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Syftet med denna studie är att få förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av 

läsförståelse och läsförståelsestrategier. Eftersom studiens fokus ligger på hur elever uppfattar och 

har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier ansåg vi den kvalitativa ansatsen lämplig 

att använda. Vår förförståelse och de teorier vi lutar oss mot har växelverkat med den empiri som vi 

ämnat fånga och därmed har den kvalitativa ansatsen varit abduktiv. I vår studie har vi också tagit 

inspiration av etnografin. I arbetet med studien observerade vi tre klasser och gjorde 31 intervjuer. 

Resultatet av studien visade att elever har uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Angående läsförståelse uttrycker elever att det inte räcker med att läsa utan att 

man även måste förstå det man läser. Vad gäller läsförståelsestrategier uttrycker eleverna exempel på 

hur läsfixarna och andra läsförståelsestrategier hjälper dem eller inte i den egna läsningen. En del 

elever uttrycker också betydelsen av att läsa tillsammans. I resultatet ser vi att eleverna uppfattar 

avkodning och förståelse som faktorer i läsprocessen. Slutsatsen vi drar, utifrån studiens resultat, är 

att eleverna har förmåga att sätta ord på hur de själva uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse 

och läsförståelsestrategier.  

_________________________________________________________________________________ 
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De sjunkande resultaten i PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) vad gäller svenska elevers 

läsförmåga, är en tydlig signal på att kvaliteten på undervisningen i läsförståelse behöver höjas. 

Undervisningen i de tidiga åren har ett tydligt fokus på avkodningsfärdigheten men då det gäller att 

utveckla läsförståelse har metoderna mer eller mindre lyst med sin frånvaro. Tidigare har man i 

svensk skola haft synen att läsförståelse utvecklas automatiskt bara avkodningen fungerar. Under 

senare år har dock medvetenheten om läsförståelsens betydelse ökat. När läsningen lämnar stadiet 

lära för att läsa och övergår till att läsa för att lära blir betydelsen av att ha en god läsförståelse 

mycket viktig för kunskapsinhämtningen. Vi menar att en god läsförståelse utgör en grundplåt för att 

erhålla en djupare kunskap och förståelse för den omgivning man befinner sig i. 

Läsforskare, som exempelvis Lundberg och Herrlin (2005), Reichenberg (2008) och Westlund 

(2009) har under många år förespråkat vikten av kontinuerligt och systematiskt arbete för att 

utveckla läsförståelse. Utifrån vår långa erfarenhet som lärare i grundskolan tycker vi oss kunna 

märka att lärare har varit medvetna om att en del av undervisningen i svenska och även andra ämnen 

ska innehålla undervisning i läsförståelse. Däremot har man saknat metoder och varit osäker på hur 

undervisningen ska gå till. Trots att teorier och modeller har funnits har dessa inte fått fäste i 

praktiken.  

Vi ser dock att senare års läsforskning tillsammans med projektet En läsande klass
1
har haft stor 

genomslagskraft. Många lärare tar tacksamt emot det material och den vägledning som projektet 

erbjuder då man tidigare upplevt sig famla efter konkreta metoder i läsförståelse. Ett intressant 

perspektiv, som vi avser fånga är hur elever uppfattar och har erfarenheter av undervisningen i olika 

lässtrategier. Undervisningen via bl.a. ”En läsande klass” kan mycket väl ha kommit för att stanna. 

I tidigare forskning av Kiiveri & Määttä (2011) har forskarna intagit barns perspektiv genom att 

intervjua ett antal barn om läsning. Resultatet i den studien visade att även små barn kan uttrycka 

sina tankar om läsning. I denna studie kunde också barnen uttrycka och känna igen faktorer i deras 

omgivning som påverkade deras lärande. Detta resultat ger oss en förväntan att barn även kan 

uttrycka sina uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

Vår bakgrund med många års erfarenhet som lärare i grundskolan och nu under studietiden då vi 

läser till speciallärare, har intresset för olika barns uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse 

och läsförståelsestrategier växt sig starkt. 

                                                           
1
 www.enlasandeklass.se 
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Bakgrund 

I vår roll som speciallärare blir det både viktigt och självklart att om vi ska fånga hur elever har olika 

uppfattningar och erfarenheter av undervisningen behöver vi utgå från eleverna själva och ge dem 

utrymme att säga sin mening. Vilket är helt i linje med vad vi enligt FN:s barnkonvention har att 

rätta oss efter. I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12, står följande att läsa i artikel 12: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (s. 

5). 

I läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) används nu begreppet lässtrategi och finns uttryckt på 

följande sätt som ett kunskapskrav i åk 3: 

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

sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter (s. 227). 

och som kunskapskrav för betyget E i åk 6:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 

kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom 

kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen (s. 228). 

Under våren 2014 släpptes ett helt nytt webbaserat material som syftar till att hjälpa lärare till bättre 

undervisningsmetoder i läsförståelse. På Världsbokdagen, den 23 april 2014, fick alla skolor i 

Sverige en lärarhandledning till materialet. Projektet heter En läsande klass. I materialet kopplas fem 

olika läsförståelsestrategier till fem figurer som kallas för läsfixare. En cowboy som har som strategi 

att sammanfatta texten, en reporter som har som strategi att ställa frågor om det som händer i texten, 

en detektiv som har som strategi att ta reda på vad ord och begrepp betyder och en spågumma som 

har som strategi att förutspå handlingen och en konstnär, som har som strategi att måla inre bilder 

utifrån textens beskrivningar.  

Teorier om lärande 

I denna studie utgår vi från att elevers uppfattningar och erfarenheter om läsförståelse och 

läsförståelsestrategier befinner sig i en sociokulturell kontext. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

uppstår kunskap i ett socialt sammanhang. Vygotskij anses vara förgrundsgestalt inom den 

sociokulturella teorin och menar att språket och kulturen hör ihop och att den verbala tanken inte är 
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medfödd. Kunskap uppstår i samspel med andra individer och inte som en isolerad företeelse 

(Vygotskij, 1978). Läsförståelse kan anses vara en meningsskapande aktivitet som påverkas av 

vilken kulturell kontext elever befinner sig i. Vidare så menar författaren att undervisningssituationer 

är sociala sammanhang där elevers tänkande omformas och interaktionen mellan den vuxne och 

barnet är i fokus. Bråten (2007) ser läsförståelse i en sociokulturell kontext på olika nivåer. Han 

menar att perspektivet på läsförståelse behöver utvidgas till att omfatta hela kontexten där läsning 

sker. Det handlar inte bara om läsaren och texten utan även om de förhållanden som råder 

runtomkring och hur de påverkar samspelet mellan läsaren och texten. Det kan vara allt ifrån syftet 

med texten, lärmiljön man befinner sig i som läsare och förhållanden i ett vidare perspektiv, såsom 

skolkultur, närmiljö, hemmiljö och samhället som helhet. Vygotskij (1978) riktar vidare, i sin 

forskning, ljuset mot den tankegemenskap som uppstår mellan den vuxne och barnet då barns 

spontana begrepp kommer i kontakt med de vuxnas vetenskapliga begrepp. När en sådan 

samarbetsprocess uppstår gynnas barnets möjlighet till kunskapsutveckling. Då barnets egna 

självständiga prestation får stöd av den vuxne, möjliggör det att barnet kan gå framåt i sin utveckling. 

Vygotskij benämner det som att man befinner sig i barnets proximala utvecklingszon. Detta synsätt 

medför att lärare i undervisningssituationen, vid bearbetning av texter, behöver möta elevernas 

spontana begrepp och koppla dessa till de vetenskapliga. Eleverna skulle inte klara av det utan 

lärarens stöd. Läraren leder eleverna mot högre kunskap genom att successivt öka svårighetsgraden 

på uppgifterna (Vygotskij, 1978). 

Definition av läsning 

Som vi i vår inledning nämnde, har det forskats en del om hur barn lär sig läsa men mindre om hur 

man förstår det man läst. Bland forskare råder det idag enighet om att goda avkodningsfärdigheter 

och flyt i läsningen är avgörande för läsförståelsen. Avkodning och språkförståelse samspelar. Vad 

läsning är har Gough och Tunmer (1986) förklarat med hjälp av en ekvation där man tagit fasta på att 

läsning är en komplex aktivitet men som i grunden består av avkodning och förståelse. Formeln för 

läsning lyder: 𝐿 =  𝐴 ∗ 𝐹 och kallas The Simple View of Reading. Läsning är lika med avkodning 

multiplicerat med förståelse. I denna studie fokuseras förståelsen, F:et i formeln. Värt att notera är att 

om en av faktorerna är noll blir också resultatet av läsning, enligt detta synsätt, noll. Att vara en god 

avkodare räcker inte för att kallas för god läsare. 

Teoretiska perspektiv på läsförståelse 

Strömsö (2007) menar att människors olika erfarenheter, förmåga att uttrycka sig, ordförråd och 

förmågan att frigöra tänkandet också påverkar hur man interagerar med en text och därmed också 
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förstår texten. Här följer ett textavsnitt som ytterligare förankrar detta påstående med senare 

forskning. 

Reynolds och Turek (2012) belyser i sin studie att även om talspråk och läsförståelse inte är 

konstruerade på samma sätt, så påverkar tidig språkstimulering läsförståelsen i positiv riktning. Att 

aktivt undervisa i syfte att öka elevers ordförråd förbättrar läsförståelsen. I studien dras slutsatsen att 

volymen på hur mycket man läser är en primär drivkraft för ordförrådets tillväxt. Eriksen Hagtvet 

(2004) menar i likhet med Reynolds och Turek (2012) att goda språkliga färdigheter i förskoleålder 

påverkar senare läs- och skrivutveckling positivt. Hennes forskning är intressant utifrån perspektivet 

att elevernas talspråk och tänkande påverkar läsförståelseprocesser. Man sätter inte bara ord på sina 

tankar med hjälp av sitt språk, man tänker med hjälp av språket. Detta medför att barns tankar om 

texter varken kan tänkas eller uttryckas utan att den talspråkliga förmågan att väl utvecklad. Både 

Reynolds och Turek samt Eriksen Hagtvet får medhåll av Alatalo (2011) som menar att läs- och 

skrivförmåga grundar sig i att språklig medvetenhet är god. Vad det innebär att vara språkligt 

medveten handlar bl.a. om att kunna skilja på språkets form och innehåll. Vidare menar hon att den 

språkliga medvetenheten blir helt avgörande när det gäller både att avkoda och förstå det man läser.   

Det föreligger en stark korrelation mellan att ha ett välutvecklat ordförråd och god läs- och 

skrivförmåga. Den fonologiska förmågan har en nyckelroll vad gäller att få en ordförrådstillväxt. I 

sin tur har ordförrådet en stor betydelse för textförståelsen (Stanovich, 1986). Stanovich får medhåll 

från flera forskare som menar att ordförrådet har en betydande roll för utvecklingen av läsförståelse. 

Snow och Juel (2007) lyfter fram ordförrådet som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla 

läsförståelse och menar att det krävs olika typer av läskompetens beroende på vilken text läsaren 

möter. Det i sin tur kräver ett rikt ordförråd inom olika kunskapsområden. Moghadam, Zainal och 

Ghaderpour (2012) lyfter i sin studie fram vikten av att förvärva ett rikt ordförråd för att utveckla en 

god läsförståelse. För att kunna använda ord i rätt sammanhang, menar författarna, att man behöver 

ha en större förståelse för ordet än bara förståelsen av ordet i sig. Man behöver även ha förståelse för 

när du använder ordet, vetskap om hur ett ord stavas och vilka syntaktiska och semantiska relationer 

med andra ord som finns.  

Kamhi (2012) menar att läsförståelse behövs för en akademisk, ekonomisk och social framgång. Han 

tydliggör en skillnad mellan vad forskare säger ligger bakom läsförståelse. Dels läsförståelsens 

produkt, vilket innebär vad läsaren förstått efter att ha läst en text. Dels läsförståelsens process, vilket 

innebär de kognitiva aktiviteter och kunskapskällor läsaren använder för att nå produkten. Kamhi 

menar att en definition av läsförståelse måste ses i ljuset av både process och produkt. Han menar att 
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The Simple View of Reading inte kan ifrågasättas men hävdar att en alltför snäv syn på denna teori 

kan bidra till att man glömmer andra viktiga komponenter som har direkt betydelse för förståelsen. 

Komponenter kan beskrivas som bakgrundskunskap, engagemangsnivå och förmågan att göra 

kopplingar s.k. inferenser. Bakgrundskunskap har visat sig så viktig, att svaga avkodare med god 

bakgrundskunskap kan visa större förståelse för en text än goda avkodare utan den 

bakgrundskunskapen. 

Bråten (2007) definierar läsförståelsestrategier som mentala aktiviteter som läsaren använder för att 

ordna och fördjupa information från texter. Han menar att dessa mentala aktiviteter handlar om 

minnesstrategier som används för att repetera och upprepa. Struktureringsstrategier innebär att 

läsaren binder samman, grupperar, ordnar information och idéer, för att göra sammanfattningar och 

få en överblick. Elaboreringsstrategier är då läsaren på ett mer meningsfullt sätt bearbetar texten för 

att fördjupa och berika med ny information. Till sist nämner Bråten övervakningsstrategin som 

innebär att läsaren kan kontrollera och bedöma den egna förståelsen av det lästa. Bråten menar att det 

här är djupa förståelsestrategier som bidrar till en bättre läsförståelse. 

