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Syftet med denna studie är att belysa några elevers upplevelser av konkreta 

lässtrategier, i form av läsfixarna, i undervisningen. Studiens fokus ligger på elevernas 

upplevelser och därför har vår undersökning en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har 

skett genom fem gruppintervjuer med barn i årskurs 1-2 respektive 4 på två skolor. 

Resultatet visar att eleverna har en positiv syn på läsfixarna som en del av 

undervisningen. Vi har också kunnat identifiera fyra stadier eleverna tillsynes går 

igenom för att uppnå en djupare läsförståelse. Med resultatet som grund bedömer vi 

att läsfixarna kan bidra till att utveckla flexibelt användande av kognitiva strategier vid 

läsning.  
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1 Inledning 

Läsning är en av de viktigaste kunskaper som barn lär sig, något som de har nytta av 

hela livet. Idag har vi tillgång till hela världen genom Internet och andra medier, vilket 

ställer höga krav på läsförmågan hos var individ. För att kunna delta fullvärdigt i 

dagens samhälle är förmågan att avkoda text och förstå den lästa textens innehåll en 

grundläggande förutsättning (Eckeskog, 2015; Gibbons, 2006; Van den Broek & Espin, 

2009). Reichenberg (2014) uttrycker att ett av skolans viktigaste uppdrag är att 

ansvara för att alla elever lär sig läsa och förstå texter. Läsförståelse är viktigt, eftersom 

läsningen bidrar till att eleverna skaffar sig kunskaper inom skolans alla ämnen.  

I de tidiga åldrarna ligger fokus på att lära sig läsa. När eleverna sedan når övergången 

från årskurs tre till fyra övergår läsningen från att automatisera avkodningen till att 

läsa för att lära (Prado & Plourde, 2011). Att lära av den lästa texten innebär att 

eleverna behöver ha läsflyt och strategier för att kunna tillägna sig information och 

förstå vad de läser. Övergången är komplex och det är just där det brister, enligt den 

senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013). Resultatet i undersökningen visar 

på att läsförståelsen bland svenska elever är lägre än någonsin.  För att höja resultaten 

har skolan i uppgift att undervisa i lässtrategier, då barnen på ett effektivt sätt måste 

lära sig hantera texter (Skolverket, 2011b).   

Vi har tidigare studerat hur några lågstadielärare arbetar med materialet En läsande 

klass (Widmark, Gonzalez, Hugander, Jonsson, Pettersson & Trapp, 2014). Resultatet 

i den tidigare studien (Männikkö & Winkvist, 2016) visar att lärarna väljer ut specifika 

delar av materialet och anpassar det efter respektive barngrupp. De deltagande lärarna 

i studien uttryckte att de framförallt använder sig av bilderna som konkretiserar 

lässtrategierna: Läsfixarna. Vi upplever att det saknas forskning om arbetet med 

konkreta redskap, i form av läsfixarna, ur barnperspektiv. Vi tror inte att det beror på 

avsaknad av intresse inom ämnet, snarare på grund av att läsfixarna är något nytt som 

endast använts i klassrummen de senaste två åren. Föreliggande studie bygger på vår 

idé om att det finns ett värde i att fördjupa sig i konkreta lässtrategier ur ett 

barnperspektiv. 

En läsande klass (Widmark m.fl., 2014) har blivit starkt kritiserat av bland annat 

Barbro Westlund och Jan Nilsson (Sveriges Radio, 2014). Westlund menar att 
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materialet riskerar att bli isolerad färdighetsträning då fokus hamnar på läsfixaren, 

snarare än strategin den representerar. Trots att En läsande klass (Widmark m.fl., 

2014) fått kritik används materialet i många klassrum runt om i Sverige. Med 

utgångspunkt i ovanstående kritik vill vi undersöka hur några barn i årskurs 1–2 

respektive 4 tillägnar sig lässtrategier med hjälp av läsfixarna. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

I vår studie vill vi undersöka hur eleverna uppfattar arbetet med läsfixarna. Syftet med 

studien är att belysa några elevers uppfattning om hur ett konkret material som 

läsfixarna inverkar på läsningen. Syftet uppnås genom att besvara följande 

forskningsfrågor: 

1. Hur upplever några elever i årskurs 1-2 respektive 4 implementeringen av 

läsfixarna i undervisningen? 

2. Hur använder några elever i årskurs 1-2 respektive 4 läsfixarna vid läsning?  

2 Bakgrund 

I detta kapitel följer en redogörelse för bakgrunden till studien. Vi presenterar tidigare 

forskning och centrala utgångspunkter genom kategorier som berörs i studien. Vi 

redogör också för utvecklingen av läsfixarna som vi använder oss av i studien.  

2.1 Konstruktivism 

Konstruktivismen bygger på den grundläggande uppfattningen om att alla individer 

ser världen olika utifrån skilda erfarenheter. Verklighetsbilden är unik för varje individ 

då kunskap konstrueras individuellt (Eckeskog, 2015; Sellbjer, 2002; Westlund, 2012). 

Nedan redogör vi för två teoretiska perspektiv vi finner relevanta för vår studie.  

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom läroplanen (Skolverket, 

2011a) bygger på lärande i en social kontext. 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i konstruktivismen. 

