Begränsningen i 

denna studie var att många av testerna var åldersrelaterade samt önskemålet om att testerna i 

läsförståelse skulle gå att genomföra i grupp och helst även finnas tillgängliga på skolan för 

påseende innan beslut togs om de var lämpliga. Många faktorer är avgörande för att 

läsförståelse ska uppnås och vi valde att även titta på läshastighet, då flyt i läsningen hänger 

intimt samman med läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2005). ”Man skulle kunna säga att 

flytet bildar bron mellan ordavkodningen och förståelsen” (s.14). De elever som läser flytande 

kan känna igen orden och förstå samtidigt medan den som inte kan läsa flytande, har sin fulla 

uppmärksamhet mot avkodningen och hindras därmed från att koncentrera sig på förståelsen 

av det lästa(ibid). Efter mycket funderande bestämdes att DLS-Läsförståelse samt H4/H5 

skulle användas. 

Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) är ett normerat och standardiserat test som används i 

de flesta skolor, därför föll det sig naturligt att använda sig av detta. DLS är en serie material 

för kartläggning i läsning och skrivning som går många år tillbaka i tiden och innehåller 

delproven Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse från skolår 1 i 

grundskolan tom skolår 1 på gymnasiet (Järpsten & Taube, 2013). DLS är lämpliga att 

använda då elevernas resultat på ett objektivt sätt överförs till en standardskala, kallad 

stanine-skala. Enligt kursplanerna ska undervisningen i svenska bland annat innehålla 

följande: ” Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Järpsten & Taube, 

2013, s.4). Olika lässtrategier mäts i delprovet Läsförståelse samt även elevernas förmåga ”att 

återge grundläggande delar av innehållet och handlingen samt att utifrån givna frågor göra 

enkla beskrivningar av orsaker och konsekvenser i texten” (s.4 ). Syftet med testet är ”att ge 

en allmän uppfattning om elevernas förmåga att läsa och förstå olika typer av texter” (s.15). 

H4/ H5 är ett avkodningstest där man snabbt kan bedöma enskilda elevers 

avkodningsförmåga; detta test kompletterar DLS anser vi. Testet, som även ingår i 

Rydaholmsmetoden och BRAVKOD (vilka är baserade på ordlisteläsning), kontrollerar 

läshastighet och innebär att eleverna ska läsa så många ord som möjligt under en minut.  
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Eleverna får så många poäng som de läser antal ord rätt. Här finns BRAVKOD: s gränsvärden 

att förhålla sig till. H4 beskrivs innehålla något lättare ord än H5 och vi har i denna studie 

använt H4 för eleverna i år 5 och 6, samt H5 för eleverna i år 8. 

Samma H4/ H5 samt DLS- test i läsförståelse används före och efter interventionen, eftersom 

vi bedömer igenkänningsfaktorn vara låg då uppehållet mellan testtillfälle ett och två blir 

ungefär 4 månader.  

 

3.2.2 Enkäter och samtal 

Enkäterna, som alla elever besvarade efter studiens avslutande, utarbetades utifrån de 

fenomen vi kände att vi ville ha besvarade – hur eleven upplevde att läsförståelsen hade 

utvecklats och upplevelsen av arbetet med läsförståelse. I en av frågorna ska eleven utvärdera 

hur hen lär sig läsförståelse bäst samt ange hur mycket hen vill arbeta med läsförståelse 

fortsättningsvis. Givna svarsalternativ gavs samt dessutom ombads eleven att motivera sin 

ståndpunkt i vissa fall (se bil.3). 

Samtal med de fyra undervisande lärarna fördes vid tre tillfällen varav det första samtalet 

skedde innan interventionen påbörjats, det andra under pågående intervention samt det sista 

efter interventionens avslutande. Alla tre samtalen hade likartade frågeställningar, eftersom vi 

ville se om lärarnas upplevelser av arbetet med läsförståelse förändrats med tiden. Frågornas 

innehåll var inledningsvis planering av arbetet med läsförståelse, omfattning samt 

förväntningar på resultatet, för att vid samtal nummer två övergå till upplevelsen av hur 

läsförståelsearbetet fungerade, i vilken omfattning arbetet skedde, nuvarande förväntningar på 

resultatet samt vad som fungerade bra och/ eller mindre bra. I det sista samtalet skulle lärarna 

sammanfatta hur de upplevde att arbetet med läsförståelse fungerat, omfattningen av detta 

arbete, förväntningar på det slutgiltiga resultatet samt vad som fungerat bra och/ eller mindre 

bra (se bil. 2). 

 

3.2.3 Interventionen 

Under höstterminen och början av vårterminen, i cirka 12 veckor, kom lässtrategier att föras 

in i undervisningen, som en intervention, i två av de fyra undervisningsgrupperna. I de andra 

två bedrevs sedvanlig undervisning. Interventionen bestod av ”En läsande klass” i årskurs 6, 
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”Aktiv läsning A” (Hydén, 2011) samt ”Läs- och tänk B” (Redin & Hydén, 2011), ”Läs- och 

tänk C” (Hydén, 2010) i en klass i årskurs 8. Båda interventionerna innefattade explicit 

undervisning av läsförståelsestrategier och bygger på ”Reciprocal Teaching” samt Westlunds 

strategier (2009). En närmare beskrivning av lärare A:s och lärare B:s arbete med 

läsförståelsestrategier följer i inledningen av resultatdelen. 

 

3.3 Etiska aspekter 

Inom forskningen bör god forskningssed tillämpas – detta innebär t ex att deltagarna ska vara 

väl informerade om studien, dess syfte och användbarhet. Eleverna samt vårdnadshavarna 

informerades både muntligt och skriftligt, och eleverna fick med sig informerat samtycke hem 

för påskrift, se bil. 1a och 1b. De berörda informerades om anonymitet, konfidentialitet samt 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när deltagaren ville (Vetenskapsrådet, 2011). 

I denna studie innebär det att ingen av de medverkande omnämns med namn. Deltagarna och 

vårdnadshavarna informerades om att forskningsmaterialet enbart skulle användas i denna 

studie och inte har med betygen att göra, detta enligt nyttjandekravet som innebär att de 

upplysningar som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

3.4 Dataanalys  

Studiens början inleddes med samtal med respektive lärare om deras metod och förväntan när 

det gäller läsförståelse. Samtalen fördes utifrån ett gemensamt utarbetat dokument (se bil. 2). 

Därefter, i oktober månad, gjordes en testgenomgång med alla fyra klasserna där 

läsförståelsen mättes med DLS- test och avkodning med H4- test för åk 5 och 6, H5- test för 

åk 8. DLS- testen rättades och råpoängen översattes till staninevärden. Under pågående 

intervention genomfördes ytterligare samtal med alla fyra undervisande lärare om deras 

upplevelser av det pågående arbetet med läsförståelse (bil.2). Avslutningsvis testades eleverna 

ännu en gång med samma test, DLS samt H4/ H5, i februari månad. Testresultaten jämfördes 

sedan med testresultaten från oktober månad, både på klassnivå samt i mindre gruppnivåer där 

eleverna hade delats in i staninegrupperna 1-3, 4-6 samt 7-9 utifrån de resultat de uppnått i det 

första testet. Svaga resultat i läsförståelse bedöms enligt Järpsten (2013) vara stanineresultat 

1-3. Resultaten på DLS jämfördes sedan med resultaten på avkodning, H4/ H5, på klassnivå. 

Resultaten presenteras i diagram. Efter genomförande av testen fick eleverna fylla i en enkät 
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(bil. 3) och samtal fördes en tredje gång med de undervisande lärarna (bil. 2).  Alla data har 

analyserats direkt och brutits ned i delar, vilket Cresswell rekommenderar (2013). I den 

kvalitativa analysen har data, d.v.s. enkäter och samtal, tolkats efter att dessa har brutits ned i 

olika teman och kategorier. Elevenkäterna har analyserats genom att vi har försökt att hitta ett 

samband mellan elevernas upplevelser, deras resultat, lärarnas upplevelser samt den 

undervisning som har bedrivits, dvs. att försöka hitta de orsaker som ligger bakom dessa 

faktorer (Backman, 2011). 