Perfetti, Landi och Oakhill (2007) menar att läsförståelse har en ömsesidig relation till både 

talspråket, språkförståelse och ordförrådet. En generell läsförståelse ökas genom mängden 

läserfarenheter och även genom mängden av talspråkserfarenheter. De menar vidare att både 

läsförståelsen och hörförståelsen är förknippade med varandra genom hela läsutvecklingen men 

därmed inte sagt att de utvecklas lika under tid. Ordförståelsen i sig sätter en gräns för hur nära 

läsförståelsen kan närma sig hörförståelsen och tydligast blir detta i den tidiga läsutvecklingen. 

Perfetti et al. (2007) understryker att ordförståelsen är central för att förvärva läsförståelse. 

Didaktiska perspektiv på läsförståelse 

Här följer ett avsnitt om forskning som har med den didaktiska frågan hur att göra. I Tjernbergs 

(2013) forskning sammanfattas en del forskning som visar att antalet elever med avkodningsproblem 

minskar i de inledande årskurserna medan antalet elever med läsförståelseproblem ökar. Det visar sig 

också att problem med läsförståelse grundläggs tidigt och ofta får konsekvenser genom hela 

skoltiden. Tjernberg menar vidare att det går att utveckla läsförståelsen med systematisk och 

beprövad pedagogik.   

Palincsar och Brown (1984) utformade i mitten av 1980-talet ett undervisningsprogram, Reciprok 

undervisning (RU), som syftade till att ge elever erfarenhet av ett arbetssätt som de skulle kunna 

använda för att övervaka sin egen läsförståelse. Målet med programmet var att öka elevers förmåga 

att förstå och minnas textinnehåll samtidigt som de blev medvetna om sina metakognitiva strategier. 
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Palincsar och Brown drog slutsatsen att det handlar om fyra centrala funktioner för att utveckla 

läsförståelse. Funktionerna var att sammanfatta, ställa frågor, reda ut och föregripa. Även Pressley 

betonade på 1990-talet att utvecklingen av god läsförståelse är i direkt behov av strategiundervisning 

på en kognitiv nivå. I Pressleys program ämnar undervisningen stimulera elever att skapa kreativa 

och mentala bilder som representerar det de läser och ökar deras förståelse samt hjälper eleverna att 

minnas det lästa. Detta program kom att kallas Transaktionell strategiundervisning (TSU) (Pressley, 

2002). Enligt programmet TSU ska strategierna genomsyra alla ämnen i skolan och pågå under en 

lång tid. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på några få effektiva förståelsestrategier som hela 

tiden förklaras och modelleras av läraren. Ett annat kännetecken för TSU är också att lärarna i sin 

undervisning fokuserar på nyttan med användning av strategier och eleverna blir hela tiden påminda 

om det (Andreassen, 2007). Den begreppsorienterade läsundervisningen (BLU) beskrivs vidare av 

Andreassen (2007) som ett undervisningsprogram som i likhet med TSU lanserades på 1990-talet av 

den amerikanska forskaren John T. Gutheri. Programmets syfte var att göra elever mer engagerade i 

sin läsning. Den enskildes motivation blir helt avgörande om man väljer läsning som aktivitet 

överhuvudtaget. Fyra faktorer kopplat till motivation lyfts fram i BLU; förväntningar om 

bemästrande, inre och yttre motivation samt målorientering (Andreassen, 2007). Block, Gambrell 

och Pressley (2002) visade i sin studie att elever genom bl.a. dessa former av undervisningsprogram 

lär sig att förstå på högre nivåer för att både på ett självständigt och effektivt sätt kunna förutsäga, 

ställa frågor, få mentala bilder och kunna sammanfatta.  

Bråten och Strömsö (2007) förklarar förståelseprocesser med hjälp av begreppet intertextuella 

strategier. Strategier, mentala ansträngningar, som gör att elever bygger broar mellan sig själva och 

texten och även sammankopplar den lästa texten till andra texter inom samma ämne. Författarna 

beskriver faktorer som har betydelse för förståelse av olika texttyper. De menar att elever, för att bli 

mer aktiva i förståelseprocesserna, behöver tydlig ledning av lärare i hur dessa processer kan gå till 

genom scaffolding och social modellering. Begreppen kan relateras till varandra. Scaffolding 

används för att beskriva det stöd som eleven behöver få av läraren för att i det här avseendet bli mer 

aktiv i förståelseprocesserna. Både scaffolding och social modellering har att göra med att läraren 

stöttar elever utan att vara mer ledande och styrande än nödvändigt. Till exempel genom att tänka 

högt inför gruppen och därmed synliggöra strategier som goda läsare använder för att få en 

helhetsförståelse utifrån flera texter eller genom högläsning och textsamtal i klassrummet. Westlund 

(2009) och Westby (2012) tar upp tråden med intertextuella strategier och betonar 

kommunikationens betydelse. Kommunikation om texter är viktig att utveckla i undervisningen, 

menar de. Elever behöver erbjudas tillfällen att interagera med varandra i textsamtal. Westby (2012) 
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menar att man tidigt bör analysera texter tillsammans genom att ställa varför-frågor till texten och 

relatera berättelsens handling till det egna livet.  

Att individualisera undervisningen i läsförståelse ter sig självklart för Westlund (2009) då det inte 

hjälper att sätta in likadana insatser och i lika hög grad för alla elever. Vidare så menar författaren att 

om eleven utvecklar metakognition så medför det att eleven förstår när hen inte förstår och kan då 

göra någonting åt det. Westlund (2009) poängterar att det främsta syftet med att tillämpa lässtrategier 

är att förstå texten, inte att tillämpa strategierna i sig, och att upprepning av tillämpningsmodellerna 

under lång tid är av största vikt. 

Hur kan elever gå genom hela sin skolgång utan att bli goda läsare? Det är en fråga som Kos (1991) 

ställer sig i sin studie av elever i mellanstadieåldern. Studien utgår från vad eleverna själva uppfattar 

ha orsakat deras bristande läsförmåga. Intressant är att det framkommer att vilka arbetssätt och 

arbetsformer elever har blivit undervisade i, inte alltid överensstämmer med vad de själva uppfattat 

skulle ha kunnat hjälpa dem att utveckla god läsförmåga. Studien visar snarare att elever använder 

sig av de strategier de blivit undervisade i vare sig de anser sig hjälpta av strategierna eller inte. 

Elever kunde beskriva att de läsinstruktioner de fick i skolan inte var till någon nytta för dem då de 

inte förstod innehållet. Elever sätter också ord på sina tankar om hur deras bristande läsning kommer 

att påverka deras framtid med möjligheter till jobb och anseende bland andra. Kos menar vidare att 

eleverna har varit fast i ett system som inte bidragit till att de lärt sig läsa. Kos poängterar, att innan 

man inför förändringar i skolsystem, bör fråga elever om deras uppfattningar. I likhet med studien av 

Kos där fokus ligger på vad elever själva säger om sin läsning, har Pachtman och Wilson (2006) i sin 

studie tittat på vad elever säger om vad i undervisningen som ger motivation att läsa. De ställer sig 

frågan hur ofta forskare vänder sig till elever och frågar vad de tycker gynnar dem i det som sker i ett 

klassrum. De frågar sig också i sin studie om elever kan identifiera vilka metoder som hjälper dem 

att motivera sig till läsning och om de i så fall kan förklara varför. Studien visar att elever har starka 

åsikter om sin egen läsning. När de ges möjlighet att läsa om sådant som intresserar dem läser elever 

mer och har större läsmotivation. Pachtman och Wilson menar vidare att vuxna måste inse att barn är 

kapabla att formulera metoder som fungerar bäst för att underlätta deras egen oberoende läsning. Till 

sist menar de att elever måste ges möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och att lärare bör ta 

hänsyn till det när man planerar sin läsundervisning. Savage (2006) argumenterar för en mer effektiv 

undervisning för att få alla barn att läsa. Det kräver intensiva och strategiskt tydliga insatser i olika 

utbildningssystem. För att detta ska ske menar han att alla barn måste ses som aktiva och kapabla att 
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kunna ta emot strategiundervisning. Elever behöver dessutom få tillfällen att öva dessa strategier för 

att nå en djupare läsförmåga med både flyt och förståelse.  

I en narrativ litteraturstudie gjord av Mahdavi och Tensfeldt (2013) har de tittat på forskning som 

menar att läsförståelsestrategier effektfullt kan undervisas redan i tidig ålder. Deras studie 

koncentrerar sig på hur effekten av undervisning i läsförståelsestrategier ser ut för barn i 

förskoleåldern upp till årskurs 3. Slutsatsen de gör utifrån den forskning de gått igenom i sin studie, 

visar att det inte finns några tvivel om att undervisningen i tidiga åldrar har och behöver ha fokus på 

avkodning och flyt i läsningen. Men flera studier de redovisar visar också på, att när berättelser och 

högläsning används medvetet och tillsammans med explicit förståelsestrategiundervisning, ökar 

förmågan hos elever att förstå det de läser även hos unga läsare. Vissa av de redovisade studierna 

visar att förståelsestrategier kan överbrygga klyftan för de elever som annars skulle hamna i 

Matteuseffekten
2
 (Stanovich, 1986). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av 

läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar elever läsförståelse och vilka erfarenheter har elever av läsförståelse?  

- Hur uppfattar elever läsförståelsestrategier och vilka erfarenheter har elever av 

läsförståelsestrategier? 

Metod 

Vår studie har en kvalitativ ansats då vi inte i förväg kan veta vad som kommer att bli intressant. Den 

förförståelse vi har och de teorier vi lutar oss mot växelverkar med den empiri som vi ämnar fånga 

och därmed blir den kvalitativa ansatsen abduktiv. Medvetet har vi formulerat öppna frågeställningar 

för att i studien kunna se och följa olika spår (Fejes & Thornberg 2009). Vi har även tagit inspiration 

av etnografi. Studien har inte ambitionen att dra slutsatser om många elevers uppfattningar av 

läsförståelse och läsförståelsestrategier i största allmänhet, utan att förutsättningslöst fånga några få 

elevers uppfattningar om läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi anser att vi med hjälp av den här 

ansatsen kan gå på djupet med enskilda elevers uppfattningar och därmed fördjupa kunskapen om 

                                                           
2
 Matteuseffekten: Ett uttryck som beskriver hur svaga läsare läser mindre, får mindre träning, utvecklar inte läsförmågan 

och tappar läsmotivationen. Dessa elever hamnar i en nedåtgående spiral vad gäller läsutvecklingen. 
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dessa elevers uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi menar 

att valet att ha en kvalitativ ansats även ger oss möjlighet att få representera barns uppfattningar och 

ge elevernas röster ett värde genom att studera, beskriva och tolka deras berättelser. För oss blir det 

viktigare att fånga elevers uppfattningar och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier 

än att motivera undervisningsmetoderna utifrån olika teoretiska modeller.  

Barnperspektiv 

Intresset för att lyssna på barn och deras åsikter är värdefullt. I och med Barnkonventionen har synen 

på barns uppfattningar tagits mer på allvar och fått en större betydelse i samhället. En definition av 

barns perspektiv innebär att barnets erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld är 

i fokus. Inte att förväxla med att ha ett barnperspektiv, som betyder att vuxna eftersträvar att 

medvetet och så realistiskt som möjligt rekonstruera ett barns perspektiv, de vuxna försöker förstå 

barns uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen (Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide, 2011).  

I Einarsdottirs (2011) studie om små barns uppfattningar om skillnader mellan förskola och skola 

och vad de ansåg ha lärt sig i förskolan som de senare hade användning av i skolstarten, utgår hon 

tydligt från barns perspektiv. Hon menar att perspektivet är av vikt att belysa då barn har rätt att 

påverka, uttrycka sina åsikter och vara medvetna om sina rättigheter i mycket större utsträckning nu 

än tidigare. I studien ser författaren på barn som fullvärdiga människor och inte som blivande 

fullvärdiga människor och ser även barn som experter på sina egna liv.  

Heimdahl, Mattsson och Roll Pettersson (2007) gjorde, i likhet med Einarsdottir (2011), en 

undersökning med elevers perspektiv som syftade till att studera deras uppfattningar om sina 

möjligheter att delta i och påverka undervisningen. De använde elevers perspektiv för att belysa 

begreppen delaktighet, lärarkompetens och segregation.  

Genomförande av observationer och intervjuer 

Vi har i studien både använt oss av deltagande observation och intervju som datainsamlingsmetoder. 

Vi tror att dessa insamlingsmetoder tillsammans har gett oss ett rikt underlag om hur eleverna 

uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier.  

Vi var med och observerade tre lektionstillfällen då undervisning i läsförståelsestrategier 

praktiserades i tre olika grupper. Varje lektionstillfälle pågick i 40-60 minuter. Vi var båda två med 

vid samma observationstillfällen och satte oss i olika delar av klassrummet för att täcka in så mycket 

som möjligt av det som pågick där. Då vi använde deltagande observation som datainsamlingsmetod 
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innebar det att vi strävade efter att försöka befinna oss mittemellan, på så sätt att vi var fysiskt 

närvarande i gruppen men deltog inte i gruppens aktiviteter och var därmed inte helt socialt 

integrerade. Enligt Garsten (2010) innebär mittemellan att forskarens ögon kan öppnas till att se på 

fenomen på ett nytt sätt och ge en ökad förståelse för olika skeenden. Det neutrala läget var tänkt att 

öppna våra ögon för saker som vi upptäckte intressanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi 

menar att vi använde oss av vad Einarsson och Hammar Chirac (2013) kallar för en teorigenererande 

observation med låg grad av struktur. Det innebar att vi utgick från empirin och gruppen gav oss 

viktig information genom sitt eget handlande. Utifrån detta strävade vi efter att kunna lyfta fram nya 

aspekter på, i vårt fall läsförståelse och läsförståelsestrategier, hur elever uppfattar och har 

erfarenheter av dessa.  