Grundtanken är att människan konstruerar sin kunskap individuellt i en social 
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kontext. Lärande är därför kontinuerligt och ses enligt det sociokulturella perspektivet 

som handlande genom delaktighet i olika sammanhang. Utveckling är en produkt av 

lärande och genom interaktion med andra växer människan (Dysthe, 1996; Eckeskog, 

2015; Gibbons, 2013; Reichenberg, 2014; Strandberg, 2006; Vygotskij, 2001). 

Eftersom samtal och kommunikation är grunden i hur människan konstruerar 

kunskap bör kognitiv utveckling ses som språkhandling (Eckeskog, 2015; Reichenberg, 

2014; Sellbjer, 2002; Westlund, 2012). Att låta samtalet genomsyra undervisningen 

ses således som fördelaktigt, då eleverna får ta del av varandras tankar och lära av 

varandras erfarenheter (Dysthe, 1996).  

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Begreppet syftar till individens successiva utveckling, därför är det 

viktigt att utgå från ett individanpassat förhållningssätt. Utvecklingszonen innefattar 

utmaningar individen kan ta sig an med hjälp av personer som bär på mer erfarenhet 

inom det berörda området. Wood, Bruner och Ross (1976) myntade uttrycket 

scaffolding som syftar till det stöd som främjar utveckling. Stödet avtar allteftersom 

individen utvecklas och själv bemästrar nya kunskaper (Gibbons, 2013). All utveckling 

sker således stegvis och grundar sig i individens nuvarande kunskaper (Strandberg, 

2006; Vygotskij, 2001). 

2.1.2 Pragmatism 

Piaget menade att kunskap byggs upp av en rad olika begrepp, baserade på individens 

tidigare erfarenheter (Sellbjer, 2002). Definitionen av kunskap är således unik för varje 

individ, då individen skapar nya erfarenheter utifrån sitt handlande (Piaget, 2011).  

Kroksmark (2011) och Sellbjer (2002) redogör för Deweys syn på lärande som ett 

resultat av den reflekterande människan. Dewey menade att reflektivt tänkande bör 

genomsyra undervisningen redan i de lägre åldrarna. Problembaserat lärande som 

stimulerar reflektion bör därför vara en av byggstenarna i undervisningen. Learning 

by doing är ett centralt begrepp inom pragmatismen. Begreppet syftar till lärande 

genom praktiskt utforskande och att undervisningen ska förankras i det verkliga livet 

för att skapa mening. Dewey (2011) skriver att kommunikation och sociala processer 

främjar reflektivt tänkande. Det är via reflektionen individen skapar mening och 

konstruerar sin egen verklighetsbild. 
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Läsfixarna är en konkretisering av kognitiva strategier och tar utgångspunkt i lärande 

som praktiskt handlande. Pragmatismen används i studien som ett verktyg med hjälp 

av vilket vi analyserar vårt resultat.   

2.2 Läsförståelse 

Läsning är en komplex aktivitet och undervisningen i hur man på ett effektivt sätt tar 

till sig texter ställer höga krav på läraren. Läsförståelsestrategier är centralt innehåll i 

svenska för samtliga årskurser och något som eleverna kontinuerligt behöver utveckla 

sin kunskap om (Skolverket, 2011a). Den tidiga läs- och skrivinlärningen ska bestå av 

både läs- och avkodningsstrategier för att eleverna ska automatisera avkodning såväl 

som läsförståelsestrategier (Skolverket, 2007). Enligt Skolverket (2012) ligger 

utmaningen i att öka elevernas kunskaper om lässtrategier i de tidiga åldrarna. För att 

öka dessa kunskaper menar Skolverket (2012) att eleverna måste få uppleva olika typer 

av texter, på olika sätt i varierande gruppkonstellationer. Undervisning i hur man på 

ett effektivt sätt tar till sig text är avgörande för huruvida elever fördjupar sin 

läsförståelse (Eckeskog, 2015; Prado & Plourde, 2011; Skolverket, 2011b). Prado och 

Plourde (2011) menar att lärare bör undervisa specifikt i läsförståelse och att 

undervisningen ska riktas mot hur man kan gå tillväga för att ta sig an olika typer av 

texter. Eckeskog (2015) påpekar däremot att det finns en risk att för stort fokus faller 

på att lära ut strategierna. På så sätt blir texten ett verktyg för att lära ut 

läsförståelsestrategier, snarare än att eleverna tar till sig strategierna som redskap för 

att förstå olika typer av text. Vidare menar Eckeskog att lärare som använder sig av 

konkreta symboler för strategierna i sin undervisning måste vara noggranna med att 

symbolerna inte sätts i fokus, utan förblir verktyg som kan vägleda eleverna vid läsning. 

Läsförståelse bör handla om handlande och delaktighet, snarare än inprogrammering 

av kunskap.  

Att kunna tillämpa kognitiva strategier vid läsning innebär att läsaren kan behandla, 

ordna och fördjupa sig i det lästa (Bråten, 2008). Goda läsare förstår inte alltid den 

lästa texten direkt, däremot vet de hur man använder kognitiva strategier flexibelt för 

att skapa förståelse för textens innehåll (Bråten, 2008; Eckeskog, 2015; Kolić-Vehovec 

& Bajšanski, 2006; Prado & Plourde, 2011; Reichenberg, 2014; Westlund, 2012).  
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2.2.1 Den metakognitiva förmågan 

Begreppet metakognition innefattar förmågan att kunna reflektera över sina egna 

tankeprocesser och identifiera alternativa lösningar när förutsättningar förändras 