 

3.5 Fördelning av genomfört arbete 

Denna studie har skrivits av två personer utifrån ett initialt gemensamt intresse för 

läsförståelse och hur man kan arbeta för att förbättra den hos eleverna. Interventionsstudien 

har genomförts på två skolor i olika kommuner. Inledningsvis gjordes en gemensam 

tidsplanering som vi utarbetade tillsammans och därefter följde ett uppdelat arbete som 

innebar kontakt med rektor, lärare i interventions-samt kontrollgrupp, elev- och 

föräldrakontakt. Sökandet efter lämpliga läsförståelsetest för år 5-6 samt för år 8 fördelades 

naturligt mellan oss men i samråd för att finna likvärdiga DLS-test som var lämpliga för vårt 

ändamål. Carola ansvarade under hela interventionen för arbetet med år 5-6 och Marit för år 

8. När det gäller läsning av relevant litteratur och tidigare forskning samt själva skrivandet har 

även här skett en rättvis fördelning. Allt som skrivits ned har diskuterats och arbetats igenom 

tillsammans. Vi har använt oss av färger, rött och grönt, för att urskilja vem som skrivit vad 

och många är de mejl som skickats emellan med kommentarer och synpunkter samt alla de 

telefonsamtal med fördjupade diskussioner som ägt rum. Vi har även träffats hos varandra och 

i samband med handledning i Västerås.  

 

4 RESULTAT 

 

För att ge en övergripande beskrivning av studien och de data som framkommer har vi initialt 

valt att presentera lärarnas beskrivning av arbetet med läsförståelse under denna rubrik då 

studiens syfte är att bidra till ökad förståelse av sambandet mellan undervisningsmetod och 
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elevers läsförståelse. Vi ser lärarnas beskrivning som en del i det resultat vi presenterar utifrån 

studiens ena frågeställning: Hur påverkas läsförståelsen utifrån undervisningsmetoden med 

läsförståelsestrategier? 

Efter denna presentation följer resultaten samt resultatskillnaden på gruppnivå i H4/H5- testen 

från hösttermin till vårtermin. Därefter följer resultaten från DLS-testen, vilka mäter 

läsförståelse. Först beskrivs resultaten på gruppnivå under hösttermin respektive vårtermin för 

att följas av en beskrivning av den förbättrade genomsnittliga läsförståelsen i respektive grupp 

under samma tidpunkter. Avslutningsvis redogörs för elevernas och lärarnas upplevelser av 

arbetet med läsförståelse. 

 

4.1 Beskrivning av lärare I6:s arbete med läsförståelse utifrån ELK 

Inför arbetet med ELK berättar lärare I6 att hon tänker arbeta med strategierna två gånger i 

veckan på svensklektionerna utifrån de texter som föreslås i materialet och som anknyter till 

klassens övriga arbete. Förväntningen är att eleverna ska förbättra sin förmåga att ”läsa 

mellan raderna” och att eleverna bättre ska förstå vad det var de läste. Läraren genomförde 2 

lektioner/vecka under 4 veckor men reflekterade sedan över att det tog för mycket tid från 

klassens övriga arbete. Läsförståelsestrategierna överfördes därför till so- och engelskatexter 

klassen arbetade med, och nu kunde 3 lektioner/vecka i so genomföras samt när de jobbade 

med engelska texter. Inför ett lektionspass i religion gav lärare I6 rubriken på 

lektionsinnehållet till eleverna och klassen fick berätta vad de trodde lektionspasset skulle 

handla om (Spåkvinnans strategi att förutspå). De arbetade även med betydelsen av olika ord 

till texten i so. Läraren beskrev att de avslutade lektionen med att samla ihop och 

sammanfatta, som cowboyen. I samtal om det pågående arbetet med läsförståelsestrategierna 

nämner lärare I6 att de läser mer tillsammans än tidigare, och att det därför är lättare att fånga 

upp det som är aktuellt i texten. En svårighet som lärare I6 påtalar är hur man får de tysta 

barnen att bli mer aktiva på lektionerna. Lärare I6 har löst det så att hon ibland använder 

stickor med elevnamn på, som dras, men även att läraren fördelar frågor, men att eleverna har 

rätt att säga ”pass”. Vidare nämner lärare I6 att arbetet fungerar bra så länge hon inte har 

tidspress. Hon berättar om en fantastisk läsupplevelse som hon och klassen hade när de 

tillsammans inte kunde sluta läsa en högläsningsbok, och läste en lång stund. 
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4.2 Beskrivning av lärare I8:s arbete med läsförståelse 

Lärare I8 planerar att arbeta med läsförståelse ca 50 % av lektionstiden, d.v.s. cirka 80 

minuter per vecka, och förväntningarna är att elevernas läsförståelse ska öka, speciellt 

förmågan att läsa mellan raderna. Under interventionen modelleras strategierna av läraren för 

att eleverna ska kunna använda sig av dessa under arbetet. Eleverna uppmuntras att arbeta 

tillsammans för att kunna hjälpa varandra och dra nytta av varandras kunskaper och förmågor 

– ett sociokulturellt perspektiv tillämpas. Vid läsning av gemensam bok i klassen har ofta 

varierande frågor uppstått, varvid läraren under gemensam diskussion i klassen gett eleverna 

”nycklar” till hur frågan skulle kunna lösas.  Läraren framhåller även här vikten av 

diskussioner eleverna emellan och att lyssna och lära av varandra för att lära sig att det finns 

andra perspektiv än det egna. Läraren har, i sin svenskundervisning, under många års tid även 

arbetat med text-, läs- och ordförståelse utifrån aktuella texter i NO- och SO- undervisningen. 

Eleverna har även undervisats i hur de, genom att kunna formulera relevanta frågor till 

faktatexter, kan öka sin förståelse av dessa, vilket framhålls som ett viktigt moment i en studie 

av Davey och McBride (1986). Ett annat arbetssätt med dessa texter har varit att elever och 

lärare gemensamt skrivit en sammanfattning på en del av texten; därefter har eleverna arbetat 

två och två och skrivit en sammanfattning gemensamt på resterande textdel. Hela 

undervisningen genomsyras av modellering av läraren, gemensamt introduktionsarbete som 

följs av arbete där eleverna arbetar tillsammans för att lära av varandra. 

Under det pågående arbetet upplever lärare I8 att arbetet med läsförståelse tar oerhört mycket 

tid, eftersom det endast bedrivs under lektionerna i svenska. Eleverna har dessutom inte 

arbetat på detta sätt tidigare. Spridningen mellan elevernas upplevelser är stor – vissa anser att 

övningarna är barnsliga och/ eller lätta medan andra är ovana vid tankesättet och tycker att de 

är jobbiga. Arbetet pågår under 1 – 2 lektioner/ vecka under ca 12 veckor och förväntningarna 

är desamma som inledningsvis. Det som fungerar mindre bra är att kunna hålla ihop allt – 

elevernas arbetstakt varierar mycket och om någon elev är frånvarande under en längre tid 

missar denna flera klassdiskussioner. Enligt lärare I8 älskar eleverna när lärare I8 läser högt 

för dem och lärarens upplevelse är att eleverna då får lättare att förstå även svåra texter.  