Kullberg (1996) beskriver hur hon i en av sina studier fick en idé om att använda en triangel som ett 

konkret underlag för fältanteckningar vid observationer. Vid varje triangelspets skrev hon rubrikerna 

utsaga (vad elever säger), handling (vad samma elev gör) och uppgift (vilken uppgift eleven 

sysselsätter sig med just då). I likhet med Kullberg valde vi att använda oss av en triangel men skrev 

vid triangelspetsarna: Vad säger eleven, vad gör eleven och hur utvecklas händelsen? (Bilaga 6). 

Kullberg beskriver hur hon efter en dags observerande, samtalande och intervjuande, sammanställde 

notiserna i en tätare beskrivning som hon också analyserade och tolkade i förhållande till de teorier 

hon förberett studien med. Vi valde i likhet med Kullberg (1996) att skriva en tät beskrivning i nära 

anslutning till observationstillfällena. Under tiden vi var på fältet, försökte vi i likhet med Kullberg, 

distansera oss till vår egen förförståelse och de teorier vi utgår ifrån och därmed följa den abduktiva 

ansatsen. När vi observerade gjorde vi det utifrån ett barnperspektiv, d v s vi är medvetna om att det 

är vi som vuxna som försöker förstå och tolka elevernas uppfattningar, erfarenheter och handlingar 

under lektionen (Pramling Samuelsson et al., 2011).  

Vi intervjuade alla elever som hade fått ett godkännande från sina vårdnadshavare och själva valt att 

delta. Det blev 31 elever. Varje intervju pågick mellan 5 och 15 minuter och vi genomförde 

intervjuerna i, för eleven, en välkänd miljö antingen i ett grupprum eller ledigt klassrum. På en skola 

fick en av oss sitta i ett litet bibliotek där andra passerade, vilket stundtals kunde upplevas störande i 

intervjusituationen.  

För att förtäta informationen och även inta enskilda elevers uppfattningar anser vi att intervjuerna var 

nödvändiga och kompletterade observationerna på ett fördjupat sätt. Fördelen med observationer i 

kombination med intervjuer var att vi lätt kunde återkoppla det för oss intressanta med eleverna 

direkt och i den kontext som det hör hemma. Vi tror att det gjorde det enklare för eleverna att 
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associera. Vi tänker oss att intervjuerna i vår studie blir viktiga källor för att kunna fånga studiens 

syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009). Vi var medvetna om att det ställs höga krav på 

oss när vi valde att intervjua barn. Forskare är överens om att hur och på vilket sätt barn intervjuas 

kan få helt avgörande betydelse för vad de återger och delar med sig av (Cederborg, Hellner 

Gumpert & Larsson Abbad, 2012). För oss blev det viktigt i samtalen med eleverna att använda så 

öppna frågeställningar som möjligt samt inleda samtalen på ett sådant sätt att eleverna kände att de 

fick och kunde säga det som de tänkte och att det inte fanns några rätt eller fel. I och med det anser vi 

att vi utgick från barns perspektiv, vilket innebar att elevernas berättelser var tongivande i 

intervjusituationen. Vi var också noga med att fråga om vi fick spela in samtalen innan intervjun 

började. Alla utom tre elever tyckte det. För de elever som sa nej till att bli inspelade antecknade vi 

samtalen i en mer sammanfattande form med penna och papper. Vi strävade efter, under hela 

intervjuerna, att så långt det var möjligt följa barnets beteende, reaktion och svar, därmed försökte vi 

förmedla att det är eleven själv som är experten på sin livsvärld (Cederborg et al., 2012). Som 

intervjuare behövde vi vara väl förberedda för att i stunden kunna balansera mellan att locka eleverna 

att berätta fritt och samtidigt använda intervjun till att ta reda på mer om det kärnfulla i deras 

berättelser. Till intervjuerna hade vi med oss en intervjuguide (Bilaga 5) som vi använde som stöd. 

Vi märkte dock i flera av våra intervjuer att vi hamnade i det som föregåtts på lektionerna som vi 

varit med om och observerat.  

När vi observerade och genomförde våra intervjuer ville vi agera som Pramling Samuelsson et al. 

(2011) benämner ”strategiskt okunniga” (s. 68) i relation till de elever vi mötte och deras 

erfarenhetsvärld. Vi ville låta eleverna rätta till sådant som de ur sin synvinkel betraktade som 

missuppfattningar. 

Urval 

Vi tog kontakt med ett antal skolor som vi visste arbetar aktivt med läsförståelsestrategier, och 

frågade om vi kunde komma och observera och genomföra intervjuer. Från tre skolor fick vi 

beskedet att vi var välkomna att genomföra studien. Vi besökte en årskurs 2, en årskurs 3 och en 

årskurs 5-6. Vi bedömde att dessa tre skolor skulle ge oss tillräckligt underlag. Alla klasserna vi fick 

svar ifrån undervisas i läsförståelse med hjälp av det webbaserade materialet En läsande klass.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Valet att använda två datainsamlingsmetoder tror vi har ökat trovärdigheten i vår studie då resultat 

och slutsatser kan bekräftas från flera håll. I vårt fall från både observationer och de kvalitativa 

intervjuerna med enskilda elever. Detta sätt att påvisa trovärdighet, att hänvisa till olika metoder, 
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kallas triangulering (Kullberg, 2014). Vi ser det som en styrka att vi kunnat genomföra både 

observationer och intervjuer på en skola vid samma tillfälle och på samma plats. Nämnas ska att vi 

delade upp intervjuerna emellan oss och intervjuade en elev var. Vi ser det också som en styrka att vi 

i direkt anslutning till fältstudierna såg till att vi kunde analysera och reflektera tillsammans. Detta 

medförde att den enes tolkningar och analyser kunde bekräftas/dementeras av den andre. Vi har 

gemensamt gjort allt analysarbete.  

Resultatet i studien speglar elevers uppfattningar och erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Uppfattningarna och erfarenheterna exemplifieras och styrks med olika citat 

från olika elever vilket styrker giltigheten. Göransson och Nilholm (2009) beskriver hur det i 

kvalitativa pedagogiska studier ofta förekommer s.k. smygrepresentativitet. Med det menar 

Göransson och Nilholm att man i olika studier låter ett fåtal personer som deltar representera en 

större grupp av människor än vad undersökningen egentligen omfattar. I vår studie är det endast de 

medverkande elevernas uppfattningar och erfarenheter som presenteras och de är inte generaliserbara 

för elever i allmänhet.  

Det blir ett dilemma för oss, trots de bästa av intentioner, att förhålla oss öppna till fältet och utgå 

från elevernas egna upplevelser och tankar, att eleverna i intervjuer och observationer blir föremål 

för ett tolkande vuxenperspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Vi kan aldrig till hundra procent veta 

att vi tolkat det vi sett och hört på det sätt som eleverna faktiskt menade. I och med att vi själva har 

lång erfarenhet av läraryrket, föreligger det en risk att vi gått in på fältet med förutfattade meningar 

om både det vi sett och hört och därmed kunnat göra tolkningar utifrån vår förförståelse. 

Eleverna var medvetna om att vi var lärare som intervjuade dem och observerade på deras lektioner. 

I två av klasserna fick vi tillfälle att presentera oss och berättade då att vi studerade till speciallärare. 

Det kan finnas en risk att elevernas svar påverkades av denna vetskap. För oss blev det mycket 

viktigt i intervjusituationen att undvika att hamna i lärarrollen, då det lätt kan ge eleven känslan av 

att det finns ett rätt eller fel svar på de frågor vi ställde. Vi strävade efter att överbrygga dessa klyftor 

mellan oss och eleverna bl.a. genom att intervjua eleverna i deras naturliga miljö (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

Etiska överväganden 

När vi genomförde våra intervjuer och observationer och även i bearbetandet av det insamlade 

materialet, har vi strävat efter att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) 

rekommenderar. Elever som ingår i en studie måste till varje pris skyddas från skada och kränkning. 

Överväganden mellan forskningskrav och individskyddskrav går som en röd tråd genom studier i 
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allmänhet och i studier inom det specialpedagogiska området i synnerhet. Innan vårt besök i de olika 

klasserna skickade vi ut information till lärare, elever och vårdnadshavare om vad det innebär för 

dem att delta i vår studie. Vi började med att få samtycke från lärarna och rektorerna informerades på 

ungefär samma gång. Till vårdnadshavarna bad vi också om informerat samtycke då det var deras 

barn vi skulle intervjua (Bilaga 2,3 och 4). För att få informerat samtycke från samtliga inblandade 

skickade vi ut information via mail till skolans rektor, undervisande lärare och i pappersform till 

elever och deras vårdnadshavare i god tid innan vi besökte klasserna och genomförde 

observationerna och intervjuerna. Till en av skolorna kom inte informationen till eleverna och 

vårdnadshavarna fram via post. Det medförde att det blev ont om tid inför besöket och då var den 

läraren behjälplig att digitalt skicka dessa samtyckesbrev till vårdnadshavarna. Det i sin tur medförde 

att då vi var på den skolan kunde vi inte kontrollera svarstalongerna utan läraren förmedlade de 

elever där samtycke getts till intervjuerna. I de andra skolorna var vi noga med att kontrollera 

svarstalongerna som lärarna fått av vårdnadshavarna och eleverna när vi kom dit. I en av klasserna så 

hade lärarna inte fått något svar från vårdnadshavare men elever hade svarat att de ville delta. Då 

intervjuade vi de eleverna och tog kontakt med vårdnadshavare i efterhand för att få samtycke till 

studien. Detta valde vi att göra för att inte exkludera någon elev som ville vara med. Informationen 

till eleverna formulerade vi på ett elevnära sätt så de skulle förstå syftet med vårt besök och vad vi 

var där för och hur det hela skulle gå till (Bilaga 3). Förutom att vi behövde delge deltagarna denna 

information så behövde de delge oss sitt samtycke. Vi informerade både elever och vårdnadshavare 

om att vi i studien använder oss av två olika datainsamlingsmetoder, observation och intervju och vi 

behövde vara extra tydliga med att ge information till eleverna att det var högst frivilligt att delta och 

att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. I vår information beskriver vi att vi är studenter på 

Mälardalens högskola som ska genomföra examensarbete och att det innebär att handledare och 

senare examinator kommer läsa det vi skriver. De skulle veta syftet med vårt besök (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

 

Vi hade som tanke att det i den skriftliga informationen skulle framgå att intervjuerna skulle spelas in 

och transkriberas och att alla skulle få veta att det bara är vi som har tillgång till inspelningarna och 

att de inte kommer spelas upp för någon annan. Detta glömde vi bort att skriva om i informationen 

och därmed blev det extra viktigt för oss när vi träffade enskilda elever i intervjusituationen, att fråga 

om inspelningen kändes bekväm för dem. V i var även noga med att berätta att det bara var vi som 

kommer lyssna på samtalet i efterhand. För de elever som direkt sa nej till att bli inspelade uttryckte 

vi oss på ett sådant sätt att de skulle känna att det var helt okej att tacka nej. Delar ur det 
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transkriberade materialet har använts som citat i vårt arbete. I vår studie kommer ingen deltagare att 

identifieras då vi enbart använder koder på citaten. Detta betyder att ingen som deltar behöver känna 

sig utpekad. Dock kommer det i vissa fall föreligga en risk att citat vi använder kan bli igenkända av 

elever, lärare och/eller vårdnadshavare. Vi har valt att citaten skrivs såsom eleverna har sagt och så 

nära det talspråkliga som möjligt. Vid transkriberingarna har därför inte skiljetecken tagits med men 

hummanden och andra biljud för att få det så likt hur eleverna uttryckte sig som möjligt. 

Konsekvenser för de elever som deltog var att vi befann oss i deras klassrum under själva 

observationerna och för de elever som blev intervjuade skulle vi hitta tider som passade så bra som 

möjligt för dem att kunna gå ifrån sin ordinarie dagsrutin. Här fick vi i samråd med undervisande 

lärare försöka hitta tider som så lite som möjligt störde eleverna. Vi tog då hänsyn till det som Kvale 

och Brinkman (2009) menar att de etiska riktlinjerna bör ta upp. Vi menar att fördelarna med att 

eleverna deltar i vår studie överväger nackdelar med att de kan missa undervisning och raster eller 

andra aktiviteter. De fördelar eleverna som deltar i studien kan tänkas få är att de som individer får 

en känsla av att vara intressanta och utvalda. Vidare så tänker vi att den kunskap eleverna ger oss 

genom att berätta och delge sina egna uppfattningar och erfarenheter på sikt kan bidra till att 

undervisningen i läsförståelse och läsförståelsestrategier utvecklas och gynnar deras egen 

läsförståelse.  