(Reichenberg, 2014; Sellbjer, 2002; Svanelid, 2014; Westlund, 2012). Svanelid menar 

att metakognitiv förmåga handlar om att pröva, ompröva och koppla samman 

tänkande och handling. Det metakognitiva tänkandet är således nära relaterat till 

förmågan att välja strategier vid läsning (Reichenberg, 2014; Westlund, 2012). Genom 

att ifrågasätta sin förståelse av texten utvecklas förmågan att reflektera. Om de 

kognitiva strategierna inte är tillräckliga är det inte möjligt att reflektera över texten, 

vilket kan leda till att läsaren missförstår textens innehåll (Reichenberg, 2014). En 

aktiv läsare kopplar texten till egna upplevelser, relaterar texten till andra texter, 

reflekterar över vad boken handlar om och hur den kan komma att sluta (Svanelid, 

2014). Svanelid kallar detta för att läsaren ”kopplar på sin metakognitiva motor” och 

förklarar att metakognition kan likställas med att en person besitter en reflektiv 

förmåga.  

2.3 Konkretisering av lässtrategier i form av läsfixarna 

Att visualisera lässtrategier genom läsfixare har gjorts på olika sätt. Nedan följer en 

redogörelse för konkretiseringen av lässtrategier. Konkretiseringen startade i form av 

begrepp och har stegvis utvecklats till läsfixarna som vi använder oss av i studien.   

2.3.1 Reciprok undervisning 

Reciprok undervisning är en modell som utgår från fyra strategier: förmågan att 

förutspå, ställa frågor kring texten, reda ut eventuella otydligheter och sammanfatta 

texten. Modellen bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser samtidigt som 

interaktion och dialog lyfts fram. Reciprok undervisning innebär 

läsförståelseundervisning som baseras på dialogen mellan elev-lärare och elev-elev. 

Undervisningsformen syftar till att skapa aktiva elever (Andreassen, 2008). För att 

reciprok undervisning ska ge bäst resultat bör metoden regelbundet användas vid flera 

tillfällen i veckan (Bråten, 2008; Westlund, 2012). 

Palinscar & Brown (1984) utvecklade reciprok undervisning i sökandet efter en 

undervisningsmetod som syftar till att hjälpa svaga läsare använda samma kognitiva 
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strategier som goda läsare använder. Westlund (2012) menar att reciprok 

undervisning inte bara handlar om den kognitiva utvecklingen, metoden behandlar 

också sociala och kulturella aspekter. Eleverna reflekterar högt samtidigt som de 

använder strategierna och får på så sätt ta del av varandras tankar. Vidare menar 

Westlund (2012) att diskussionstekniken reciprok undervisning bygger på Vygotskijs 

tankar om scaffolding. Läraren stöttar eleverna och bygger upp en mall för hur 

lektionerna ska gå till. Därefter tillåts eleverna stegvis överta ledarrollen och leder 

tillslut lektionerna på egen hand, med stöttning från läraren. 

Lässtrategier är abstrakta och riskerar att bli svåra för barn att få grepp om. Därför har 

Oczkus (2010) tagit fram begrepp som är lättare för eleverna att förstå: Spågumman, 

Nicke Nyfiken, Detektiven och Cowboyen.  

2.3.2 Westlunds tolkning Oczkus modell 

Westlund (2012) har utgått från Oczkus (2010) begrepp och skapat bilder för att 

ytterligare konkretisera lässtrategierna för eleverna. Bilderna Westlund skapat är: 

Spågumman Julia, Nicke Nyfiken (Frågeapan), Fröken Detektiv och Cowboy Jim. Hon 

kallar dem för läsfixare. Spågummans uppgift är att förutspå vad som ska komma att 

hända i texten utifrån bilder och titel. Nicke Nyfiken ställer frågor på olika nivåer. Alla 

svar återfinns inte alltid i texten, frågorna kan därför ge eleverna möjlighet att tolka 

och diskutera det lästa. Detektiven reder ut eventuella oklarheter och Cowboyen 

sammanfattar den lästa texten. 

2.3.3 En läsande klass 

Materialet En läsande klass (Widmark m.fl., 2014) bygger på metoderna Reciprok 

undervisning, Questioning the Author och Transaktionell strategiundervisning. 

Grundtanken i Transaktionell strategiundervisning är att eleverna inte bara ska lära av 

läraren, utan också av varandra. Metoden utgår från fyra riktlinjer: att stegvis låta 

eleverna ta över ansvaret, samtal om strategier, lärande i en social kontext och utbyte 

av idéer (Brown, 2008). Questioning the Author är en modell som fokuserar på 

strukturerade samtal om texter. Eleverna får möjlighet att ifrågasätta författaren och 

diskutera för att skapa djupare förståelse för texten (Reichenberg, 2014). 

Widmark m.fl. beskriver i studiehandledningen till En läsande klass att materialet 

syftar till att konkretisera hur arbetet med läsförståelse kan implementeras i 
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klassrummet. I handledningen återfinns en rad detaljerade lektionsplaneringar att 

förhålla sig till i arbetet med materialet. Planeringarna innehåller texter med 

tillhörande instruktioner om när och hur läraren ska använda läsfixarna tillsammans 

med eleverna under läsning. 

En läsande klass (Widmark m.fl., 2014) baseras till stor del på de läsfixare Westlund 

(2012) presenterar. Som tillägg till de läsfixare Westlund skapat har Widmark m.fl. 

adderat ytterligare en strategi som representeras av Konstnären. Konstnären skapar 

mentala bilder utifrån den lästa texten. I materialet har dessutom Westlunds Nicke 

Nyfiken bytts ut mot Reportern som på samma sätt ställer frågor om texten.  