Lärare I8 upplever att andra arbetsområden inom ämnet svenska inte riktigt får den tid det 

krävs och då till viss del blir lidande på grund av tiden som läggs ned på läsförståelse. Efter 

arbetet upplever lärare I8 att det periodvis varit svårt att motivera eleverna – både de läsvana 

och de läsovana eleverna. 
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4.3 Beskrivning av kontrollgruppernas arbete med läsförståelse 

Undervisningen i kontrollgrupperna har dominerats av mer enskilt arbete - eleverna har fått 

läsa en bok för att senare skriva en bokrecension. Läsförståelseövningarna har varit 

självständiga övningar där eleverna arbetat själva för att, efter fullgjort arbete, rätta sina 

uppgifter själv. Undervisningsmetoden har vilat på elevernas ensamarbete och därmed inte ett 

samarbete utifrån det sociokulturella perspektivet. Lärare K5 förmedlar att det är ca ¼ av 

eleverna som mycket sällan lämnar in sin recension, men att de elever som läst sin bok 

uppskattar de muntliga redovisningarna av recensionerna. Även lärare K8 framhåller att 

klassen är en mer diskuterande än läsande klass. Lärare K5 beskriver vidare sin arbetsmetod 

med orden: ”Jag gör som jag alltid gjort och då brukar det bli bra om det anpassas efter 

gruppen”. 

 

4.4 Avkodning av enstaka ord  

I diagram 1 framgår att båda interventionsgrupperna uppvisar ett något högre resultat än 

kontrollgrupperna vid avkodning av enstaka ord (H4/ H5) i oktober månad; K5 läste i 

genomsnitt 98 ord/ minut jämfört med 104 ord/ minut för I6.  Denna diskrepans kan troligen 

till största del förklaras av den åldersskillnad på ett år som föreligger mellan grupperna. I år 8 

var skillnaden mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp endast ett ord. Enligt 

BRAVKOD: s gränsvärden för avkodning ska eleverna på höstterminen i åk 5 uppnå värdet 

84 ord per minut, på vårterminen 92 ord. För åk 6 är värdena 93 ord på höstterminen och 99 

ord på vårterminen medan motsvarande värden för åk 8 är 109 ord på hösten samt 112 ord på 

våren. Testresultaten i denna studie visar att K5 avkodar 14 ord över gränsvärdet på hösten, på 

våren 12 ord över värdet medan resultaten i I6 på hösten ligger på 11 ord över gränsvärdet och 

på våren 12 ord över gränsvärdet. För K8 är resultatet på hösten 5 ord under gränsvärdet, på 

våren 9 ord över gränsvärdet. I8 har på hösten ett resultat på 4 ord under gränsvärdet samt på 

våren ett resultat på 3 över gränsvärdet. 

Testtillfälle två visar att alla gruppers avkodning hade förbättrats, dock i varierande grad; K5 

uppnår ett resultat av 103 ord/ minut jämfört med I6, som når resultatet 111 ord/ minut – 

ökningen för I6 är alltså ett ord mer i minuten jämfört med K5. I åk 8 visar sig skillnaden vara 

ännu större – I8:s ökning är 10 ord/ minut, sammanlagt 115 ord/ minut jämfört med K8:s 
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ökning på 16,5 ord, totalt 120,5 ord/ minut.  I åk 5 och 6 visar resultatet på en liten ökning i 

interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Det motsatta förhållandet råder i åk 8 

där interventionsgruppens ökning är avsevärt mindre än kontrollgruppens. Kontrollgruppen i 

åk 8 får också ett högre sammanlagt resultat jämfört med interventionsgruppen. 

 

Diagram 1. Beskrivning av resultaten på gruppnivå utifrån de olika grupperna från hösten till 

våren.  

I diagram 2 nedan visas den genomsnittliga skillnaden från förtest till eftertest och här kan 

konstateras att ökningen funnits större ju äldre eleverna varit. K5 och I6 har en likvärdig 

ökning. Både år 5 och 6 hamnar här under den enligt BRAVKOD rekommenderade ökningen 

som är på 8 respektive 6 ord från höstterminen till vårterminen. För år 8 är den 

rekommenderade ökningen enligt BRAVKOD 3 ord/min och här hamnar båda grupperna 

mycket över; I8 ökar med 10 ord/min och K8 med 16, 5 ord/min.  
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Diagram 2. Genomsnittlig skillnad i resultat från hösten till våren av H4 och H5. 

4.5 Läsförståelse 

Höstterminens läsförståelsetest DLS visar att interventionsgruppernas resultat innan 

interventionen är högre än kontrollgruppernas, detsamma gäller också för resultaten under 

vårterminen(se diagram 3 och 4). Av diagram 4 framgår dock att förbättringen är högre i 

respektive kontrollgrupp jämfört med interventionsgrupperna. I K5 är förbättringssiffran 2 

råpoäng och i K8 är denna siffra drygt 2 råpoäng. I6 har en förbättringssiffra på drygt 1 

råpoäng medan I8 når ett något högre resultat på drygt 1,5 råpoäng. Återigen bör påpekas att 

eleverna i K5 är ett år yngre än eleverna i I6. K5 redovisar under hösten ett 

genomsnittsresultat på 31 råpoäng medan I6:s resultat ligger på 39 råpoäng. Antal möjliga rätt 

är 47 poäng. Under vårterminen stiger dessa resultat till 33 respektive 40 poäng.  

I åk 8 ligger genomsnittsresultatet för K8 på 11 råpoäng, för att under våren stiga till 13 

poäng. I8:s resultat är drygt 13 poäng under hösten och 15 poäng under våren. I detta test är 

maxpoängen 26 poäng. Ingen av kontrollgrupperna når under testtillfälle 2 upp till de poäng 

interventionsgrupperna har presterat under testtillfälle 1.  
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Diagram 3 och 4. Diagram 3 beskriver resultaten på gruppnivå utifrån de olika grupperna från 

hösten till våren.  Diagram 4 visar den genomsnittliga skillnaden i resultat från hösten till 

våren. 

4.5.1 Resultaten på individnivå 

Diagram 5 visar de skillnader elever med stanine mellan 1 och 3 uppnår mellan testtillfälle 1 

och 2. Enligt Järpsten (2013) definieras elever med stanine mellan 1 och 3 som svaga läsare. 

Det man direkt kan notera när det gäller detta diagram är att det omvända förhållandet råder 

jämfört med tidigare diagram; här är det I6 och I8 som redovisar de högsta 

förbättringssiffrorna jämfört med K5 och K8. Både K5 och K8 uppnår ett förbättrat resultat 

under våren med strax under 3 råpoäng medan I6:s och I8:s förbättringar är noterbart högre – 

5,5 råpoäng för åk 6 och 4 råpoäng för åk 8. Uppenbart är att lässvaga elever tenderar att 

gynnas av ett strukturerat arbete med läsförståelsestrategier. Eftersom interventionsgruppernas 

totala resultatförbättringar (när alla staninegrupper är inräknade) är lägre jämfört med 

kontrollgruppernas framstår ett annat fenomen: eleverna med stanine 4-9 tenderar att knappt 

gynnas av arbetet med läsförståelsestrategier i interventionsgrupperna och det blir därför 

uppenbart att de läsvana eleverna i denna studie inte gynnades i samma utsträckning som de 

läsovana i interventionsgrupperna. 
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Diagram 5 och 6. Diagram 5 visar skillnad i resultat från hösten till våren för de elever som 

på hösten hade stanine 1-3. Diagram 6 beskriver skillnad i resultat från hösten till våren för de 

elever som på hösten hade stanine 1-3, 4-6, 7-9. 

I diagram 5 har de elever som på förtestet hade stanine 1-3 identifierats och deras resultat på 

eftertestet har sedan kontollerats. För de elever som i K5 hade stanine 1-3 på förtestet skedde 

en genomsnittlig förbättring på 2,8 råpoäng, elever i I6 fick 5,5 råpoäng. Här kan konstateras 

att I6 ökar sitt resultat med 2,7 i förhållande till år 5. I8 uppvisar en ökning av 4 råpoäng 

jämfört med K8 som har en ökning på 2,9 råpoäng. Här konstateras att I8 ökar sitt resultat 

med 1,1 råpoäng i förhållande till K8. Noterbart är även att de båda kontrollgrupperna haft en 

relativt likvärdig ökning på 2, 8 resp 2,9 råpoäng. Det går dock att fastställa att de elever som 

i förtestet uppvisade stanine 1-3  och fick undervisning i läsförståelsestrategier hade en större 

ökning i eftertestet, i jämförelse med kontrollgrupperna.  Antal maxpoäng 47 råpoäng för år 

5/6 resp 26 råpoäng för år 8 bör tas i beaktande varför resultatförhållandet mellan år 5/6 och 

år 8 ej kan anses fullt jämförbara. 