Dataanalys 

I kommande avsnitt beskriver vi hur resultatet från elevintervjuer och klassrumsobservationer 

kvalitativt analyserats, delvis utifrån de fem huvudmetoderna som beskrivs enligt Fejes och 

Thornberg (2009). Författarna definierar dataanalysen som den process i kvalitativ forskning som 

innebär att vi sorterar och arrangerar vårt material.  Vi behöver då arbeta aktivt med våra data genom 

att organisera och bryta ner dessa till hanterbara enheter som vi kodar, söker mönster för och 

kategoriserar för att kunna dra slutsatser utifrån. Fejes och Thornberg (2009) använder begreppen 

koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, modellering och Ad hoc. Då datainsamlingsfasen 

övergår till bearbetningsfasen handlar det för oss om att gå igenom fältanteckningar, transkribera 

intervjuerna och analysera dessa. Då börjar de vardagsnära anteckningarna att växelverka med olika 

teoretiska begrepp (Kullberg, 2014). I vår studie innebär det att vi utifrån fältanteckningar i 

triangelmodellen och via våra transkriberingar från elevintervjuer ska komma fram till ett resultat. 

I arbetet med analysen har vi eftersträvat att utifrån våra fältanteckningar och de transkriberade 

elevintervjuerna identifiera och analysera elevers uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse 

och läsförståelsestrategier.  Vad gäller fältanteckningarna från klassrumsobservationerna, valde vi att 

i direkt anslutning till varje observationstillfälle tillsammans skriva en tätare beskrivning av 
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lektionen för att på så vis fånga ett gemensamt helhetsintryck. I och med det påbörjades analysfasen 

parallellt med genomförandet, i enlighet med Kullberg (2014). Författaren skriver om hur 

etnografiska forskare fortlöpande gör tolkningar och analyser då de efter själva observationstillfället 

skriver ned vad de observerat, i berättande form och med mer beskrivande och analyserande ord. De 

täta beskrivningar som vi tillsammans skrev utifrån klassrumsobservationerna innebar att våra 

tolkningar och vårt analyserande påbörjades. Vi anser att då vi valt att ha två datainsamlingsmetoder 

har det gett oss förutsättningar att ha ett rikt och tätt underlag att arbeta med i analysen. Det ger oss 

också förutsättningar att kunna se något som något (Fejes & Thornberg, 2009). Eller för att säga det 

på ett annat sätt behöver vi ur en stor mängd data skapa någon form av mening. Författarna kallar 

denna fas för koncentrering. För oss innebar det att vi ur den stora textmassan hittade väsentliga 

innebörder som vi färgkodade. Dessa innebörder var elevers uppfattningar och erfarenheter om: 

läsning, den egna läsutvecklingen, vad som menas med läsförståelse, läsförståelsestrategier och 

användandet av dessa, i vilken utsträckning de använder strategier medvetet eller omedvetet. Vi var 

under denna fas högst medvetna om att det blir vi som tolkar in olika väsentliga innebörder i vad som 

sägs i materialet. Vi upptäckte också att många gånger tyckte vi att olika färgkoder kunde passa in på 

samma väsentliga innebörder i datamaterialet. Denna fas innebar att vi försökte hitta kärnfulla 

poänger i vårt material. Efter det kategoriserade vi dessa formuleringar och poänger. Det innebar att 

vi försökte hitta likheter och/ eller skillnader i vad eleverna har uppfattat och strukturerade dessa i 

olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2009). Utifrån vad vi kommit fram till i resultatet och utifrån 

våra kategorier skrev vi sedan en sammanhängande historia, en berättelse av de många händelserna i 

materialet där vi organiserade materialet både socialt och tidsenligt i denna fas.   

Dilemman 

Vi behövde vara medvetna om att när vi observerade satt vi där i egenskap av lärare med egna 

erfarenheter av att själva undervisa och detta gjorde att vi kommer se, tolka och färgas i hela 

processen när vi betraktar det som sker. Enligt Garsten (2010) är det naivt att tro att man som 

forskare är opåverkad av kulturella, ekonomiska och sociala sammanhang som gör att man har 

färgade glasögon när man som forskare är ute på fältet. Vi behövde därmed vara försiktiga med att 

låta oss färgas av i förväg uttänkta tankar och idéer om barn som vi mötte på fältet. Vi behövde också 

vara lyhörda för elevernas yttranden under hela tolkningsprocessen (Pramling Samuelsson et al., 

2011).  
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Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Det kommer här redovisas i tio 

beskrivningskategorier. Varje kategori exemplifieras av olika citat från elevernas utsagor. Främst 

från intervjuerna men också en del utifrån observationerna. Kategorierna beskriver dels uppfattningar 

och erfarenheter av läsförståelse, dels uppfattningar och erfarenheter av läsförståelsestrategier. I 

resultatdelen kodas olika eleverna med två bokstäver och en siffra. Den första bokstaven är 

beteckningen E för elev och L för lärare. Den andra bokstaven är beteckningen för under vilken 

kategori eleven citeras. Siffran betecknar olika elever under samma kategori. För att beskriva tystnad 

har vi tre punkter efter varandra i citaten. Vi har avkodat kön och årskurs.  

Elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse 

När eleverna beskriver hur de uppfattar läsförståelse framkommer det att många elever kan uttrycka 

en insikt om att de behöver förstå det de läser. Andra elever har inte kommit till den insikten. Flera 

elever kopplar läsförståelse till ett visst arbetssätt, läsa en text och svara på frågor, medan andra kan 

koppla läsförståelse till en mental aktivitet eller något man behöver i framtiden.  

 

FIGUR 1 Beskrivningskategorier för hur elever uppfattar läsförståelse. 
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A: Förstå det man läser 

Flera elever kan beskriva för oss hur deras läsutveckling har varit sedan de lärde sig läsa fram tills 

idag. Några beskriver hur de som små barn endast kunde några få ljud och hur de från början läste i 

småböcker med många bilder i. Till att idag beskriva hur de läser i böcker med mer text och även 

kapitelböcker. 

Förut när jag var liten då var det ju enklare böcker såklart och du då kunde jag inte riktigt läsa flytande men det kan 

jag nu… jag antar att jag ff förstår lite mer av det jag läser också (EA1) 

I samtal med flera av eleverna framkommer det att de har en uppfattning om att läsförståelse behövs 

för att förstå en bok eller en text. Ett fåtal beskriver att läsförståelse inte bara har att göra med att 

kunna förstå texter i skolan utan att man behöver läsförståelsen även när läsningen är mer 

lustbetonad och sker under mer frivilliga former som på fritiden. De flesta kopplar läsförståelsen till 

att man ska förstå det man läser och veta vad texten har för budskap och inte bara läsa. 

Att man ska läsa rätt… och att man ska förstå vad de menar (EA2) 

Att man inte bara ska läsa å läsa utan man måste veta vad man läser också (EA3)  

Under observationen i en av klasserna är en grupp flickor mycket aktiva när läraren läser högt ur en 

text om Emil i Lönneberga. Genom de frågor som ställs under lektionens gång är flickorna med och 

svarar och kopplar det lästa till förståelse på olika nivåer. Här handlar det inte direkt om deras egen 

läsning utan mer om hörförståelse men värt att notera är att deras förståelse av text och sammanhang 

blev väl synligt under hela lektionen. Några elever beskriver läsförståelse utifrån att man har läst en 

bok och sen kan berätta handlingen för andra, då har man förstått.”Mmm man man förstod boken 

man kunde svara på några frågor om nån frågar en vad boken handlade om då kan man säga det” 

(EA4). 

B: Ingen uppfattning om läsförståelse  

Den här gruppen elever uttrycker en större osäkerhet kring vad som menas med läsförståelse. Vi 

märker under samtalens gång att flera av eleverna har svårt att sätta ord på vad som menas med 

läsförståelse och relaterar till att de har dåligt minne. ”Jag vet inte… jag kommer inte ihåg det jag är 

så glömsk…” (EB1). En elev, på samma lektion som beskrivs under kategori A, sitter långt bak i 

klassrummet och ser ut att ha fokus långt borta från det som pågår framme vid tavlan (texten finns 

projicerad på filmduk samtidigt som läraren läser högt). Eleven sitter och dinglar med benen, tittar ut 

genom fönstret långa stunder och skruvar på sig. Mot slutet av lektionen lägger eleven sig ner på 

bänken. Under hela lektionen ser vi inget tecken på att eleven är delaktig i det som pågår och vi 



 

 
 

21 
 

tycker oss inte se att eleven verkar har förstått vad de läser om tillsammans. I samtalet med eleven 

framkom det att hen tyckte lektionen gick bra för att hen slapp läsa högt.  

Det gick bra för jag slipper läsa högt (EB2)  

Det framkom också i samtalet att eleven har extrahjälp med läsningen av en annan lärare några 

gånger i veckan. 

När man har svårt för läsningen då är det en som… LB1 heter hon… och då kan hon hjälpa till med läsning (EB2)   

En annan elev som vi samtalade med berättade också att hen har haft extrahjälp och det var p.g.a. det 

som hen lärde sig läsa. Eleven beskriver att hen har en känsla av att inte vara någon god läsare ännu 

och att hen inte läser så mycket hemma heller. Där tittar eleven mest i monsterböcker som har många 

bilder. När eleven fick frågan om hur hen tyckte det är att förstå det hen läser svarade eleven ”Det är 

jag inte så bra på… jag lyssnar inte så mycket jag spelar hellre i skolan” (EB3). En annan elev 

uttrycker helt enkelt att den inte vet vad som menas med läsförståelse. ”Eh… det vet inte jag vet inte 

ens vad läsförståelse är” (EB4). 

C: Kunna svara på frågor i en bok 

Det som eleverna i denna kategori vanligtvis refererar läsförståelse till är att det har att göra med 

någon form av läsning av en text eller bok för att sedan svara på frågor. I samtalen framkom det att 

flera av eleverna menar att om de kan svara rätt på frågor har de läsförståelse. Det finns också ett 

exempel på en elev som uttryckte att hen har god förståelse då eleven hinner till röda rutor i 

läsförståelseboken.  

Läsförståelse det är ju ett av mina favoritämnen… jag tycker jättemycket om det… och jag brukar det finns såna här 

grön, gul och röd, finns det i våra läroböcker om läsförståelse i rutor såna här (visar med händerna) och jag hinner 

oftast till den röda rutan alltså sista för jag är så snabb och läsa och jag förstår väldigt mycket av texterna (EC1) 

Under en observation fick eleverna just en sådan uppgift att genomföra i par. De skulle läsa en text 

tyst för sig själva för att sedan tillsammans svara på några frågor på raden, mellan raderna och 

bortom raderna
3
. Det var i en av klasserna som detta arbetssätt tillämpades när vi var där och 

observerade. Dock ska det nämnas att det i elevsamtalen framkom, även från de andra klasserna, att 

några delar den uppfattningen att läsförståelse handlar om att läsa och sedan svara på frågor.  

Att man förstår det man läser och man kan man ska kunna svara på frågor i texten om det man har läst och så ska 

man inte bara… så man inte bara läser och så har man inte förstått nånting.. man förstod boken om man kunde svara 

                                                           
3
 Enligt materialet ”En läsande klass” ställer reportern frågor på raden då svaret finns i texten, mellan raderna då man 

som läsare behöver tolka texten för att kunna svara på frågor och bortom raderna då man kopplar textens handling till 

liknande upplevelser ur det egna livet. 
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på några frågor om nån frågar en vad boken handlade om då kan man säga det… inte bara vad den  handlade om om 

man ingenting vet då vet man ju inte då har man ju inte läst (EC2)   

Till exempel att man kan svara på frågor liksom vad som står i boken… vi gör ju läsförståelse och svarar på frågor 

om texten (EC3)  

D: Mental aktivitet 

Det finns några exempel på elever som uppfattar att läsförståelse är en mental aktivitet och att det 

handlar om att fånga ett innehåll som dessutom kräver någon form av mental ansträngning. De ger 

beskrivningar av att tanken måste finnas med för att förstå det man läser. I ett av samtalen när vi 

pratade om hur man gör för att förstå en text blir svaret kort ”Jag tänker” (ED1). Detta till skillnad 

från en annan elev som målande beskrev hur förståelsen både är kopplat till tanken men också till 

minnet.   

Eh… asså det är nog för hu liksom hur vi inte bara läser och sen kan vi inte berätta nåt vad det betyder det vi har läst 

liksom vad en bok handlar om och så… jag brukar tänka att det är ja… ja liksom att man ska försöka komma ihåg 

kan skriva ner kanske stödord man kan komma ihåg ja för att man har en sparknapp i hjärnan som man liksom sparar 

det i… i liksom minnet så vet man var man har läst och då brukar jag förstå bättre… (ED2)   

För att spegla att även fantasin verkar ha betydelse för läsförståelsen citerar vi en elev ” Ja asså då 

ska man ju klara vissa saker att man ska tänka lite från de här böckerna… eh då ska man tänka lite av 

fantasin” (ED3). 

E: Viktigt för framtiden 

För vissa av eleverna går tankarna till att man behöver förstå det man läser för att det är något de 

uppfattar behövs i framtiden och att det är för deras egen skull. Vid en av lektionerna som vi var med 

på frågade läraren klassen varför de arbetar med läsfixarna och många olika svar framkom. En elev 

kopplade nyttan med att ha förståelse till en snar framtid, nämligen att det behövs till nationella 

proven. Andra såg vikten av att ha läsförståelse längre fram i tiden.  