En läsande klass (Widmark m.fl., 2014) har blivit strakt kritiserat av flera forskare 

(Damber & Nilsson, 2014; Sveriges Radio, 2014; UR Skola, 2014). Westlund (Sveriges 

Radio, 2014) lyfter bland annat att materialet som helhet inte är forskningsgranskat 

trots att skollagen (SFS 2010:800) slår fast att all undervisning ska vila på forskning 

och beprövad erfarenhet. Vidare menar Westlund att materialet dessutom riskerar att 

resultera i isolerad färdighetsträning om fokus riktas mot läsfixarna istället för 

texterna. Widmark (Sveriges Radio, 2014) bemöter kritiken och menar att den svenska 

lärarkåren har kunskap och erfarenhet nog för att kunna hantera ett material som En 

läsande klass. Trots kritiken har materialet haft stort genomslagskraft på många skolor 

runt om i Sverige (UR Skola, 2014) och den tillhörande Facebook-gruppen har i 

dagsläget närmre 27000 medlemmar. Reichenberg (UR Skola, 2014) är skeptisk till En 

läsande klass som helhet, men menar att implementeringen kan motiveras, då 

materialet tillsynes bidrar till ökad läslust.  

2.3.4 Begreppsförmågan 

Förmågan att förstå och använda begrepp är grundläggande för att utveckla kunskap. 

Svanelid (2014) menar dock att det inte räcker med att eleverna kan definiera begrepp, 

de ska också kunna tillämpa dem i olika sammanhang. När begrepp används i en 

verklighetstrogen kontext kan eleverna skapa en djupare förståelse. Eleverna bör också 

kunna relatera närliggande begrepp till varandra för att ytterligare fördjupa sina 

begreppskunskaper.  
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkter och metod, följt 

av de etiska överväganden studien bygger på. Slutligen diskuterar vi studiens validitet 

och reliabilitet.  

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskning lägger fokus på hur individer uppfattar sin sociala verklighet. 

Kvalitativa studier är därför lämpligt när forskare är intresserade av att skapa 

förståelse för människors sätt att resonera. Valet av metod bör ske utifrån 

forskningsfrågor och problemområde. En metod som ofta används inom kvalitativ 

forskning är intervjuer. Intervjuer är flexibla och utgår från enkla frågor som ger 

innehållsrika och komplexa svar, vilket genererar ett rikt material (Bryman, 2011; 

Trost, 2010). 

Med studiens syfte som utgångspunkt valde vi att genomföra en kvalitativ studie, då 

våra frågor kräver beskrivande svar. I vår studie fann vi gruppintervjuer som passande 

datainsamlingsmetod, eftersom vi ville ge elevdiskussionerna stort utrymme.  

Läsförståelsematerialet vi undersöker bygger på sociokulturellt lärande där dialogen 

mellan eleverna spelar stor roll, vilket innebär att eleverna har erfarenhet av att 

samtala kring materialet.  

3.2 Barns perspektiv och barnperspektiv  

Att utgå från barnens perspektiv har varit avgörande för genomförandet av vår studie. 

Förståelsen för hur vi kan tolka barnens perspektiv och presentera våra resultat ur ett 

barnperspektiv var därför vår mest centrala metodologiska utgångspunkt. 

Skollagen slår fast att: 

Barnens inställning ska så långt som möjligt kartläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (SFS 2010:800, kap. 1, § 10). 

Även Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) framhåller vikten av att barnens 

röster görs hörda. För att få en inblick i hur eleverna upplever läsfixarna som en del av 
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undervisningen valde vi att intervjua barn. Genom att ta del av barns perspektiv kan 

vi tolka resultatet ur ett barnperspektiv. Barns perspektiv är ett begrepp som 

innefattar barns uppfattningar, erfarenheter och förståelse av den värld de lever i. 

Vuxnas försök att tolka verkligheten ur ett barns perspektiv resulterar i ett 

barnperspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). 

Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) problematiserar begreppet 

barnperspektiv.  Författarna betonar skillnaden mellan användningen av begreppet i 

vardagliga situationer och vetenskapliga sammanhang. Vid vardaglig användning 

syftar begreppet till ”vuxnas sätt att se på barn” (Pramling Samuelsson, m.fl., 2011, s. 

39), medan den vetenskapliga definitionen är mycket mer komplex. Ur ett 

vetenskapligt synsätt innefattar begreppet barnperspektiv ”den vuxnes försök att 

förstå barns erfarenheter och uppfattningar” (Pramling Samuelsson, m.fl., 2011, s. 39). 

Förståelse uppnås genom att observera och tolka barns uttryck och handlingar. 

Pramling Samuelsson m.fl. menar att barnperspektivet handlar om korrespondensen 

mellan hur barnet uppfattar världen och hur denne ger uttryck för sina upplevelser.  

3.3 Urval 

Vi har genomfört gruppintervjuer med totalt 24 barn från två skolor i olika kommuner. 

Intervjuerna genomfördes med elever från låg- och mellanstadiet, då vi var 

intresserade av att jämföra förståelsen hos de yngre och äldre eleverna. Vi valde att 

begränsa oss till fem intervjuer för att på så vis kunna prioritera analysarbetet, då 

Silverman (2010) menar att kvaliteten på dataanalysen är av stor vikt.  