Diagram 6 visar skillnad i resultat från förtest till eftertest för de elever som på hösten hade 

stanine 1-3, 4-6 och 7-9. Det har enligt diagram 5 konstaterats att de elever som hade stanine 

1-3 vid förtestet och utsattes för undervisning baserad på läsförståelsestrategier hade den 

största poängökningen. För elever med stanine 4-6 vid förtestet var det genomgående i alla 

klasserna att skillnaden vid eftertestet var mycket liten: 1,6, 0,62,-0,1 och 1,25. Här hade 
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elever från interventionsgrupperna en något sämre resultatskillnad än de två klasser som fått 

traditionell undervisning. De elever som i förtestet hade stanine 7-9 hade en förändring på 0,8, 

-1, 0 och -2. De enda elever med stanine 7-9 som uppvisade en förbättring var således år 5, 

alla andra elever hade en genomsnittlig försämring i eftertestet. Generellt kan konstateras att 

skillnaden i resultat har blivit mindre ju högre staninevärde i förtestet.  

 

4.6 Elevernas upplevelse  

Efter interventionens avlutande i februari fick eleverna i de fyra klasserna svara på enkäter så 

som tidigare nämnts, se bilaga 3.  I vårt analysarbete av dessa kan vi se och konstatera att 

svaren är relativt likvärdiga. Vi har dock försökt hitta mönster av kvantitativt och kvalitativt 

slag som urskiljer sig från de mest vanligt förekommande svaren, och som är intressanta 

utifrån studiens frågeställningar hur eleverna upplever att deras läsförståelseförmåga 

påverkats och hur de upplevt arbetet med läsförståelsestrategierna.  I tabell 1 visas andelen 

elever som tycker läsförståelsen blivit bättre. Därefter följer en sammanfattning av för oss 

givande enkätsvar. I bilaga 4 återfinns mer specifika procentangivelser. 

 

Tabell 1. Här framgår hur stor andel av eleverna som tycker att läsförståelsen blivit bättre. 

Grupp Andel som tycker läsförståelsen blivit bättre 

5 – Kontrollgrupp 75 % 

6 – ELK 80 % 

8 – Lässtrategi 80 % 

8 - Kontrollgrupp 40 % 

 

4.6.1 Klass 5 kontrollgrupp- K5 

En stor andel av eleverna, 75 %, anser att läsförståelsen förbättrats och för 58 % av dessa 

elever är läsförståelse en bok som man svarar på frågor i. Här noteras även att vissa elever 

nämner att läsförståelse är när man skriver bokrecension samt att 80 % anser att de lär sig bäst 

genom att läsa tyst själv. Endast 5 % tycker att de lär sig läsförståelse tillsammans med 

klasskamrater. Nämnas bör i detta sammanhang att denna klass har ett läromedel som heter 

”Läsförståelse”, och som troligtvis påverkat deras svar. 
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4.6.2 Klass 6 ELK- I6 

Även här tycker en hög andel elever att deras läsförståelse förbättrats, 80 %, men här märks 

en annan syn på vad läsförståelse är. 40 % anser att läsförståelse är att läsa och skriva om 

boken och 30 % tycker att det är att förstå den text man läst, 20 % tycker att det är när man 

förstår ord samt 7 % anser att det är att förstå det lästa och läsa mellan raderna. I dessa enkäter 

har återfunnits kommentarer som: 

- Det står inte men så måste det va.  

- Tänkte inte så mycket men plötsligt stod det där, typ osynligt. 

- Kul när man känner hur den som skrev tänkte 

Detta är en klass där ett metaspråk funnits hos klassläraren och även i elevernas svar urskiljer 

sig ett metaspråk på elevnivå så som: återberätta, adjektiv, verb, läsa mellan raderna. 

4.6. 3 Klass 8 med läsförståelsestrategier -I8 

Återigen en hög andel elever som anser att läsförståelsen förbättrats, 80 %.  Detta är den klass 

där många anser att de lär sig bäst tillsammans, se bilaga 4, något som möjligtvis kan härledas 

till den explicit genomförda strategiundervisningen där läraren betonat vikten av att använda 

strategier samt kontinuerligt gjort uppföljningar av dessa.  

- Läsförståelse är att förstå det lästa och läsa mellan raderna.  

- Konsten att läsa en text och förstå den djupare innebörden av den. Att förstå texten till 

fullo, och få författarens budskap 

 

 

4.6.4 Klass 8 kontrollgrupp- K8  

 

Här syns en betydligt lägre andel elever som anser att läsförståelsen förbättrats, detta kan ses 

som en motsats till gruppens stora ökning av H5 som var den högsta av alla gruppernas. Trots 

ökningen i ordavkodningen anser eleverna alltså inte att deras läsförståelse förbättrats i lika 

stor omfattning som de andra grupperna. Här har även noterats kommentarer som: 

- Det är kul att arbeta med läsförståelse därför att jag har redan gjort den.   

- Jag har redan gjort den två gånger.  
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4.7 Lärarnas upplevelse  

Den tidspress som gjorde att lärare I6 efter fyra veckor förändrade upplägget har hon nu haft 

nytta av inför betygsbedömning av elevernas förmåga att analysera texter. Efter samtalet om 

det pågående arbetet med läsförståelsestrategierna i klass 6 görs reflektionen att lärare I6 

använder ett rikt metaspråk när hon berättar om sin undervisning, något som Westlund (2013) 

konstaterar saknas hos många lärare i Sverige i jämförelse med Canada. 

Efter avslutat arbete konstaterar lärare I6 att de i klassen har resonerat mycket om böcker och 

texter med So-anknytning, tidningsartiklar, skönlitteratur men även personliga brev, och varje 

dag har någon läsförståelsestrategi varit aktuell, även om lärare I6 inte använt sig av ELK:s 

figurer, då detta blev för barnsligt. Det har i stor utsträckning handlat om att i klassen har de 

reflekterande frågorna synliggjorts, ords betydelse samt de tankar och inre bilder som en text 

väcker har lyfts. Lärare I6 berättar att totalt har endast 8-10 texter från ELK-materialet 

använts samt att undervisningen varit mer styrd av läraren, med fler gemensamma arbetspass. 

Läraren berättar att ”det är fler elever som frågar efter ordens betydelse nu” samt reflekterar 

och funderar mer och några barn har kommit med intressanta tidningsartiklar de funnit 

hemma, något som aldrig tidigare inträffat. Upplevelsen är att eleverna ökat sin känsla för 

texten och förmågan att läsa mellan raderna, något som även syns i de avancerade elevernas 

skrivande. Utifrån de nationella prov som hittills gjorts verkar läsförståelsetestens resultat 

vara tillfredsställande. Svårigheterna i denna process har varit elevernas olika förmågor och 

främst att få med de svaga, tysta eleverna som har det svårt i helklass, trots bra pedagogiska 

idéer.  När lärare I6 till hösten möter en ny klass i år 4, planerar läraren att arbeta med ELK 

direkt i år 4 eftersom hennes upplevelse är att läsförståelsen i år 6 då skulle bli bättre. Hon 

planerar dessutom att då använda fler av de korta texterna från materialet ELK. 