Man tränar ju på det att läsa bättre och bättre och man går i högstadiet eller mellanstadier och det… då när man blir 

vuxen till exempel om man ska göra nån mat och gå på recept på internet elle jaa ska skriva nåt… då då kanske den 

inte kan och då måste man ju förstå vad man skriver eller läser. (EE1) 

Tankar kring att ha läsförståelse för att senare i livet kunna arbeta och att ha ett jobb, funderade två 

elever på, vilket synliggörs i citaten nedan. 

Ja eh… till exempelt om man ja hur ska man säga då om man läser en bok på ett jobb… en bo en artikel eller man 

jobbar med tidningar då är det viktigt att man förstår… (EE2) 

Så är det väldigt nyttigt för typ för varje jobb man har så måste man ju kunna läsa till exempel på mataffär och så så 

det är väldigt viktigt med läsningen (EE3) 
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Elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelsestrategier 

När eleverna beskriver sina uppfattningar om läsförståelsestrategier gör vissa elever tydliga 

kopplingar mellan läsfixarna och läsförståelsestrategier. Andra elever gör inte den kopplingen. Flera 

elever kan beskriva hur de använder sig av läsfixarna i sin egen läsning medan andra beskriver andra 

läsförståelsestrategier som ett stöd i den egna läsförståelsen. 

 

FIGUR 2 Beskrivningskategorier för hur elever uppfattar läsförståelsestrategier. 
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sig själv och sin farfars far. Eleven berättade om hur hens farfars far har åkt med en båt och rest 

mellan öar. Eleven använde strategin reportern utan att själv veta om det. Läraren bekräftade och 

uppmuntrade eleven genom att säga ”Du kunde koppla det till under ytan till dig själv fast frågan var 

ställd på ytan bra” (L2). Flera av eleverna skildrade hur olika läsförståelsestrategier hjälper dem att 

exempelvis välja en bok, förstå svåra ord och se inre bilder när de läser och kan därmed sätta ord på 

hur de uppfattar nyttan med att ta hjälp av läsfixarna vid sin egen läsning. 

Som det kanske är något svårt ord försöker jag lista ut vad det betyder eh… sen använder jag ju detektiven och sen 

eh… när jag läser brukar jag se bilder eh… och då använder jag konstnären (EF3) 

I flera av samtalen med eleverna blev det tydligt att de i större utsträckning använder de strategier 

som de jobbat med i klassen även fast de vet att det finns fler.  

Framförallt kunde vi se att det är spågumman och detektiven som verkar ha fastnat i elevernas 

medvetande.  

Ja jättemycket spågumman hjälper mig så jag väljer en rolig bok eller ja och ko… detektiven hjälper mig att lösa ord 

(EF4) 

Men spågummorna anv använder jag mycket av eh… för jag vill oftast veta vad boken handlar om innan jag vänder 

på den och läser bak vad… och sen detektiven använder jag också jag läser ju Janssonböcker hemma och då är det 

ofta så här svåra ord och då brukar jag använda den (EF5) 

I samtalen framkom det att i två av klasserna har man bara gått igenom just spågumman och 

detektiven och inte kommit längre och de beskrev att det är dessa läsfixare de använder både 

medvetet och aktivt i sin egen läsning. Något som är värt att uppmärksamma är att några elever kan 

koppla användandet av läsförståelsestrategier till att det gör deras läsning mer lustbetonad och 

levande. De beskriver hur en mental process bidrar till att förståelsen också ökar. 

Också ibland när vi hade konstnären åh man liksom får leva du brukar jag tänka än att bara föreställa sig en bild i 

huvet att man tänker att leva in i bilden som att man kan tänka att det är jag som är den där personen eller djuret 

eller…och då blir det mer levande och du förstår bättre vad du läser… (EF6) 

Hmm… jag brukar få upp massa bilder i huvudet på hur det kan se ut när de berättar och pratar så kan jag få så här 

bilder på hur personerna tänker och så gör det också att läsningen blir mycket roligare för mig (EF7)  

De kunde se nyttan med att använda läsfixarna och kopplade det till att få en bättre läsförståelse som 

i sin tur leder till att de lär sig mer och mer. 

G: Läsfixarna finns men används inte  

Flera av eleverna som uppfattat att läsfixarna fungerar som läsförståelsestrategier ansåg sig inte 

kunna använda dem till stöd i den egna läsförståelsen eller vara i behov av dem. Det framträder att 
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några av eleverna tycker sig vara så goda och säkra läsare att det inte verkade spela någon roll för 

dem om de använder läsfixarna eller inte.  

Jag skulle väl tro det men jag tänker inte så mycket på när jag läser liksom fastnar ändå jag tänker att jag borde göra 

det eller försöka göra det men… det liksom det går ändå (EG1) 

Utifrån både observationerna och vissa av intervjuerna framkom det att elever kan rabbla namnen på 

läsfixarna, en del med stor säkerhet och andra med viss tvekan. På frågan om de själva tänker på eller 

använder läsfixarna i sin egen läsning blev svaren mer tvekande. ”Vet inte” (EG2). ”Jag har säkert 

använt dem men jag vet bara inte vilken” (EG3). Vi såg också detta rabblande tydligt på uppmaning 

av lärare i olika klasser när de bad eleverna repetera vad olika läsfixare har för funktion eller vad de 

ska hjälpa eleverna med. I ett av klassrummen vi besökte fanns det bilder uppsatta på väggen med 

läsfixarna. Eleverna blev på så sätt påminda om läsfixarna men det gällde emellertid inte alla elever 

då några av eleverna gav oss en annan bild.  

Vi jobbar ju med de här detektiven och spågumman och det som sitter på våran vägg eh… (EG4) 

Asså vi har typ en… vi har en massa såna här lappar i vårat klassrum där det står vad man kan göra om man typ inte 

förstår det… vi har haft dem i ett halvår fast asså sittandes på våran vägg fast vi har aldrig använt dem (EG5) 

Det är spågumman detektiven… sen… jag vet inte men vi har dem uppsatt på väggen i alla fall… då brukar L typ 

pausa och sen brukar hon berätta vad vi ska använda dem till hur de funkar (EG6) 

Som kan förstås av ovanstående citat har dessa elever gett uttryck för att bilder på läsfixarna finns 

och de vet att bilderna är på läsfixare men uppfattar inte funktionen med dem. I en av klasserna vi 

besökte får eleverna som en avslutning på lektionen svara på lärarens frågor om vad de jobbat med 

under timmen. Detta görs av läraren för att checka av att eleverna har uppfattat det hen ville 

förmedla.  

Var finns svaret om man letar på raderna (L1) 

I texten (EG6) 

Mellan raderna (L1) 

Man drar slutsatser (EG7)  

Bortom raderna (L1) 

Man tänker (EG3) 

En efter en fick eleverna gå ut ur klassrummet för att tvätta händerna och gå på lunch men ingen av 

eleverna undgick frågorna från läraren. 
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H: Läsfixarna ses inte som läsförståelsestrategier och används inte 

Några av eleverna uppfattar inte att arbetet med läsfixarna i skolan har med läsförståelse att göra. De 

kunde beskriva hur de arbetade med läsförståelsestrategierna på lektioner men gör inte kopplingen 

till sin egen läsning. I vissa av våra samtal med elever framkom det att arbetet med läsfixarna nästan 

krånglar till läsningen för dem. 

Mm läshjälparna… jag kan reportern och jag kan de andra men jag förstår dem inte riktigt hur man ska använda dem 

ändå… eh… det kanske är för att det var länge sen som vi hade dem men jag förstår dem inte… jag kan inte använda 

dem… men det är svårt att använda dem (EH1) 

För en av eleverna förstod vi att hen inte alls kopplat hur hen ska använda en av läsfixarna, nämligen 

spågumman. Eleven har uppfattat att det ska vara böcker med bilder i för att kunna använda den 

lässtrategin och såg inte vitsen med det eftersom hon inte brukar läsa böcker med bilder. 

Spågumman ska ju vara den som är den lättaste men jag fattade inte så mycket av den egentligen för då ska man ju 

ta hjälp av bilder och sånt och jag läser inte nå böcker med bilder så jag brukar inte använda spågumman så mycket 

(EH2) 

En annan elev verkade inte uppfatta, på något tydligt sätt, att läsfixarna fungerar som 

läsförståelsestrategi då det inte fanns någon medvetenhet hos eleven om läsfixarna används eller inte. 

Jag har säkert använt dem men jag vet bara inte vilken (EH3) 

I: Egna läsförståelsestrategier 

I flera av intervjuerna och till viss del under observationerna har det framkommit att eleverna kan 

beskriva andra läsförståelsestrategier än de som kan kopplas till läsfixarna. Den här gruppen av 

elever nämnde inte heller lika frekvent namnen på läsfixarna när vi pratade med dem om att förstå 

texter och hur de gör för att förstå vad de läser. Att läsa om en text flera gånger, att läsa med 

inlevelse och att be om hjälp från någon i sin omgivning är strategier som den här gruppen av elever 

inser nyttan med för sin egen läsning. De uttryckte, i vissa fall, att förståelsen ökar av att de använder 

dessa strategier. Att läsa med inlevelse är något som modellerats tydligt av deras egen lärare vid 

högläsning. Det är något flera av eleverna försökt att ta efter.  

Ja asså hon pratar mycket om det där att ha inlevelse i texter för det har ju hon hon har jättebra inlevelse (EI1) 

Samma elev fortsätter berätta: 

Ja så hon hon pratar ofta om att vi ska ha lite mer inlevelse (EI1) 

En annan elev som går i samma klass beskriver också hur hon gör för att få lite mer inlevelse i sin 

läsning  
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Man kan ju liksom… göra som det står i texten man kan liksom.... om det står liksom ropa då kan man typ prata lite 

högre…och lite om nån viskar pratar man lite tyst och så (EH3) 

Flera elever i den här kategorin beskrev egentligen att de använder detektiven men nämnde aldrig 

den läsfixaren vid namn utan beskriver det som att när de inte förstår svåra ord tog de hjälp av 

omgivningen.  

Eh då läser jag den ungefär tre eller fyra gånger till om jag inte då heller förstår då frågar jag min bänkkompis hon 

som sitter brevid mig och om inte hon heller vet så räcker jag upp handen… (EI2) 

En tredje elev i samma klass beskrev att hen får hjälp i sin läsförståelse av att läraren tar upp svåra 

ord. Hen refererade till en lektion i läsförståelse där en efter en av eleverna fick läsa högt och läraren 

stoppade läsningen för att förklara ord. ”Det kommer ju ord man inte förstår och då tar ju L upp 

dem” (EI3). 

En elev beskrev hur läsförståelsen har blivit bättre sen de började med det här arbetssättet genom att 

de repeterar läsning många gånger tillsammans. 

Jag tycker det är mycket enklare att jobba med det… för innan då jobbade vi också så här lite med läsförståelse men 

jag tyckte ändå att det blev väldigt svårt för vi hade ju bara en bok och läsa igenom och sen skulle vi svara på frågor. 

Det här är mycket enklare för hon visar… för L visar vad man ska göra och sen sen repeterar vi väldigt många 

gånger på en och samma… en och samma text (EI4) 

Under själva observationerna nämndes det inte lika många övriga läsförståelsestrategier, vilket inte 

är så förvånande, då lektionerna vi besökte hade ett tydligt innehåll att handla om läsfixarna. Det var 

endast ett fåtal elever som under lektionerna gav förslag på andra läsförståelsestrategier än just 

läsfixarna. ”Man kan läsa hela meningen igen eller så kan man läsa ett stycke” (EI5).  

J: Lära tillsammans främjar läsförståelse  

Vikten av att lära tillsammans lyfts fram av flera elever. En elev som var ganska ny i en av klasserna 

och tidigare gått på en annan skola kunde beskriva hur hon uppfattade att hennes läsförståelse 

förbättrats då de läser mer tillsammans i hennes nya klass. 

Jag hade gått i X (annan skola) innan ja då… nej men förut när jag inte hade gjort det… när vi läste texter som stod 

på tavlan då blev jag lite så här nervös för kanske… ja jag inte vågade läsa högt inför andra kanske men nu har jag 

vant mig… nej men då då i böcker… då läste vi tyst för oss själva asså i gamla skolan i X då hade jag då hade jag då 

har jag läsi så här… ganska bra ja så här men nu när jag har gått här då har jag utvecklats mycket mer att läsa asså 

jag tyckte det var lite tråkigt… för att man bara läser tyst för sig själv och då jag tycker det är bättre att man läser 

högt (EJ1)  

Vi kunde tydligt se, i två av klasserna vi observerade, att när eleverna tilläts tänka fritt kring det lästa 

och även tilläts associera tillsammans kring ords betydelse eller egna upplevelser av något, ökade 
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både aktivitetsnivån och engagemanget av flera elever på lektionen. Dessa stunder gav också ett 

lustbetonat intryck och många av eleverna verkade tycka det var roligt att delta i samtalen. I en av 

klasserna gavs stort utrymme till de gemensamma samtalen under själva läsningen. När en lärare 

kopplade det lästa vidare och frågade eleverna om de själva upplevt sig retade eller retats fylldes hela 

klassrummet av händer i luften som ville vara med och berätta, vilket följande citat visar. 

Jag brukar reta min lillasyster (EJ2) 

Jag brukar reta min katt (EJ3) 

Och jag brukar reta farmors katter (EJ4) 

En elev räckte upp handen och vågade berätta att hen själv blivit retad. I några av samtalen med olika 

elever framkom det att de uppfattar att samarbetet med en kompis bidrar till att de kan hjälpas åt med 

att läsa texten tillsammans innan de frågar sin lärare om hjälp. 