Vårt urval var delvis målstyrt (Bryman, 2011) eftersom vi valt skolor och klasser där vi 

vet att läsfixarna förekommer. Vi intervjuade elever i årskurs 1, 2 och 4. På de två skolor 

vi hade kontakt med var det ingen i årskurs 3 som arbetade regelbundet med materialet 

En läsande klass (Widmark m.fl., 2014), därför uteblev årskurs 3 i studien. Nedan 

följer en detaljerad redogörelse för hur urvalet gått till för respektive grupp. 

3.3.1 Grupp 1 och 2 

På skola A genomförde vi två gruppintervjuer från två klasser i årskurs två. Det var fyra 

elever i respektive grupp. Barnen arbetar med läsfixarna en timme i veckan när de har 

läsgrupp. Läsgruppen består av tvärgrupper från fyra klasser i årskurs två. Urvalet 
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baserades på vilka vårdnadshavare som lämnat in skriftigt medgivande, vilket 

resulterade i fyra elever från respektive klass. 

3.3.2 Grupp 3 och 4 

På skola B genomförde vi två gruppintervjuer från två klasser i årskurs ett. Det var fem 

elever i respektive grupp. Eleverna arbetar dagligen med läsfixarna, men har endast 

fått tre av de fem läsfixarna presenterade. Urvalet skedde i samråd med klasslärarna. 

Våra kriterier för urvalet var jämn fördelning mellan könen, varierande kunskapsnivå 

och vårdnadshavares skriftliga medgivande. 

3.3.3 Grupp 5 

På skola B genomförde vi också en intervju med sex elever från årskurs fyra. Eleverna 

har arbetat aktivt med läsfixarna i årskurs två och tre. Numera har de läsfixarna som 

verktyg i sin läsning och har därför inte lektioner där dessa specifikt behandlas. Urvalet 

skedde i samråd med klassläraren. Våra kriterier för urvalet var jämn fördelning 

mellan könen, varierande kunskapsnivå och vårdnadshavares skriftliga medgivande. 

3.4 Genomförande 

Bryman (2011) beskriver att en intervjuguide kan vara utformad som en kort 

minneslista över de områden som intervjun ska täcka. I en kvalitativ intervjuguide ska 

frågeställningarna vara så pass öppna att de ger utrymme för alternativa synsätt. 

Frågorna bör därför inte vara för specifika eller ledande och språket ska anpassas efter 

respondenten. I ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer står respondentens 

uppfattning i centrum, vilket tillåter samtalet röra sig i olika riktningar. Att samtalet är 

ostrukturerat kan således innebära avvikelse från intervjuguiden och på så sätt kan nya 

frågor formas i skepnad av följdfrågor. Som underlag för intervjuerna utformade vi en 

intervjuguide med de områden vi ville behandla. Intervjuguiden innehöll de didaktiska 

frågeställningarna vad, hur, när och varför. Vi valde att inte utgå från specifika frågor, 

då vi ville ge barnen möjlighet att prata fritt kring läsfixarna. Vår förhoppning var att 

intervjuerna skulle utmynna i en diskussion ledd av barnen. 

Innan intervjun genomförs bör intervjuaren ha bekantat sig med miljön där intervjun 

ska utföras. Ytterligare förberedelser kan innefatta förberedandet av det media som 

ska användas vid inspelning, samt att säkerställa att intervjun kommer genomföras 
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ostört (Bryman, 2011). Intervju 1 och 2 genomfördes under samma dag. Intervju 3, 4 

och 5 genomfördes under samma dag några dagar senare. Intervjuerna tog plats i 

grupprum på respektive skola där vi hade möjlighet att samtala ostört med eleverna. 

Vi genomförde alla intervjuer gemensamt och förberedde intervjuerna genom att ställa 

upp den iPad vi valt att filma intervjuerna med. Intervjuerna filmades för att vi vid 

transkriberingen lättare skulle kunna urskilja vem som sa vad. Stolarna placerades så 

att eleverna satt i en halvmåne mittemot oss för möjlighet till ögonkontakt och 

diskussion. 

Vid barnintervjuer bör personen som intervjuar inta en roll som aktiv lyssnare och 

stödja barnet med uppmärksammande kommentarer som ger barnet en känsla av att 

denne blir hörd (Cederborg, 2005). Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad 

(2009) menar att intervjuaren bör prata lugnt, ställa en fråga i taget och inte ge 

svarsalternativ i direkt anslutning till frågan. Vid barnintervjuer är det också viktigt att 

inte avbryta barnet och att undvika suggestiva frågor. Vidare uttrycker Cederborg m.fl. 

att intervjuaren bör undvika att uppmuntra barn att spekulera i andras tankar och 

motiv. Med ovanstående som bakgrund var vi under intervjuerna noga med hur vi 

valde att formulera oss när vi ställde följdfrågor till eleverna. Vi gav dessutom eleverna 

gott om tid för att svara, vilket stundtals ledde till tystnad.  

Bryman (2011) menar att bilder kan verka meningsskapande under intervjun, då de 

kan öka engagemanget och stötta respondenterna. Vid våra intervjuer presenterade vi 

bilder på läsfixarna för att skapa en tydlig utgångspunkt i samtalet. Vi valde att 

använda oss av läsfixarna från materialet En läsande klass, eftersom att det är de som 

används i klassrummen. 