Aktuella texter inom NO- och SO- undervisningen har använts i läsförståelseundervisningen i 

svenska enligt lärare I8. I samtal med eleverna har det framkommit att de upplever att 

förståelsen för innehållet i dessa ämnen (utifrån texterna) underlättats samt att tid har sparats. 

Eleverna har även undervisats i hur de, genom att kunna formulera relevanta frågor till 

faktatexter, kan öka sin förståelse av dessa, vilket framhålls i en studie av Davey och McBride 

(1986). Lärare I8 menar att undervisningen har blivit för fokuserad på läsförståelse och att 

eleverna ibland har haft svårt att se den direkta nyttan med detta, de har ibland även svårt att 

se kopplingen mellan förbättrad läsförståelse och förbättringar inom andra delar av ämnet 

svenska, speciellt att skriva, i undervisningen. Drygt 50 % av lektionstiden har gått åt till 
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arbete med läsförståelse – i detta arbete ingår även läsning av gemensam skönlitteratur, vilken 

diskuterats först i mindre grupper, därefter i helklass, med jämna mellanrum. Lärare I8:s 

förväntan på det slutgiltiga resultatet är att läsförståelsen förbättrats i klassen, speciellt elever 

med låga staninevärden. Gemensamma diskussioner och diskussioner/ samarbete mellan 

elever i mindre grupper har fungerat bra. Dessutom verkar eleverna ha fått upp ögonen för 

strategianvändning – de är mer lyhörda när konkreta tips ges. Lärare I8 upplever att de elever 

som inledningsvis hade stanine 1-3 har utvecklats positivt; deras skrivande har förbättrats och 

fått ett slags djup, de diskuterar mer och vågar synas och märkas i diskussionerna. Förutom 

det jobbar de mer aktivt samt verkar ha funnit en slags läsglädje. När de gäller gruppen med 

stanine 4-9 upplever lärare I8 att deras utveckling inte varit optimal men att vissa förbättringar 

ändå har skett genom att deras metakognition har utvecklats. De funderar över hur de själva 

har tänkt och om det går att tänka på ett annat sätt. Hela gruppen har lärt sig att använda sig av 

varandra och alla de kunskaper och förmågor som totalt sett finns i hela gruppen. Därigenom 

har även klimatet i gruppen blivit ännu bättre menar lärare I8, eftersom eleverna har lärt 

känna varandra och varandras kunskaper och förmågor bättre.  

  

4.8 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse av sambandet mellan 

undervisningsmetod och elevers läsförståelse. Den ena undervisningsmetoden, interventionen, 

präglades av undervisning om och modellering av läsförståelsestrategier utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv medan den andra metodens signum var det enskilda arbetet utfört av 

eleven där lärarens roll är mer i bakgrunden. Interventionen pågick under 12 veckor och 

resultaten som framkom var att ordavkodningens förbättring var jämförbar för K5 och I6 

medan förbättringen i K8 vida översteg I8:s förbättring. Resultatförbättringarna när det gäller 

DLS- test visar att dessa är större i kontrollgrupperna än i interventionsgrupperna. Här ska 

även påpekas att kontgrollgruppernas resultat på både för- och eftertest inte uppnådde 

interventionsgruppernas resultat på förtestet. Ett annat intressant fenomen som visar sig är att 

förbättringen hos de svaga läsarna med stanine 1-3 är störst i interventionsgrupperna medan 

elever med stanine 4-9  i samma grupp knappt uppvisar någon förbättring alls. Den senare 

gruppen uppvisar en högre förbättringssiffra i kontrollgrupperna. 

De flesta elever anser att deras läsförståelse förbättrats, i kontrollgruppen är det dock en lägre 

andel. I kontrollgrupperna är det många elever som anser att läsförståelse är när man läser och 
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svarar på frågor. Fler elever i interventionsgrupperna uppvisar ett metaspråk i sina svar 

jämfört med kontrollgrupperna. 

Lärarna i interventionsgrupperna har sett framsteg hos eleverna, men även noterat att arbetet 

tar mycket tid. De anser att för bästa resultat bör strategierna föras in i undervisningen på ett 

tidigare stadium samt i fler ämnen än svenska och inte ligga som separata lektioner. 

5 DISKUSSION   

 

Detta avsnitt inleds med en diskussion av de metoder vi använt oss av i denna studie vars 

syfte är att bidra till en ökad förståelse av sambandet mellan undervisningsmetod och elevers 

läsförståelse. Därefter följer en diskussion av de resultat som framkommit av analyserade data 

för att följas av en diskussion av resultatet av elevernas och lärarnas upplevelse. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Studien bestod av en intervention som pågick i 12 veckor. Innan interventionen påbörjades 

genomfördes två olika slags test – H4 i år 5 och 6, H5 i år 8 samt DLS-test i alla grupperna. 

Samtal fördes med de fyra inblandade lärarna, ett samtal innan intervention, ett under denna 

samt ytterligare ett samtal efter avslutad intervention. Alla elevgrupper fick fylla i en enkät 

efter interventionens slut. Testdeltagarna bestod av två interventionsgrupper där 34 elever gett 

sitt samtycke samt två kontrollgrupper bestående av 33 elever som valt att delta. 

Testresultaten analyserades kvantitativt medan både samtalen och enkäterna analyserades 

kvalitativt. 

Interventionen bestod av införande av läsförståelsestrategier med lärarmodellering i de två 

interventionsgrupperna. Under de 12 veckor studien pågick, arbetade interventionsgrupperna 

utifrån denna metod 1-3 klocktimme per vecka. Studiens syfte var att bidra till en ökad 

förståelse av sambandet mellan undervisningsmetod och elevers läsförståelse där två 

undervisningsmetoder kom att jämföras; undervisning i läsförståelsestrategier med ett 

sociokulturellt perspektiv samt den undervisning som bygger på elevens enskilda arbete, 

vilken vi anser varit den dominerande undervisningsmetoden i skolan de senaste åren. 
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Antalet deltagare i studien är inte så stort vilket innebär att generaliseringar bör göras med 

försiktighet. Enligt Göransson och Nilholm (2009) bör man som forskare tänka på att den 

grupp man studerar representerar just denna grupp, generaliseringar kan inte göras hur som 

helst, t ex till en hel kategori om inte hela denna har studerats. Metodbeskrivningarna gör det 

dock möjligt för läsaren att kunna relatera till sin egen praktik. Genom samtalen och 

enkäterna ges läsaren dessutom en bild av undervisning, sett ur de deltagande lärarnas och 

elevernas perspektiv, vilket innebär att jämförelser med den egna praktiken blir tydligare.   

Interventionen har skett så som planerat, dessutom utan bortfall av elever. 

I vår studie använder vi oss av kontrollgrupper för att kunna stärka de resultat som 

framkommer, vilket i sin tur stärker studiens validitet. När det gäller validitet framhåller 

Kvale och Brinkmann (2011) vikten av att validera under alla forskningsprocessens moment, 

eftersom det innebär att ständigt kontrollera så att studien inte färgas av författaren. Med 

validitet menas sambandet mellan den teoretiska och den praktiska definitionen, vilket är en 

förutsättning för generalisering (Bryman, 2011).  

En möjlig svaghet är att interventionsgruppernas högre inledningsresultat beror på att lärare I6 

och lärare I8 har arbetat med läsförståelsestrategier även tidigare, dock omedvetet, en annan 

att lärare K5 och K8 redan i studiens inledning var medvetna om vad denna skulle handla om, 

vilket kan medföra att undervisningen omedvetet riktas mer mot läsförståelse. En annan 

svaghet gäller testerna eftersom vi använt samma test både före och efter interventionen och 

då föreligger en uppenbar risk för igenkänning. Intervallet mellan för- och eftertest har dock 

varit relativt långt, 4 månader, och vi bedömer att igenkänningsfaktorn är låg. Denna 

bedömning bekräftades av en specialpedagog som menade att igenkänningsfaktorn är 

obetydlig efter 2-3 månader.  Ytterligare en tänkbar svaghet är materialet – har detta varit för 

enkelt för staninegruppen 4-9? Om materialet har varit för enkelt har dessa elever inte 

utmanats enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (1978). Detta kan även 

leda till att eleverna känner sig omotiverade vilket inte heller gynnar inlärning och utveckling. 