Men att man lite samarbetar fast man ändå inte har samma asså man samarbetar fast ändå inte fast man om jag och 

min bänkkompis om vi är på samma så här typ fråga och inte kan den då brukar vi så här försöka lösa den 

tillsammans… eh… men om inte nån kan asså om inte båda kan den då försöker vi asså komma på det genom att 

läsa texten en gång till eller så frågar vi våran L (EJ5) 

Sammanfattande analys och tolkning av insamlade data 

Här följer en sammanfattande analys och tolkning av resultatet i vår studie. I den utgår vi från syftet 

att få förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Det gör vi inom ramen för de teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår 

studie. Här nedan illustreras den teoretiska ram som vi har tolkat och analyserat resultatet utifrån: 

 

 

FIGUR 3 Teoretisk analys- och tolkningsram. 

                 

Under hela studien är det barns perspektiv på läsförståelse och läsförståelsestrategier som varit det 

centrala där vi valt att fokusera på förståelsen (F) i formeln 𝐿 =  𝐴 ∗  𝐹 (Gough & Tunmer, 1986). 

Barns perspektiv 𝐿 = 𝐴 ∗ 𝐹 

Sociokulturellt perspektiv Proximal utvecklingszon  

Resultat 



 

 
 

29 
 

Vi vill också betona att det i resultatdelen är elevernas perspektiv vi försökt fånga. Det 

sociokulturella perspektivet har i resultaten blivit synligt genom elevers utsagor om hur de uppfattar 

att processer av lärande sker tillsammans med andra och i ett sammanhang, en kontext. Vad gäller 

hur undervisningen uppfattas av olika elever så går det att analysera och tolka kring delar av 

resultatet utifrån den proximala utvecklingszonen.  

Tolkning och analys av elevers uppfattningar om läsförståelse 

De flesta elever uttryckte att det inte räcker med att läsa utan att man även måste förstå det man läser. 

Vår tolkning utifrån det vi ser i resultatet är att dessa elever är medvetna om att läsning både handlar 

om avkodning och förståelse. I de undersökta fallen såg vi ett exempel på en elev som gjorde 

kopplingen mellan sitt eget läsflyt och sin förståelse och kopplade det till att hen förstår texter bättre 

nu än tidigare. Tydligt blir att elevens förståelse underlättas av läsflytet. Vi observerar också i 

resultatet att det finns en grupp elever som inte uttryckte någon tydlig uppfattning om vad 

läsförståelse är. En elev uppfattade att läsförståelselektionen är bra om hen slipper läsa högt. Det 

framgår även att eleven får extra läshjälp. Det förefaller för oss att den här eleven, i den 

utvecklingsfas hen befinner sig just nu, inte gynnas av det sociala samspelet i gruppen för att 

utveckla bättre läsförståelse, snarare tvärtom. En annan elev uttryckte en känsla av att inte vara 

någon god läsare och inte heller att förstå det hen läser vilket kan bero på att eleven har en svag 

avkodning. Flera av eleverna i denna grupp är fortfarande upptagna med just avkodningen. Vi tolkar 

att dessa elever inte kopplar ihop avkodning och förståelse som faktorer i sin läsning ännu. Vanlig 

förekommande uppfattning hos eleverna var att man har läsförståelse om man kan svara på frågor 

om en text. En elev har även uppfattningen om att hen har god läsförståelse på grund av att hen 

hinner till de svåraste frågorna i arbetsboken. Tydligt blir att den här eleven mäter läsförståelse i hur 

långt hen har kommit i boken snarare än huruvida eleven har förstått. Vi tolkar att dessa elever har 

vant sig vid ett visst arbetssätt i skolan och inte associerar läsförståelse till läsning generellt. En 

förutsättning för främjandet av läsförståelse för några elever i studien tolkas vara att använda olika 

mentala aktiviteter såsom att tänka, skapa inre bilder och använda fantasin. Av resultatet framgår att 

för en del av eleverna uppfattades det värdefullt att ha läsförståelse i framtiden. Eleverna associerade 

det till att läsförståelse behövs när man blir vuxen och ska klara olika jobb. Det framkom även att en 

elev tänkte att läsförståelse behövs för att söka information på nätet. Vår tolkning är att då 

läsförståelse kopplas till livet och framtiden finns möjligheten att läsmotivationen ökar för denna 

grupp av elever, då de ser nyttan med läsningen i ett större perspektiv. 
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Tolkning och analys av elevers uppfattningar om läsförståelsestrategier 

Vi observerar i våra resultat att en stor grupp elever uppfattade kopplingen mellan läsfixarna och 

läsförståelsestrategierna. De kan dessutom använda strategierna. Vi kan urskilja i resultatet att 

eleverna refererade oftare till tre av läsfixarna. Det var läsfixarna, spågumman, detektiven och 

konstnären. Störst plats tog spågumman och detektiven. Eleverna förklarade läsförståelsestrategierna 

som att spågumman kan hjälpa en att välja en bok, detektiven hjälper till att förstå svåra ord och 

konstnären hjälper att se inre bilder utifrån det lästa. Eftersom de här eleverna kunde sätta ord på och 

ge oss exempel på hur de har nytta av strategierna tolkar vi det som att läsfixarna ger goda 

förutsättningar för en fördjupad läsförståelse i denna grupp. Vi uppfattar det som att för den här 

gruppen elever ligger undervisningen i nivå med deras proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1978). I 

motsats till gruppen elever som vi uppfattar ligger inom den proximala utvecklingszonen för att 

kunna ta till sig undervisningen, hittar vi också i resultatet en grupp där undervisningen tycks ligga 

utanför elevernas proximala utvecklingszon. Dessa elever verkar inte använda sig av läsfixarna till 

stöd i den egna läsförståelsen. Inom denna grupp fanns det elever, som enligt vår tolkning, använder 

beskrivningar av läsfixarna som får oss att tänka att eleverna bara kopierar vuxnas fraser utan att 

egentligen förstå innebörderna av fraserna. I denna grupp uppfattades inte läsfixarna som en hjälp för 

att förstå texter bättre utan arbetet blir någonting som pågår i klassrummet. Det är något som läraren 

använder i sin undervisning men som inte landar hos eleverna. Ett fåtal elever kände igen namnen på 

läsfixarna utan att göra kopplingen till läsförståelsestrategier. Någon beskrev till och med att 

läsfixarna försvårar läsningen för denne. Denna elevgrupp ser inte nyttan med dessa figurer. Det 

utkristalliserades en grupp av elever som skiljer sig från de övriga grupperna på så sätt att de nämnde 

andra sätt, andra läsförståelsestrategier än de som läsfixarna representerar, för hur de gör för att 

förstå texter. De läser texter flera gånger, läser med inlevelse och/eller tar hjälp av en kompis eller 

någon vuxen. Vidare såg eleverna nyttan med att läraren visar hur man ska göra för att förstå texter 

bättre. Både i våra intervjuer och under observationerna framkom det att det sociala samspelet 

verkade ha betydelse för hur läsförståelsen och läsförståelsestrategierna landar hos eleverna. Vår 

tolkning är att elever både kan gynnas och missgynnas av att samspela med varandra i olika 

läsaktiviteter beroende på var de befinner sig i sin egen läsutveckling.  

Diskussion 

Vi kommer i följande kapitel att jämföra och diskutera resultatet i relation till studiens syfte att få 

förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier med den litteratur som lyfts fram i tidigare litteraturgenomgång. Vi kommer i 
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resultatdiskussionen ta avstamp i våra egna resultat och sätta dem i relation till tidigare forskning. 

Kapitlet inleds först med en diskussion kring val av metod. 

Metoddiskussion 

Genom att låta ett flertal elever berätta för oss om sina uppfattningar genom kvalitativa intervjuer 

och deltagande observationer fångades en spridning i materialet. Vi anser att valet av den kvalitativa 

forskningsmetoden möjliggjorde väl att vi kunde fånga syftet i vår uppsats på ett tillfredställande 

sätt. En kvalitativ ansats som är abduktiv har gett oss möjlighet att förhålla oss öppna på fältet och 

därigenom vidga vår kunskap om hur elever uppfattar och har erfarenheter av både läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. En detalj att nämna som ändå varit helt medveten från vår sida är att vi valt att 

benämna informanterna med elever, studien igenom, då det varit närmare empirin och det perspektiv 

vi velat förmedla än vad vi anser att användandet av ordet informanter skulle ha gjort.  

Vi inledde arbetet med att tillsammans diskutera och utforma en intervju- och observationsguide. När 

vi väl var ute och genomförde intervjuerna och observationerna var vi tillsammans och satt med på 

samma lektioner men intervjuade olika elever var och en för sig. Vi hoppade över att göra en 

pilotintervju tillsammans med en elev, då vi ansåg att maktförhållandet gentemot eleven kunde 

uppfattas jobbigt av eleven. Vi kunde i direkt anslutning till våra fältstudier sätta oss och reflektera 

tillsammans och även skriva en tät beskrivning utifrån observationerna. Att reflektera tillsammans 

anser vi har varit en styrka för analysarbetet och därmed varit en kvalitetssäkring. Därefter 

transkriberade vi skyndsamt intervjuerna på var sitt håll. Vi tolkar att vår närvaro på lektionerna vid 

observationstillfällena har haft liten inverkan på resultatet. Vi såg det som viktigt att sitta 

tillsammans och analysera våra olika intervjuer och har haft många fysiska träffar på högskolan. Det 

visade sig att vi har haft, trots intervjuguiden, olika infallsvinklar på intervjuerna. En av oss följde 

intervjuguiden tydligare medan den andre följde upp lektionen vi observerat innan med eleverna 

tydligare. Det gjorde att det blev synligt att även vi som personer är olika och uppfattar saker på 

olika sätt. Vi ser det som en bidragande orsak till att resultatet blev rikare genom våra olika sätt att 

genomföra intervjuerna. I datamaterialet fick vi fram en hel del andra saker än det som vi ansåg 

kunde kopplas till studiens syfte. Detta har vi valt att inte ta med i resultatdelen då det hamnade 

utanför den röda tråden men vi är medvetna om att det finns en viss risk för att vi har valt bort 

datamaterial som andra hade ansett ha ett värde för studiens resultat.  

Vi har tydligt påpekat att vi ämnar fånga några få elevers uppfattningar om och erfarenheter av 

läsförståelse och läsförståelsestrategier och har därmed inte gjort några generaliseringar i uppsatsen 

utifrån resultaten. Det handlar om de elevers uppfattningar och erfarenheter som är med i studien och 
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inga andra (Göransson & Nilholm, 2009). Tiden har begränsat oss och hade vi haft mer tid skulle vi 

kunnat genomföra flera observationer och intervjuer som gett oss en bredare bild av elevers olika 

uppfattningar och erfarenheter. Då det geografiska läget gett oss möjlighet, har vi arbetat mycket 

tillsammans och då träffats fysiskt på högskolan. Fördelningen av arbetet med uppsatsen har varit 

förhållandevis jämnt, Pernilla har stundtals haft mer fokus på att läsa in litteratur och Annika har då 

haft fokus på uppsatsens form. Andra perioder har vi tolkat, formulerat oss och även läst litteratur 

tillsammans för att greppa ett innehåll. Men vi har också arbetat var och en för sig under arbetets 

gång och då haft kontakt via sms, telefon och på mail. På så sätt har vi kunnat bidra med våra olika 

erfarenheter och kunskaper och berikat och kompletterat varandra i hela arbetets framskridande. Det 

nära samarbetet tror vi har varit en styrka för uppsatsens kvalité men det har också varit mer 

tidskrävande än om vi arbetat på olika håll. Genom hela vår studie har vi varit medvetna om att det är 

i ljuset av våra egna tolkningar elevernas uppfattningar och erfarenheter har blivit belysta i likhet 

med vad Creswell (2007) menar att en kvalitativ studies process innebär. Han menar att en kvalitativ 

studie hela tiden har ett tolkande perspektiv. Forskaren måste ha det perspektivet studien igenom, 

med omtanke om informanter och situationer. Forskaren bör förhålla sig reflexiv. Vilket innebär att 

man, genom hela studien, har en medvetenhet om sin egen roll och hur den påverkar och skapar det 

man ser, hör och skriver. För oss har det varit viktigt att när vi strävat efter att förhålla oss reflexiva 

har vi hela tiden försökt hålla både elevens perspektiv och elevperspektivet högt. Vi har påmint 

varandra om detta genom studiens arbete för att varken övertolka eller misstolka det som vi sett som 

elevernas uppfattningar och erfarenheter. Larsson (2005) menar att det i kvalitativa studier behöver 

finnas en explicit perspektivmedvetenhet hos forskaren då tolkningar av resultatet påverkas av 

förförståelsen man som forskare har. Vi är medvetna om att den förförståelse vi har, har påverkat 

våra tolkningar av resultatet. I vår studie har vi pendlat mellan perspektiven då det i vissa delar är vi 

som vuxna som har eftersträvat att försöka förstå och så verklighetstroget som möjligt rekonstruera 

elevens perspektiv med ett barnperspektiv. Samtidigt har vi i andra delar av studien låtit elevens 

uppfattningar, erfarenheter och förståelse för sin egen livsvärld stå i fokus i ett barns perspektiv 

(Pramling Samuelsson et al. 2011).  