 

Intervjuerna var 10–19 minuter långa. Längden på intervjuerna anpassades efter 

eleverna. Vi avslutade intervjuerna när eleverna signalerade att de inte orkade mer, 

eller när vi kände att vi hade fått tillräckligt med information. Under intervju fyra hade 

en elev svårt att sitta still, vilket tydligt påverkade de andra eleverna. Vi valde att 
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avsluta den intervjun tidigare, eftersom vi inte var kapabla att återfå elevernas 

koncentration och engagemang.  

3.5 Bearbetning och analysmetod 

När intervjun är slutförd är det viktigt att utvärdera hur intervjun gick. Intervjuaren 

bör beakta faktorer såsom status på respondenterna, var intervjun genomfördes och 

hur miljön runt om kan ha inverkat på intervjun (Bryman, 2011). I anslutning till 

intervjuerna diskuterade vi därför faktorer som kan ha inverkat på intervjun. Vi lyfte 

även de delar vi fann särskilt intressanta för studien för att jämföra våra tolkningar av 

intervjusituationen. Innan vi påbörjade transkriberingsprocessen lyssnade vi igenom 

intervjuerna tillsammans. Under tiden vi lyssnade antecknade vi var för sig och 

pausade för att diskutera relevanta delar. Efter varje intervju jämförde vi därefter 

anteckningarna för att skapa en gemensam bild av materialet. 

Bryman (2011) beskriver att om intervjun spelats in bör transkribering ske så nära inpå 

intervjutillfället som möjligt. Att transkribera intervjuer tar tid, därför bör intervjuaren 

transkribera kontinuerligt under intervjuperioden, det vill säga innan alla intervjuer är 

genomförda. Intervju ett och två transkriberades därför innan vi genomförde intervju 

tre, fyra och fem. En av oss transkriberade samtliga intervjuer, för att transkriberingen 

skulle vara konsekvent. Därefter lyssnade och läste den andra igenom intervjuerna för 

att ytterligare höja reliabiliteten i studien. Fejes och Thornberg (2015) menar att det är 

viktigt att ha en tydlig bild av hur analysen ska förhålla sig till teorin. Analysen bör ske 

kontinuerligt under transkriberingen (Bryman, 2011). Vi har vid flera tillfällen under 

genomförandet fått stanna upp för att diskutera delar som verkat framträdande i 

förhållande till vår bakgrund. Genomförande och bearbetning har således varit en 

parallellprocess.  

Fejes och Thornberg (2015) framhåller att utmaningen vid kvalitativ analys ligger i att 

frambringa mening ur en stor mängd insamlad data. Fokus bör ligga på att göra 

skillnad mellan det betydelsefulla och det triviala, samtidigt som mönster ska 

identifieras. För att synliggöra den röda tråden i studien kategoriserade vi materialet 

med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. Därefter kunde vi identifiera sub-teman, 

genom vilka vi presenterar studiens resultat. För att få fram barnens perspektiv har vi 

valt att stärka vårt resultat med citat från intervjuerna.  
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3.6 Etiska överväganden 

Vid framtagandet av studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att respondenternas samtycke är grundläggande och 

vid forskning som berör barn ska samtycke ges av både vårdnadshavare och barn. 

Innan vi genomförde studien kontaktades berörda skolor för samtycke. Därefter 

skickades ett informationsbrev till vårdnadshavare för skriftligt medgivande av 

barnens medverkan. Innan intervjuerna påbörjades bekräftade eleverna att de ville 

delta i studien, vilket innebar att samtliga inblandade gett sitt samtycke. 

I brevet till vårdnadshavare återfanns information om studiens syfte, att eleverna 

skulle filmas och hur materialet skulle komma att behandlas.  Cederborg (2005) menar 

att det är viktigt att också barnen informeras om sina rättigheter. Vi informerade om 

att de har rätt att avbryta intervjun när de önskar, att ingen fråga är obligatorisk att 

svara på och uppmuntrade också eleverna att fråga om någon fråga upplevdes svår att 

förstå.  

Materialet vi samlat in används endast i denna studie och har hanterats enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen personlig information 

förekommer i studien för att skydda de medverkandes integritet (Vetenskapsrådet, 

2011).  

3.7 Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är tillförlitligheten av stor vikt (Bryman, 2011). Vår studie är inte 

så omfattande att vi utifrån resultatet kan dra några generella slutsatser. Därmed är 

reliabiliteten svår att bedöma. Vi anser att tillförlitligheten hade ökat om vi haft ett 

större urval och bredare material.  

Intervjuguiden baserades på studiens forskningsfrågor, därmed kunde vi vara trygga 

med att det insamlade materialet berörde det vi valt att undersöka. Vi har bekantat oss 

väl med det insamlade materialet genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna 

flera gånger. Efter transkriberingen lyssnade och läste båda igenom materialet för att 

konfirmera transkriberingen.   
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Vid barnintervjuer kan det vara svårt att bedöma respondenternas tillförlitlighet. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar att barn vid intervjutillfällen kan ge 

uttryck för vad som förväntas av dem, snarare än vad de faktiskt tycker. Under 

intervjuerna ställde vi följdfrågor och upprepade meningsbärande uttryck, därigenom 

gav vi barnen möjlighet att bekräfta det de tidigare sagt.   

I metodkapitlet har vi strävat efter att skapa en transparant bild av tillvägagångssättet 

för att läsaren ska få en tydlig inblick i hur vi gått tillväga vid genomförandet av studien. 