I denna studie har vi tidigare nämnt att de modeller som presenteras i ELK dock aldrig i sig 

själva kan utveckla läsförståelsen utan det är utifrån hur engagerat och aktivt läraren arbetar 

tillsammans med eleverna som är av betydelse (www.enlasandeklass.se). Kamhi och Catts 

(2012) nämner lärarkompetensen, vilken Hattie (2009) lyfter fram som den enskilt viktigaste 

faktorn skolan förfogar över, vilket inte är något vi studerat närmare i denna studie. Enligt 

http://www.enlasandeklass.se/
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Hattie är den kompetente läraren en tydlig lärare som förklarar och illustrerar, vilket vi anser 

kan ses som en del av det arbete som görs med läsförståelsestrategier. Hattie menar även att 

läraren ständigt bör utvärdera sin insats, och att detta kan ske genom att jämföra elevtester 

gjorda före och efter en lärandesituation, så som vi i vår studie gjort, och utifrån detta kan den 

kompetente läraren utvärdera varför resultaten förändrades. . Utifrån vårt intresse för hur valet 

av undervisningsmetod påverkar elevers förmåga att förstå det lästa kan vi konstatera att det 

troligtvis föreligger svårigheter för den enskilde läraren att pröva effekten av sin 

undervisning, något som även Tengberg och Olin-Scheller (2013) nämner. Vårt stora dilemma 

inför vår studie var att hitta lämpligt testmaterial och kanske är det även ett problem som 

begränsar den enskilde lärarens möjlighet att utvärdera sin undervisningsmetod?  I vår studie 

har vi valt att inte titta närmare på vilken exakt beståndsdel av undervisningen som varit 

verkningsfull, t.ex. fenomenet att läsa mellan raderna, då detta är en komplicerad process, 

något som skulle kunna gett denna studie ytterligare djup.  

I denna studie beskrivs inledningsvis det dilemma som föreligger när vi i skolan översköljs 

med metoder som säger sig ha lösningen på skolans dalande resultat och den svårighet det är 

att välja metod och material. Vilka undervisningssätt är det egentligen som ger effekt? 

Kunskapen är på detta område relativt begränsad och det kan tänkas få följande konsekvenser: 

Vem är det egentligen som beslutar om hur svenskundervisningen ska bedrivas och vilken 

kompetens har dessa aktörer? Då det som tidigare nämnts är en brist på omfattande empiriska 

studier inom detta område finns risken att ämnesdidaktiska forskare inte får möjligheten att 

leda utvecklingen av svenskundervisningen utan istället blir det politiskt styrda enheter så 

som Skolverket och Skolinspektionen (Tengberg & Olin-Scheller, 2013) och det medför att 

skolan beordras utföra och förändra undervisningen till något som inte är empiriskt förankrat. 

Detta leder i sin tur till att den forskning som finns tenderar att stanna hos forskarna. Vi har en 

förhoppning att i vår praxisnära studie förmedla det vi funnit, och på så sätt bidra till att 

genom empiri bygga en teori så som beskrivs av Fejes och Thornberg (2012). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I den här studiens resultat, vars syfte har varit att bidra till en ökad förståelse av sambandet 

mellan undervisningsmetod och elevers läsförståelse, utifrån frågeställningen: ”Hur påverkas 

läsförståelsen utifrån undervisningsmetoden med läsförståelsestrategier?” framkommer två 
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intressanta fenomen där det första gäller avkodningens förhållande till läsförståelseförmågan. 

K8 förbättrade kraftigt sina avkodningsresultat, vilket då borde innebära att även deras 

läsförståelseresultat skulle ha ökat i samma utsträckning, vilket inte har skett. Enligt principen 

för ”the Simple View of Reading” A x F= L borde en stor ökning i antal ord (A) medföra en 

ökad slutprodukt (L) i form av ökad läsförståelse (Gough & Tunmer, 1986). Hur kommer det 

sig att så inte skett? Krävs insatser i form av strategiundervisning för att en optimal produkt 

(L) ska nås? Kanske är det så att vikten av den sociala interaktionen så som beskrivs av 

Vygotskij (1978) ur ett sociokulturellt perspektiv är nödvändig för detta ändamål?  Vi tror att 

så kan vara fallet.  

När det gäller den låga förbättringssiffran i avkodningsresultatet i H4 för K5 tror vi att en stor 

del av läsningen sker som läxa och därför inte fullgörs av alla elever, så som beskrivits av 

lärare K5 under samtal. För I6, som enligt läraren ges möjligheter att läsa under skoltid, ser vi 

ingen tydlig förklaring till den förhållandevis låga ökningen. K8 uppvisar ett avsevärt högre 

resultat vid testtillfälle 2 av H5 jämfört med I8, vilket föranleder frågan: är teorin ”the Simple 

View of Reading” (Gough & Tunmer, 1986) relevant att använda i denna tidsmässigt korta 

studie? Vår bedömning, utifrån resultatet från vår studie, är att teorin med fördel kan 

kompletteras med ytterligare faktorer såsom undervisning av läsförståelsestrategier under en 

längre tidsperiod. I vår studie framgår att ett förbättrat avkodningsresultat, vilket inträffat i 

K8, inte har varit en betydande faktor när det gäller ökad läsförståelse, vilket framgår av DLS- 

testen, där K8:s läsförståelseresultat för staninegrupp 1-3 inte ökat i samma utsträckning som 

I8:s. 

Vidare funderar vi varför inte resultatet i I8 ökar när det gäller avkodning på samma sätt som i 

K8? Hypotesen är att eleverna i K8 får göra ett intressestyrt bokval, så som beskrivits i samtal 

med lärare K8, vilket skulle kunna medföra att eleverna läser mycket, men då text som de 

själva valt och att motivationsfaktorn medför att de läser mycket och därmed ökar sin 

läshastighet. Vid DLS-testerna finns dock inte möjligheten att välja en text man är intresserad 

av utan här får eleverna läsa en given text, och kanske är det då svårare att förstå innehållet. 

Det andra intressanta fenomenet utifrån samma frågeställning gäller DLS- testen där två 

tydliga trender framkommer: elever med stanine 1-3 i interventionsgrupperna förbättrar sina 

resultat markant i förhållande till samma grupp elever i kontrollgrupperna. Vår hypotes är att 

elever med stanine 1-3  befinner sig i sin zon för proximal utveckling (Vygotskij, 1978). Detta 
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resultat stärker teorin om att svaga läsare måste lotsas in i läsförståelsen genom strategier 

(Elwér, 2009; Bråten & Strömsö, 2011) som hjälper dem att skapa mening av den lästa texten 

genom att interagera med denna (Kamhi & Catts, 2011; Bråten, 2011). Genom direkta 

instruktioner utvecklas läsförståelseförmågan så eleven lär sig att tolka texten (Kirby, 2007; 

Pressley, 2000).  I denna studie är det uppenbart att de svaga läsarna är de stora vinnarna, 

vilket även andra forskare upptäckt i sina studier (Anmarkrud, 2011; Persson, 2013; Tengberg 

&  Olin- Scheller, 2013; Torgesen, 2007). Gruppen verkar ha gynnats av både undervisningen 

i läsförståelsestrategier samt av det sociala samspelet som denna undervisning delvis vilar på. 

Vikten av ett socialt samspel för att förstärka inlärning tas upp av flera forskare t ex Vygotskij 

(1978) samt Tjernberg (2013).  