Resultatdiskussion 

Den här studien gör inte anspråk på att analysera och diskutera lärares undervisning specifikt utan få 

förståelse av hur eleverna i vår studie uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Det finns några områden i vårt resultat som vi ser anledning att närma oss och 

diskutera. Vi diskuterar resultaten utifrån studiens frågeställningar i förhållande till den tidigare 

forskning som vi anser vara relevant.  
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Hur uppfattar elever läsförståelse och vilka erfarenheter har elever av läsförståelse? 

I resultatet i vår studie kan vi se att de flesta elever uttryckte att de kopplar läsförståelsen till att man 

ska förstå det man läser och inte bara läsa, t ex förstå eller tolka ett budskap i en text eller bok. Flera 

elever i studien påtalade också vikten av att ha ett läsflyt för att kunna förstå det lästa. De elever som 

vi tolkar som goda läsare beskriver hur deras läsflyt gör att förståelsen förbättrats. Vi kan också i 

resultatet se att det inte bara handlar om den egna läsningen när det gäller förståelse av text. Lärares 

eller andra elevers högläsning anar vi kan bidra till att enskilda elevers förståelseprocesser 

stimuleras. Mahdavi och Tensfeldt (2013) påvisar i sin narrativa litteraturstudie, just detta. Nämligen 

att då högläsning används medvetet och tillsammans med explicit förståelsestrategiundervisning, 

gagnas läsförståelsen hos unga läsare. Under observationerna vi deltog på tillämpades högläsning, 

vilket medförde att eleverna fick möjlighet att träna hörförståelse. Perfetti et al. (2007) menar att 

både läsförståelsen och hörförståelsen är förknippade med varandra genom hela läsutvecklingen.  

Till skillnad från eleverna som har uppfattningar om läsförståelse och kan uttrycka dessa ser vi i 

resultatet en grupp elever som uttrycker en större osäkerhet om vad läsförståelse innebär. 

Anledningar till den osäkerhet som de uttrycker är; att de har dåligt minne och att de har haft svårt 

för läsningen och därför fått extrahjälp. En av eleverna i studien uppfattade inte sig själv som någon 

god läsare och beskriver att hen inte så gärna läser, varken hemma eller i skolan. I den här 

elevgruppen tycker vi oss kunna se att dessa elever har hamnat i en nedåtgående spiral av 

läserfarenheter. Man har jobbigt med avkodningen, undviker läsning och på så sätt utvecklas inte 

heller läsförståelsen. Perfetti et al. (2007) menar att en generell läsförståelse ökas genom mängden 

läserfarenheter och även genom mängden erfarenheter av talat språk. Reynolds och Turek (2012) 

menar dessutom att volymen av hur mycket man läser är en primär drivkraft för ordförrådets tillväxt. 

Å ena sidan ser vi i vår studie elever som uppfattar sig ha tillräckligt läsflyt för att förstå texter. Å 

andra sidan ser vi elever som inte uppfattar läsförståelse. Anledningen till att den senare gruppen inte 

har någon uppfattning om läsförståelse anar vi kan bero på deras bristande avkodning, läs flyt och 

ordförråd. Alatalo (2011) påtalar att den språkliga medvetenheten är helt avgörande både när det 

gäller att avkoda och förstå det man läser. En konsekvens kan för dessa elever bli att de får 

svårigheter med att självständigt kunna läsa och förstå texter. Värt att notera är hur högläsning skulle 

kunna gagna båda elevgrupperna då högläsningen kan bidra till bättre ordförståelse och att andra 

förståelseprocesser därmed stimuleras. Om det stämmer att man kan kompensera för en elev med 

bristande talspråksutveckling är det viktigt att identifiera dessa elever. De behöver direkt 

undervisning av specifika färdigheter.  
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I vår studie finns en grupp elever som tydligt beskrev hur de uppfattar att läsförståelse handlar om att 

svara på frågor i en text eller en bok. Den här gruppens uppfattningar tangerar ingen forskning som 

vi har läst och i det perspektivet kan det vara befogat att ifrågasätta om arbetssättet med att läsa text 

och svara på frågor i en bok är något som gynnar att läsförståelse utvecklas? Både Westlund (2009) 

och Westby (2012) skriver om att elever behöver bygga broar mellan sig själva och texterna. De 

menar att detta sker genom att eleverna gör olika textkopplingar via samtal om texter. Författarna 

betonar därmed kommunikationens betydelse för läsförståelsens tillväxt. Utifrån resultatet framstår 

det för oss att den här gruppen elever som enskilt sitter och läser för att sedan svara på frågor i en 

bok, går miste om att kommunicera om texter. Att samtala om texter är ett sätt då intertextuella 

strategier praktiseras (Bråten & Strömsö, 2007). I motsats till ovanstående grupp, där vi anar att 

elever kopplar nyttan med läsförståelse till att kunna svara på frågor i en bok, ser vi en annan 

elevgrupp. De eleverna uppfattade nyttan med läsförståelse som något som behövs i framtiden. De 

uttryckte att man behöver det längre fram under skoltiden och även senare i livet då man ska söka 

jobb och börja arbeta. Vi funderar om de här elevernas tankar om framtiden kan öka motivationen till 

att läsa mer och därmed också öka deras läsförståelse? Andreassen (2007) beskriver i 

undervisningsprogrammet BLU om motivationens betydelse där målorienteringen är en av faktorerna 

som är direkt kopplad till läsmotivation. I så fall kan vi konstatera att dessa elever kan gynnas av den 

målorientering de beskriver då eleverna berättar om läsningens betydelse i framtiden. I tidigare 

forskning finns liknande exempel på elever som gjort kopplingen mellan betydelsen av läsförståelse 

och framtida möjligheteter till jobb och/eller anseende. En skillnad mellan eleverna i vår studie och i 

studien av Kos (1991) är att eleverna i Kos´ studie uttrycker en uppfattning om hur deras bristande 

läsning kommer att påverka deras framtid negativt medan vi tolkar att eleverna i vår studie positivt 

gagnas av att vara medvetna om att läsförståelsen behövs för framtida framgångar.  

Ytterligare en bild som framträder i vårt resultat är ett antal elever som uppfattar läsförståelsen som 

en form av mental aktivitet. De uttrycker att läsförståelse handlar om tanken, minnet och att det har 

med fantasin att göra, vilket också forskarna i vår tidigare litteraturgenomgång visar. Exempelvis 

Palincsar och Browns (1984) undervisningsprogram RU, där målet är att öka elevernas förmåga att 

förstå och minnas textinnehåll och bli medvetna om sina metakognitiva strategier. Även Eriksen 

Hagtvet (2004) skriver om att elevernas talspråk och tänkande påverkar läsförståelseprocesser, vilket 

bekräftar den här gruppens uppfattningar. De här eleverna kan vi konstatera har en utvecklad 

förmåga att sätta ord på sina tankar om läsförståelse vilket vi ser skulle kunna utvecklas mer hos fler 

av eleverna i vår studie. De mentala aktiviteterna som läsaren använder menar Bråten (2007) ordnar 

och fördjupar information från texter hos läsaren. 
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Hur uppfattar elever läsförståelsestrategier och vilka erfarenheter har elever av läsförståelsestrategier? 

I studien vi presenterar framträder både en grupp elever som har uppfattat en koppling mellan 

läsfixarna och läsförståelsestrategier och som har erfarenhet av att använda strategierna. Men även en 

grupp elever som inte har gjort kopplingen mellan läsfixarna och läsförståelsestrategier. Eleverna 

anger olika orsaker till varför de använder strategierna eller inte. Vissa berättade för oss att de inte 

uppfattar hur läsfixarna skulle kunna hjälpa dem att förstå en text bättre. Den här gruppen elever 

tycker vi oss veta är säkra och goda läsare och frågan man kan ställa sig är om läsfixarna kan bidra 

till ytterligare läsförståelse för dem? Till skillnad från den här gruppen elever så kan vi se i resultatet 

hur gruppen som kopplar läsfixarna till strategierna var både aktiva under lektioner och uttryckte i 

våra samtal hur läsfixarna är till hjälp för dem. Till exempel såg vi vid en observation en aktiv grupp 

elever som agerade utifrån läsfixaren detektiven. Eleverna stoppade högläsningen för att få veta vad 

ord betyder och där olika resonemang och samtal kring ords betydelser tog vid. I likhet med det som 

vi tidigare resonerat kring får denna del av resultatet oss att tänka på vad forskning säger om 

ordförrådets betydelse och vikten av att samtala om texter. Stanovich (1986) menar att ordförrådet 

har en stor betydelse för textförståelsen. Han får medhåll av Snow och Juel (2007) som lyfter fram 

ordförrådet som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla läsförståelse. Även Moghadam et al. 

(2012) menar att ordförrådet har en stor betydelse för att utveckla en god läsförståelse och poängterar 

att det inte enbart handlar om att förstå ordet i sig utan att man också behöver förståelse för när och 

hur ordet används. Vi kunde se att samtal kring textinnehåll och ords betydelser i de studerade 

praktikerna fick ta stor plats. Samtalen om texter i klassrummen, som vi tog del av, tillät elever att 

tänka högt och referera texterna till sig själva t ex genom att de utifrån texten fick berätta om egna 

upplevelser. Detta menar Bråten och Strömsö (2007) är viktigt för helhetsförståelsen av en text. Vi 

uppfattar att eleverna har tillgång till situationer som stimulerar dem i sin inlärning och därmed har 

möjlighet att utvecklas i sin läsning. Flera elever berättade i intervjuerna att de uppfattar att 

läsförståelsestrategierna hjälper dem i den egna läsningen. De läsförståelsestrategier som 

omnämndes mest högfrekvent av eleverna kan vi konstatera är de strategier som läraren hittills har 

gått igenom i klassen. Här ser vi ytterligare en likhet med eleverna som ingick i Kos´ (1991) studie 

som visade att de eleverna också till största delen använde sig av strategier de fått undervisning i och 

att det inte alltid var strategier som bäst hjälpte eleverna att utveckla sin läsförståelse. Vi ser att det 

faller sig i vår studie så att vi både har elever som tycker att de blir hjälpta av läsfixarna efter att de 

gåtts igenom i undervisningen men också en grupp elever som trots undervisning inte ser att de 

hjälper. 
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Några elever i vårt resultat uppfattade inte att arbetet med läsfixarna har med läsförståelse att göra. 

De kunde beskriva hur arbetet med läsfixarna pågår under lektionerna men gör ingen koppling till sin 

egen läsning. För att läsfixarna ska stimulera läsförståelsen hos dessa elever skulle de kanske gagnas 

av strategiundervisningen om den fortsatte under längre tid såsom Andreassen (2007) beskriver att 

den bör göra enligt TSU. Vi tycker oss se att de här eleverna inte har hunnit befästa strategierna i 

tillräcklig utsträckning och därmed blir funktionen med läsfixarna verkningslösa för eleverna. 

I det empiriska materialet har vi funnit det intressant, att även om eleverna i studien undervisas med 

hjälp av läsfixarna och En läsande klass så utkristalliserades en grupp elever som kunde uttrycka 

andra läsförståelsestrategier än de som kopplas till läsfixarna. Eleverna nämnde strategier som att 

läsa en text flera gånger, att läsa med inlevelse och att be om hjälp från någon i sin omgivning. 

Eleverna har också försökt efterlikna lärarens sätt att läsa högt. Vi vill i likhet med Einarsdottir 

(2009) lyfta dessa elevers uppfattningar och i vårt fall deras uppfattningar om läsförståelsestrategier. 

I Einarsdottirs studie utgår hon från barns perspektiv där hon menar att perspektivet är viktigt att 

belysa då barn har rätt att påverka sin situation och uttrycka sina åsikter. På samma sätt vill vi lyfta 

denna elevgrupps uppfattningar om läsförståelsestrategier då de uttrycker andra strategier än de som 

läsfixarna representerar. Eleverna i gruppen tycks vara hjälpta av att läraren statuerar exempel. Det 

inspirerar eleverna att vilja göra likadant. Vårt resultat visar att en elevgrupp hade uppfattningen att 

det är viktigt och bra att lära tillsammans med andra. Det handlar för dessa elever om att läsa text 

tillsammans, att tänka högt och fritt kring det lästa och även tillåtas associera tillsammans. 

Exempelvis kring ords betydelser eller egna upplevelser. Kamhi (2012) gör en skillnad mellan 

läsförståelsens process och produkt. Produkten är då man har läst klart en text och förstått vad den 

handlar om och processen handlar om de kognitiva aktiviteter och kunskapskällor som läsaren 

använder för att nå produkten. Den senare elevgruppens uppfattning har med processen att göra, som 

Kamhi nämner, då eleverna ger exempel på att de tänker högt och fritt och associerar tillsammans. 

Dessa aktiviteter uppfattades öka engagemanget hos flera elever, vilket kan tolkas höja motivationen 

för aktiviteten. Vidare menar Kamhi (2012) att sådana moment i undervisningen är särskilt viktiga 

för elever med svag avkodning.  

Vi har utifrån våra frågeställningar sett att det framträder tydligt i våra resultat att eleverna har 

många och olika tankar om sin egen läsning och läsförståelse. De har förmågan att sätta ord på och 

beskriva hur de uppfattar olika lässtrategier och hur de använder dessa eller inte. I studien, gjord av 

Pachtman och Wilson (2006), där de kommit fram till att elever är kapabla att uttrycka starka åsikter 

om vad som hjälper dem i deras läsning när de får läsa om sådant som intresserar dem och därmed 
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ökar deras läsmotivation. Utifrån deras resultat vill vi fråga oss om eleverna i vår studie har getts den 

möjligheten, att möta texter och böcker som ligger inom deras intresseområden och därmed ökat 

deras motivation till läsning? Har det i sin tur bidragit till att de uttrycker sig kärnfullt om 

läsförståelse och läsförståelsestrategier som vi uppfattar att eleverna i vår studie har gjort?    