Resultatet stärker vi med elevernas citat för att öka reliabiliteten. Bryman (2011) 

framhåller vikten av att analysen får stå i centrum och inte överskuggas av för 

detaljerade beskrivningar. Vi har gjort en avvägning då vi valt ut citat för att å ena sidan 

låta analysen av datan ta plats, å andra sidan ser vi citaten som viktiga för att 

konfirmera vår tolkning av barnens perspektiv.  

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi studiens resultat och analys. Resultatet presenteras 

utifrån våra forskningsfrågor. Vi redogör också för våra övriga iakttagelser vi finner 

relevanta för ämnet läsförståelse, trots att dessa inte gick att kategorisera under 

forskningsfrågorna.   

4.1 Hur upplever några elever i årskurs 1-2 respektive 4 

implementeringen av läsfixarna i undervisningen? 

Alla elever som medverkat i studien kan koppla läsfixarna till läsning. Några av de 

yngre eleverna menar att läsfixarna endast kan appliceras vid lärarens högläsning, 

medan andra har fått förståelse för att de går att tillämpa även när de läser själva. 

Eleverna i årskurs fyra konstaterar att läsfixarna kan appliceras på all typ av text och 

uttrycker att det inte bara handlar om böcker.  

Samtliga elever upplever arbetet med läsfixarna som roligt, de äldre eleverna tillägger 

också att strategier är nödvändigt för att förstå den lästa texten. De flesta elever i 

studien uttrycker en förståelse för att det handlar om läsförståelse.  

Eleverna beskriver att läsfixarna underlättar läsningen eftersom texterna blir lättare 

att förstå: 
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Man blir smartare på att läsa om man använder alla läsfixare. (Elev åk 1) 

Om man bara läser och inte förstår texten, då vet man inte vad det handlar om. (Elev åk 2) 

Det är för att det ska kunna vara enklare för en person att förstå vad man läser. (Elev åk 4) 

För att förstå det man läser och kunna bli en bra läsare. (Elev åk 4) 

Under intervjuerna framkommer det att de yngre eleverna upplever några av läsfixarna 

lättare att förstå än andra. Det är också dessa läsfixare som eleverna väljer att berätta 

om när de ombeds förklara hur läsfixarna kan användas. Eleverna kan beskriva vilken 

strategi som representeras av respektive läsfixare, men återkommer kontinuerligt till 

Konstnären och Spågumman. Konstnären innebär förmågan att måla mentala bilder, 

vilket eleverna beskriver återkommande: 

Konstnären, han målar riktigt mycket. Han behöver ingen bild för att rita något, han bara 

föreställer sig en bild i huvudet. (Elev åk 1) 

Om man tänker att man ska rita en häst, då kan man göra en bild i huvudet. Då tänker 

hjärnan hur man ska göra bilden. Du får göra vilken bild du vill i huvudet… Man kan låtsas 

att man ritar med en penna i huvudet. Alltså man kan ju styra med hjärnan. (Elev åk 1) 

För när man läser till exempel text då brukar det komma bilder ibland, i huvudet. (Elev åk 

1) 

Även Spågumman, som förutspår vad som ska komma att ske härnäst, är en strategi 

eleverna har anammat i sin läsning:  

Man kan spå i framtiden, när man läser böcker. Vad ska hända i denna bok? (Elev åk 1) 

… och med spågumman ska man gissa vad som kommer hända. (Elev åk 2) 

I två av intervjuerna berättar eleverna att de i arbetet med läsfixarna stundtals får 

möjlighet att samtala med varandra. I samtalen diskuterar de texter de läst och utbyter 

tankar och idéer, vilket för eleverna innebär att de lär sig av varandra.  

Man ska vara flera eftersom man inte bara kan vara en, för då kan man ju inte fråga sig 

själv. Man ska fråga dem som läser. (Elev åk 1) 

Eleverna beskriver att det är viktigt att de innan textsamtalen får ta del av samma text 

för att de ska kunna diskutera innehållet med varandra. Vidare menar de att samtalen 

gör att arbetet med texterna blir roligare.  
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4.1.1 Analys 

Det är tydligt att de yngre eleverna upplever några läsfixare lättare att tillämpa vid 

läsning än andra. Spågumman och Konstnären grundar sig i individuellt tänkande där 

eleven själv får skapa bilder av vad som är och kommer att ske. Det individuella 

tänkandet stämmer väl överens med konstruktivismens syn på lärande ut ett 

individperspektiv (Sellbjer, 2002; Vygotskij, 2001). Genom att ge barnen möjlighet att 

utgå från sina egna tankar och idéer kan motivation och engagemang skapas. Det fria 

tänkandet kan vara en förklaring till varför eleverna upplever just Spågumman och 

Konstnären lättare att använda.  

Vygotskij (2001) menar att interaktion är en viktig förutsättning för lärande. Den 

sociala kontexten bidrar till att eleverna får ta del av varandras erfarenheter, vilket 

leder till att de konstruerar ny kunskap. När eleverna berättar om textsamtal i 

undervisningen ger de således uttryck för lärande i en social kontext. 

Några elever i studien uttrycker att en förutsättning för textsamtal är att alla tagit del 

av samma text. Eftersom människan konstruerar sin kunskap utifrån egna upplevelser 

tolkar varje person texten olika (Eckeskog, 2015; Sellbjer, 2002; Westlund, 2012). Vid 

textsamtal innebär olikheterna möjlighet till diskussion och därigenom kan varje 

individ ytterligare vidga sin verklighetsbild. 

4.2 Hur använder några elever i årskurs 1-2 respektive 4 

läsfixarna vid läsning?  