När det gäller elever med resultat stanine 4-9 på DLS-testen ser vi ingen förbättring på 

gruppnivå, vilket kan upplevas som förvånande. Varför har då inte staninegruppen 4-9 

gynnats? Har dessa elever nått sin optimala förmåga? Hade det gynnat gruppen med stanine 

4-9 att få arbeta som man gjort i kontrollgrupperna, d.v.s. mer självständigt? Har 

arbetsmaterialet varit för enkelt och/ eller enahanda för dessa elever i interventionsgrupperna? 

Om materialet har varit för enkelt har dessa elever inte utmanats i sin proximala 

utvecklingszon, vilket även kan leda till att eleverna känner sig omotiverade vilket inte heller 

gynnar inlärning och utveckling. 

Utifrån de resultat som framkommit i vår studie har vi följande hypoteser:  

 De läsovana börjar på en lägre nivå och har då lättare att nå en högre nivå, därför att 

det finns en högre potential att utvecklas genom att förstanivån är lägre. 

 Låg validitet i studien.  

 Undervisningen i kontrollgrupperna har ändrats mot strategiundervisning omedvetet. 

 Undervisningen i interventionsgrupperna har inte riktats mot denna elevgrupp. 

 De läsovana hade ej strategier för läsning innan intervention medan de läsvana 

(stanine 4-9) redan besatt dessa kunskaper och utmanades inte i sitt lärande enligt 

Vygotskijs teori om ZPD (1978). 

Vår teori är att då detta var en delvis ny arbetsmetod för lärarna kom de att under den relativt 

korta interventionen endast att föra in grundläggande strategier som företrädesvis gynnade 

stanine 1-3 elever. Här funderar vi på hur resultatet skulle sett ut om interventionen pågått en 

längre tid än 12 veckor, vilket Pressley (2000) förordar, och strategierna hade utvecklats mer, 
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hade då arbetet med strategierna även gynnat de elever med stanine 4-9? Ytterligare ett 

antagande är att tidiga insatser i läsförståelsestrategier resulterar i färre elever med stanine 1-3 

i de äldre åldersgrupperna, vilket i sin tur gynnar elever med stanine 4-9 eftersom 

undervisningen i läsförståelsestrategier då kan läggas på en högre nivå. Vi tror att ett sådant 

samband föreligger något som även flera forskare (Bråten, 2011; Snow & Juel, 2007; 

Stanovich, 1986; Torgesen, 2007) framhåller.  

När det gäller upplevelsen av arbetet med läsförståelsestrategier anser en stor del av eleverna, 

80 %, i båda interventionsgrupperna att deras läsförståelse förbättrats. Motsvarande siffror för 

kontrollgrupperna är 75 procent i K5 samt 40 procent i K8. En hypotes till detta resultat är att 

man i interventionsgrupperna diskuterat begreppet läsförståelse i högre grad än i 

kontrollgrupperna, vilket skiner igenom när man läser elevernas kommentarer om vad 

läsförståelse är: interventionsgruppernas definitioner är djupare och mer utvecklade än 

kontrollgruppernas. Något som även framkommer är att båda kontrollgrupperna ser 

läsförståelse som en bok man arbetar i, en läsförståelsebok. En annan skillnad mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna som framkommer är att fler elever i 

interventionsgrupperna anser att de lär sig bättre genom att arbeta tillsammans med andra, 

vilket kan tänkas bero på det sociokulturella arbetssättet som praktiserats och modellerats i 

interventionsgrupperna. 

Lärarna i interventionsgrupperna upplever att eleverna frågar och diskuterar mer än tidigare 

samt verkar förstå varför strategier är bra att använda. Samarbetet mellan eleverna har 

förbättrats och de drar nytta av varandras kunskaper menar lärare I8 som dessutom anser att 

de svaga läsarna vågar vara mer framträdande och har funnit en slags glädje i att läsa. 

Elevgruppen med högre stanineresultat, 4- 9, verkar ha fått en större insikt i sin egen 

metakognition och resonerar på ett djupare plan än tidigare. Upplevelsen är att eleverna ökat 

sin känsla för texten och förmågan att läsa mellan raderna, något som även syns i de 

avancerade elevernas skrivande framhåller lärare I6. Enligt lärare I8 har en stor del av 

undervisningstiden i svenska gått åt till arbetet med strategier och att det optimala vore att 

detta arbete inleddes på ett betydligt tidigare stadium. Önskvärt vore även att flera ämnen 

samarbetade med detta. De förväntningar som lärarna hade innan och under interventionen, 

att elevernas förmåga att förstå det lästa, har infriats när det gäller de svaga läsarna. 
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5.3 Avslutande reflektion 

Vi ser ett tydligt samband mellan medveten strategiundervisning utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och en förbättring av resultatet i förmågan att förstå det lästa hos gruppen med 

stanine 1-3, den gruppen som definierats som svaga läsare. I denna studie framgår tydligt att 

de största vinnarna av en undervisningsmetod som bygger på lärarens modellering och 

främjar samarbete och diskussioner, är gruppen med svaga läsare. Inledningsvis ställde vi 

frågan om ”En läsande klass” hade effekt eller om det fanns andra metoder som gav ett 

likvärdigt resultat. Våra resultat visar att denna typ av undervisning faktiskt fungerar och ger 

effekt. Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att det är undervisningsmetoden med 

läsförståelse som har varit avgörande, inte val av material.  Vi kan konstatera att i vår studie 

gav arbetet med läsförståelsestrategierna resultat, och att de stora vinnarna var elever med 

stanine 1-3. 

5.4. Specialpedagogisk relevans  

Inom specialpedagogiken är det av vikt att insatser sätts in på ett tidigt stadium, vilket både 

Stanovich (1986) och Kirby (2007) framhåller, och att insatserna verkligen gynnar eleverna. 

Då är det av vikt att studera de metoder som enligt forskningen verkligen har gett effekt och 

föra in dessa i klassrummet, vilket enligt Kamhi och Catts (2012) inte har skett på ett 

tillfredsställande sätt, eftersom klyftan mellan forskning och praktik hittills varit stor. Både 

Skolverket (2007) och Skolinspektionen (2010) menar att forskning om skolans 

läsundervisning och då främst strategier för att utveckla läsförståelse inte förekommer i någon 

större utsträckning. Med detta i bakhuvudet anser vi denna studie vara ett relevant bidrag till 

aktuell forskning om hur svaga läsares förståelse kan förbättras, eftersom vi studerat 

sambandet mellan undervisningsmetod och elevers läsförståelse utifrån kvantitativ och 

kvalitativ aspekt. Tengberg och Olin-Scheller (2013) anser att kvantitativa studier av 

läsundervisning är en bristvara i dagens forskning och där är vår förhoppning att denna studie 

bidrar till att fylla detta tomrum. 

  

5.5 Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts finns endast ett fåtal studier om läsundervisning, och vilka metoder som 

är effektiva, i den svenska skolan (Skolverket, 2007; Skolinspektionen 2010; Tengberg & 

Olin- Scheller, 2013), varför sådana studier enligt vårt förmenande skulle välkomnas. Dessa 
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studier skulle förhoppningsvis kunna utveckla och effektivisera undervisningen och därmed 

även elevers läsförståelse. Då vår studie endast pågått under en begränsad tid, 12 veckor, vore 

det även intressant att se hur elevers läsförståelseförmåga utvecklas under en längre studie 

samt att mer ingående undersöka testresultaten av DLS och sätta dessa i relation till utförd 

undervisning. Ytterligare en annan aspekt vore att se hur elevers läsförståelse har utvecklats i 

andra teoretiska ämnen, såsom Matematik, Samhällsorienterande och Naturorienterande 

ämnen.  Avslutningsvis anser vi att vill man kunna bidra till fortsatt konkret och systematisk 

utveckling av läsförståelse är det av stor vikt att det produceras forskningsresultat som når ut 

och gör skillnad på våra skolor. 
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Informerat samtycke                                                              Bilaga 1a 

 

Jag håller på att skriva min D- uppsats på speciallärarutbildningen och har tänkt 

mig att undersöka hur läsförmågan ändras över tid med olika metoder. För att 

kunna skriva om detta kommer jag att genomföra läsförståelsetest med elever. 