Avslutande reflektioner och vidare forskning  

Slutsatsen vi drar är att elever har förmågan att uttrycka så mycket intressant som har med 

läsförståelse och läsförståelsestrategier att göra. De uttrycker olika tankar på olika sätt. Det har varit 

inspirerande att få uppleva hur mycket man kan få veta genom korta samtal, på tu man hand, med en 

elev. Under arbetets gång har vi fått en djupare förståelse för hur olika elever kan uppfatta en så 

självklar företeelse som läsförståelse. Vi har både identifierat grupper av elever som verkar gynnas 

av undervisningsmetoderna och grupper där vi ställer oss frågan huruvida de gör det eller inte. 

Riktigt glädjande har det varit att få höra flera elever berätta om positiva upplevelser av att läsa 

tillsammans. Det eleverna i vår studie sätter ord på kan vi till viss del koppla till vad forskningen 

kommit fram till. Ur det specialpedagogiska perspektivet drar vi även slutsatsen att inte bara de 

starka avkodarna gynnas av högläsning och textsamtal i utvecklandet av förståelseprocesser utan 

även de svaga avkodarna. Vi har även reflekterat en del kring de elever som vi uppfattat som goda 

läsare i studien. Enligt Westlund (2009) är huvudsyftet med strategierna att förstå text och inte att 

tillämpa strategierna. Behöver då alla elever undervisning i läsförståelsestrategier blir vår fråga? Vi 

tänker då på elever som inte tycks ha nytta av strategierna och där undervisningen inte ligger i fas 

med elevens proximala utvecklingszon (Vygoskij, 1978). I studien samtalade vi också med en grupp 

som inte uttryckte så många uppfattningar. Angående den gruppen kan man dels tolka det som att de 

inte har så många erfarenheter och uppfattningar om läsförståelse men man kan också tolka det som 

att de har svårt att sätta ord på uppfattningarna och erfarenheterna. I resultatet såg vi en oroväckande 

stor grupp av elever som kopplade läsförståelse till att svara på frågor i en bok. Här frågar vi oss hur 

vi, i skolans värld, bättre kan förmedla varför läsförståelse är viktigt? Westlund (2009) poängterar att 

det är viktigt att inse att huvudsyftet med att arbeta med läsförståelsestrategier är att eleverna ska 

förstå texterna inte att de egentligen ska kunna tillämpa strategierna. 

Projektet En läsande klass har praktiserats i ett år. Med andra ord har ingen av de elever som vi 

träffade undervisats med hjälp av detta material särskilt länge. En reflektion som vi ändå gör är att vi 

såg många elever som vi uppfattade motiverade för denna typ av undervisning. Eleverna kunde 

uttrycka uppfattningar om lektionerna vi besökte och vid observationstillfällena tolkade vi elevernas 

engagemang som att arbetssättet motiverade dem. Vidare såg vi att samma arbetsmaterial gestaltades 
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på tre olika sätt av tre olika lärare. Det i kombination med olika elever i varje grupp tolkar vi som att 

läsförståelseprocesserna blir olika även om materialet är lika. 

Mot bakgrund av att fler och fler elever visar brister i läsförståelse (Skolverket, 2013) anser vi att det 

finns anledning att ta reda på mer om hur elever själva uppfattar sin egen läsförståelse och 

användandet av läsförståelsestrategier. Om och hur dessa hjälper dem i läsningen, då det visat sig 

gynnsamt att vi utgår från elevens perspektiv. Vår förhoppning är att vi med hjälp av nya kunskaper 

från vår studie om hur elever uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier ska kunna bidra till att fler vill forska inom detta område med fokus på elevens 

perspektiv. Då denna studie omfattar ett mindre antal elever och klasser skulle det kunna finnas ett 

värde i att göra en mer omfattande studie kring fler elevers uppfattningar och erfarenheter av 

läsförståelse och läsförståelsestrategier, för att kunna dra mer generella slutsatser än vad vi ämnat 

göra. Nästa intressanta område att forska vidare om kan också vara hur lärare i så fall tar vara på och 

planerar sin undervisning utifrån vad eleverna själva uppfattar och tänker. Vilket Pachtman och 

Wilson (2006) menar är helt avgörande för hur förändringar som förs in i skolsystemet ska ha 

framgång eller inte! Vi reflekterar ännu en gång över hur viktigt det är att utgå från elevens 

perspektiv för att kunna möta varje individ där denne befinner sig. Det tror vi ger förutsättningar för 

eleven att utvecklas så optimalt som möjligt. 

Vi återkommer till att vi hoppas och tror att elevens perspektiv har blivit belyst i vår studie genom att 

deras uppfattningar, erfarenheter och förståelse av sin egen livsvärld har varit i fokus genom hela 

uppsatsen (Pramling Samuelsson et al. 2011). Flera elever kan uttrycka sig beskrivande och kärnfullt 

om läsförståelse och vi tänker att resultatet av studien har gett en rik beskrivning av uppfattningar 

trots förhållandevis begränsat antal elever som ingått i studien. Vi vill avsluta vår studie med ord från 

Reichenberg (2008): 

God läsförståelse är en nyckel till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett 

aktivt liv som samhällsmedborgare. (s. 12) 

Med dessa ord vill vi önska alla elever som deltagit i vår studie och även andra elever i den svenska 

skolan stora framgångar med sin läsförståelse i framtiden. 
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Hej! 

Här kommer en enkel beskrivning av hur vi har tänkt oss att genomföra studien om elevers 

upplevelse av läsförståelseundervisning.  

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur elever upplever undervisningen i 

läsförståelsestrategier. Studiens frågeställningar är 

 På vilket sätt gynnas elevernas läsförståelse av undervisningen i 

läsförståelsestrategier? 

 Skiljer det sig mellan olika elever när det gäller uppfattning om 

läsförståelseundervisning, finns det något som gäller för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

Vi tänker att vi både ska observera ett antal lektioner då undervisning i 

läsförståelsestrategier pågår och även genomföra intervjuer med ett antal av eleverna.  

För att kunna genomföra detta krävs ett så kallat informerat samtycke (ett skriftligt 

godkännande av att delta i studien), vilket vi tar ansvar för att förmedla till elever och 

vårdnadshavare i era klasser om ni fortfarande är intresserade av att låta era elevgrupper 

vara med i studien. 

Vi behöver också informera era rektorer/huvudmän om studien och vår närvaro på 

skolorna. 

Vi hoppas att ni fortfarande vill öppna era klassrum för oss och ser fram emot ett svar så 

snart som möjligt! Studien startar under vårterminen och vi återkommer med en tydligare 

tidsplan så snart vi har fått svar från Er. 

 

Vänliga hälsningar 

Pernilla Torseng & Annika Axelsson 
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Syftet med vår studie är att beskriva och analysera elevers olika perspektiv om undervisningen i 

läsförståelsestrategier.  

Upplägget för den tänkta studien innebär att vi kommer besöka din klass och observera 

lektion/lektioner då undervisning i läsförståelse sker. Vi kommer dessutom att genomföra 

intervjuer med elever då vi samtalar om hur de uppfattar undervisningen i läsförståelse. Eleverna 

kommer att vara anonyma för alla andra utom oss. Det är endast vi som kommer ha tillgång till 

arbetsmaterialet och det kommer inte sparas utan endast användas i vår studie. Inga namn, skolor 

eller annan identifierbar information kommer att finnas med i uppsatsen. All medverkan är frivillig 

och det är möjligt för eleven att avbryta deltagandet när som helst. 

För att kunna genomföra intervjuer med elever behöver vi vårdnadshavares medgivande, vilket vi 

bifogar och eller skickar per post och vore tacksamma om Du kan hjälpa oss att distribuera. Vi har 

skrivit i dessa brev att vi önskar svar senast den 6 februari. I brevet till vårdnadshavarna har vi 

informerat om att eleverna när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Under själva lektionen sitter vi med som observatörer och ägnar oss åt att anteckna det vi ser och 

hör. Vi vill inte riskera att påverka resultatet genom att ”hjälpa till ” under lektionen. 

Efter observationstillfället önskar vi träffa eleverna enskilt i en kortare intervju och behöver 

någonstans att sitta ostört. Då det antagligen blir många intervjuer är vår förhoppning att vi kan få 

möjlighet att disponera två rum/platser för att kunna intervjua samtidigt.  

 

 

Vänliga hälsningar 

Pernilla Torseng & Annika Axelsson 
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Hej! 

Vi heter Pernilla Torseng och Annika Axelsson och läser till 

speciallärare vid Mälardalens högskola.   

Vi vill lära oss mer om hur du tänker kring läsförståelse och vill 

komma till din klass och vara med på en lektion då klassen 

arbetar med läsförståelse. När vi kommer till klassrummet sitter 

vi med och lyssnar och antecknar det som sker på lektionen. Vi 

skulle också vilja träffa dig i ett kort samtal för att höra vad du 

har att berätta för oss om läsförståelse. 

För att veta i förväg om du vill vara med, ber vi dig fylla i ”ja” om 

du vill det och ”nej” om du inte vill det. 

Du ska veta att du när som helst kan ändra dig och säga till oss 

om du inte längre vill vara med i ett samtal. 

Hoppas att vi får träffa Dig! 

 

Annika Axelsson & Pernilla Torseng 

-------------------------------------------------------------------- 

        Ja, jag vill vara med. 

Nej, jag vill inte vara med.              Lappen lämnas till din lärare! 
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Hej vårdnadshavare!    Västerås 2015-01-27 

 

Vi heter Pernilla Torseng och Annika Axelsson och studerar sista terminen på 

Speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Det innebär att vi ska skriva en uppsats på 

avancerad nivå utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv inom språk-, läs- och skrivområdet. 

De sjunkande resultaten i de senaste PISA-undersökningarna, vad gäller svenska elevers 

läsförmåga, är en tydlig signal på att kvaliteten på undervisningen i läsförståelse behöver höjas. Den 

lärare som undervisar Ert barn använder metoder för att utveckla läsförståelse på ett medvetet 

sätt. Eftersom syftet med vår studie är att beskriva och analysera elevers uppfattningar om 

undervisningen i läsförståelsestrategier, blir Ditt barns klass intressant att genomföra studien i.  

Upplägget för den tänkta studien innebär att vi kommer besöka Ditt/Ert barns klass och observera 

lektioner då undervisning i läsförståelse sker. Vi kommer dessutom att genomföra intervjuer med 

elever då vi samtalar om hur de uppfattar undervisningen i läsförståelse. Eleverna kommer att vara 

anonyma för alla andra utom oss. Det är endast vi som kommer ha tillgång till arbetsmaterialet och 

det kommer inte sparas utan endast användas i vår studie. Inga namn, skolor eller annan 

identifierbar information kommer att finnas med i uppsatsen. All medverkan är frivillig och det är 

möjligt för Ditt/Ert barn att avbryta deltagandet när som helst. För att kunna genomföra intervjuer 

med Ditt/Ert barn behöver vi vårdnadshavares medgivande. Vi vore tacksamma om talongen nedan 

fylls i och skickas tillbaka till skolan så fort som möjligt, senast den 6 februari. 

Vänliga hälsningar  

Pernilla Torseng & Annika Axelsson 

ptg12001@student.mdh.se  aan12028@student.mdh.se  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitt/vårt barn får delta i studien om läsförståelse        Ja            Nej  

Elevens namn: ……………………………………………  Skolans namn: ………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares underskrift: ………………………………………….                ………………………………………. 

 

Talongen lämnas till klassläraren. OBS! Senast den 6 februari. Tack! 
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INTERVJUGUIDE 

Jag tänker att vi ska prata en liten stund om läsning.. 

TEMA           FORSKNINGSFRÅGOR                      INTERVJUFRÅGOR 

   

Uppvärmande frågor 

 

Vad heter du? 

Hur känns det här för dig? 

Är det ok att jag spelar in? 

 

Läsning 

 

Hur elever uppfattar vad 

läsning är 

 

Vad tänker du om att läsa? 

Hur tycker du att det är att 

läsa? 

Vad tänker du om läsning? 

 

Berätta om din läsning! 

Hur lärde du dig att läsa?  

Hur har din läsning 

utvecklats? 

Om du jämför din läsning i 

1:an med din läsning nu, vad 

har hänt? 

 

Berätta hur du gör när du 

läser! 

 

Läsförståelse 

Hur man gör för att förstå 

 

Hur elever uppfattar 

läsförståelse/lässtrategier 

 

Vad menas med att ha 

läsförståelse, tänker du? 

 

Hur gör du för att förstå 

det du läser? 

 

Hur säger din lärare att du 

kan göra när du inte förstår 

det du läser? 

 

Hur ser du på figuren? 

Vad har man den till? 

Hur använder du den? 

   

Då jag vill sammanfatta 

vad vi har pratat om.. 

 

Stämmer det? Har jag förstått 

dig rätt? 

Tack! 
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OBSERVATIONSMALL 

När (datum och klockslag)? 

Var? 

Vilka personer?      

Lärarens syfte med lektionen? 

 

Vad uttrycker eleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vad gör eleven?                     Hur utvecklas händelsen? 

 

 

 

 

Vad händer? 