Dessa test är test vi vanligtvis gör men jag behöver ert tillstånd för att kunna 

använda mig av testresultaten. Resultaten kommer inte att kunna knytas till 

respektive barn, dvs. barnen, skolan, orten samt lärarna kommer att 

avidentifieras. Det jag är intresserad av är om förändringar i läsförmågan sker 

och hur det i så fall har gått till. Jag vill även göra en enkät för att fråga hur 

eleven upplevt sin utveckling under perioden, även detta sker anonymt. För att 

jag ska kunna genomföra denna undersökning krävs att jag får ett godkännande 

av vårdnadshavare samt eleven. 

Mvh 

Carola Gustafsson, xxxxxxxxxxx 

Vid frågor, kontakta mig på telefon: xxxxx eller via mail: xxxxxx 

 

Alternativ 1 

Jag godkänner att mitt barn får delta i undersökningen: 

Vårdnadshavare 1: _________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2: _________________________________________________ 

 

Jag är villig att delta i undersökningen (elevens underskrift): 

________________________________________________________________ 

Alternativ 2 

Mitt barn:________________________________________________________ 

kommer inte att delta i undersökningen. Vårdnadshavares underskrift: 
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Informerat samtycke                                                              Bilaga 1b 

Jag håller på att skriva min D- uppsats på speciallärarutbildningen och har tänkt 

mig att undersöka hur läsförmågan ändras över tid med olika metoder. För att 

kunna skriva om detta kommer jag att genomföra läsförståelsetest med elever. 

Dessa test är test vi vanligtvis gör men jag behöver ert tillstånd för att kunna 

använda mig av testresultaten. Resultaten kommer inte att kunna knytas till 

respektive barn, dvs. barnen, skolan, orten samt lärarna kommer att 

avidentifieras. Det jag är intresserad av är om förändringar i läsförmågan sker 

och hur det i så fall har gått till. Jag vill även göra en enkät för att fråga hur 

eleven upplevt sin utveckling under perioden, även detta sker anonymt. För att 

jag ska kunna genomföra denna undersökning krävs att jag får ett godkännande 

av vårdnadshavare samt eleven. 

Mvh 

Marit Österholm, xxxxxxx 

Vid frågor, kontakta mig på telefon: xxxxx eller via mail: xxxxxx 

 

 

Alternativ 1 

Jag godkänner att mitt barn får delta i undersökningen: 

Vårdnadshavare 1: _________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2: _________________________________________________ 

 

Jag är villig att delta i undersökningen (elevens underskrift): 

________________________________________________________________ 

Alternativ 2 

Mitt barn:________________________________________________________ 

kommer inte att delta i undersökningen. Vårdnadshavares underskrift: 
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Förslag på samtalsfrågor med lärarna:                                                                 Bilaga 2 

1.Inför arbetet med läsförståelse 

Hur planerar du att arbeta med läsförståelse? 

I vilken omfattning tänker du arbeta med läsförståelse? 

Vilka förväntningar har du på resultatet under kommande period? 

Annat intressant? 

 

2. Under pågående arbete med läsförståelse 

Hur tycker du att arbetet med läsförståelse fungerar?  

I vilken omfattning arbetar klassen med läsförståelse? 

Vilka förväntningar har du nu på resultatet? 

Vad fungerar bra/ Mindre bra? 

Annat intressant? 

3. Efter arbetet med läsförståelse 

Hur tycker du att arbetet med läsförståelse har fungerat?  

I vilken omfattning uppskattar du att klassen har arbetat med läsförståelse? 

Vilka förväntningar har du på det slutliga resultatet/hur tror du det gått? 

Vad har fungerat bra / Mindre bra? 

Annat intressant? 
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Bilaga 3 

Hur tycker du att din läsförståelse har förändrats sedan i höstas? 

 Den är lika 

 Den har blivit bättre 

 Den har blivit sämre 

Hur tycker du det är att arbeta med läsförståelse? 

 Kul därför att …………………………………………………………………………………………. 

 

 ”Sisådär” därför att ………………………………………………………………………………… 

 

 Dåligt därför att ……………………………………………………………………………………… 

Vad är läsförståelse för dig? 

 

 

 

Så här lär jag mig läsförståelse bäst: 

 När jag läser tyst själv 

 Tillsammans med läraren och klasskamraterna 

 Tillsammans med klasskamraterna 

 Annat……………………………………………………………………………………………………… 

Hur mycket vill du arbeta med läsförståelse? 

 Lika mycket som vi arbetat sedan i höstas 

 Mer  

 Mindre 

Ditt namn:                                                                              

 

Tack för din hjälp! 

Carola och Marit  
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Elevernas upplevelse                                                                             Bilaga 4                                                 

Klass 5 kontrollgrupp: 

 75 % anser att läsförståelsen blivit bättre 

 58 % anser att det är kul att arbeta med läsförståelse, bla för att det är kul att läsa och 

skriva och tänka .21 % sisådär, 21 % dåligt. 

 Vad är LF? Här anser 58 % att det är en bok som man svarar på frågor i. I övriga svar 

nämns bla att LF är när man skriver bokrecension. 

 Jag lär mig LF bäst: tyst, själv- 80 %, med klasskamraterna-5 %, annat 15 % 

 Hur mycket vill du arbeta med LF: Lika mycket- 40 %, Mer 40 %, Mindre-20 % 

Klass 6 ELK: 

 80 % anser att LF har blivit bättre, 20 % tycker den är lika. 

 60 % tycker att det är ”sisådär” att arbeta med LF och av dessa nämner några att det är 

långtråkigt, 40 % tycker att det är kul. 

 Vad är LF? 40 % tycker att det är att läsa och skriva om boken, 30 % anser att det är 

att förstå en text som man läst, 20 % tycker att det är när man förstår ord, samt 7 % 

anser att det är att förstå det lästa och läsa mellan raderna. 

 Jag lär mig LF bäst: tyst, själv-72 %, med läraren och klasskamraterna-6 %, med 

klasskamraterna-11 %, annat, läser högt- 11 %. 

 Hur mycket vill du arbeta med LF: Lika mycket-47 %, mer-47 %, mindre-7 % 

Klass 8 med läsförståelsestrategier: 

 80 % anser att läsförståelsen blivit bättre 

 66 % anser att det är ”sisådär” att arbeta med LF därför att det är roligt o lätt/ jobbar 

för mkt med det/ inte så kul 

 Vad är LF?  40 % = att förstå det lästa; 13 % = att läsa o svara på frågor; 13 % = att 

förstå det lästa o läsa mellan raderna; 13 % = läshastighet, textförståelse. 

 Jag lär mig LF bäst: tyst, själv = 33 % ; med lärare o klasskamrater = 40 %; med 

klasskamrater = 26 % 

 Hur mkt vill du arbeta med LF: lika mkt som tidigare = 53 % ; mindre = 46 % 

Klass 8 kontrollgrupp: 

 40 % anser att LF blivit bättre; 53 % anser att den är lika som tidigare 

 46 % anser att det är kul att arbeta med LF därför att de redan gjort den (?)/ lätt 

 Vad är LF? 46 % = förstå det lästa; 13 % = läsa o svara på frågor; 6,5 % vardera = lär 

sig nya ord o läshastighet; svenska o lätta texter; jobbigt; viktigt; den blir inte bättre; 

går bättre att läsa än förut. 

 Jag lär mig LF bäst: tyst själv = 66 % ; med lärare o kamrater = 20 %; med 

klasskamrat = 6,5 %; med kompis = 6,5 % 

 Hur mkt vill du arbeta med LF: lika mkt som tidigare = 66 %; mer = 20 % ; mindre = 

13 %. 