Utifrån vårt insamlade material har vi identifierat en process från den konkreta 

läsfixaren till den abstrakta strategin. Med utgångspunkt i de svar eleverna gett oss kan 

vi urskilja fyra stadier i processen som presenteras nedan. 

4.2.1 Första stadiet 

Det första stadiet genomsyras av konkretion. Bilden är central i arbetet med 

lässtrategier, då eleverna har ett behov av det konkreta. Eleverna i det första stadiet 

håller fast vid att bilderna är grundläggande i arbetet med läsfixarna. Med hjälp av 

varandra klarar eleverna av att beskriva vilka strategier läsfixarna representerar. Trots 

att de kan reda ut läsfixarnas betydelse kan denna grupp elever inte koppla läsfixarna 
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till läsförståelse. Eleverna beskriver läsfixarna som ett redskap de använder för att 

påkalla lärarens uppmärksamhet i klassrummet: 

För då slipper man hålla upp handen, man kan bara ha den i knät. (Elev åk 1) 

Om man lyssnar på en bok och man vill ställa en fråga måste man hålla upp frågeapan. 

(Elev åk 1) 

Vidare uttrycket eleverna att läsfixarna endast används i skolan, på specifika lektioner 

efter lärarens instruktioner:  

Vi använder dem ibland på lektionerna, svenskan. (Ett annat barn förtydligar) 

Läsförståelse. (Elever i åk 2) 

4.2.2 Andra stadiet 

Andra stadiet innefattar elevernas förmåga att applicera läsfixarna på all typ av läsning. 

Användningsområdet har ökat från att enbart innefatta skolan till att också beröra 

hemmet. Var läsningen sker har således ingen relevans, eleverna menar att det är 

aktiviteten som är av betydelse.  

När man läser bok ska man använda dem ju. (Elev åk 1) 

Elevernas nyttjande av läsfixarna är fortfarande beroende av bilden, men läsfixaren 

behöver inte vara fysiskt närvarande vid läsning. Eleverna klarar av att föreställa sig 

bilden i huvudet, för att sedan kunna använda den som ett verktyg: 

Först innan jag börjar läsa gör jag en bild av dem i huvudet, sen börjar läsa och då blir det 

mycket lättare. (Elev åk 1) 

Du kan ha bilden i ditt huvud.  (Elev åk 2) 

Eleverna kopplar bilderna till de kognitiva strategierna, men bilden är fortfarande viktig 

och stöttar eleverna i arbetet med lässtrategier.  

4.2.3 Tredje stadiet 

I det tredje stadiet är läsfixarna är inte längre ihopkopplade med bilden, det handlar 

snarare om strategin. Eleverna kan prata om lässtrategierna utan att koppla dem till 

läsfixarna och uttrycker att de använder strategierna som verktyg för att tolka och 

förstå text. Vidare uttrycker eleverna en förståelse för att lässtrategier alltid bör vara 

närvarande vid läsning.  
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Vi använder läsfixarna typ hela tiden när vi ska läsa. (Elev åk 1) 

Vid diskussion om hur läsfixarna kan appliceras på läsning uttrycker eleverna att det 

inte är möjligt att välja strategi i förväg.  

Det är väl lite så, att de kommer upp i huvudet. (Elev åk 2) 

De förklarar att lässtrategierna anpassas efter hinder de stöter på i sin läsning. Några 

elever reflekterar också över att de ibland använder sig av strategierna omedvetet:  

Jag glömde sätta ut bokmärket så då tappade jag bort mig. Då sammanfattade jag och då 

visste jag var jag var sen. (Elev åk 2) 

4.2.4 Fjärde stadiet 

Det fjärde stadiet är abstrakt, endast eleverna i årskurs fyra ger uttryck för att på ett 

flexibelt sätt kunna tillämpa lässtrategier. Trots att vi presenterar läsfixarna som bilder 

distanserar sig eleverna från bilden och pratar enbart om strategierna. De är dessutom 

medvetna om att strategierna är nödvändiga för att underlätta läsningen och att de 

måste anpassas efter läsningens syfte.  

Man kan ju läsa utan en, men det blir mycket svårare och man förstår inte vad man läser. 

(Elev åk 4)  

Eleverna använder sig kontinuerligt av lässtrategier vid läsning, oavsett syftet med 

läsningen och var de befinner sig: 

Fast man tänker inte på att man använder dem hemma på fritiden, fast man gör det. (Elev 

åk 4) 

Konstnären kan man ju aldrig släppa, för man får alltid en bild i huvudet. Det går inte att 

stoppa. (Elev åk 4) 

Eleverna uttrycker att de i årskurs fyra får ta del av längre och mer komplicerade texter 

i alla ämnen. Lässtrategier är således avgörande när de ska tillägna sig texternas 

innehåll. De förklarar att de olika strategierna bidrar till läsförståelse på olika sätt och 

därför är det viktigt att ha flera lässtrategier att använda vid läsning. Under 

intervjutillfället börjar eleverna jämföra strategierna med varandra och reflekterar 

över hur väl de kompletterar varandra:  

Med cowboyen så tittar man bakåt och kollar vad man har läst och med Spågumman spår 

man framåt. (Elev åk 4) 
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Eleverna resonerar också kring hur andra människor kan använda strategierna i det 

vardagliga livet. Under diskussionerna ger eleverna uttryck för att kunna reflektera 

över sina egna tankeprocesser, då de samtalar om hur och varför lässtrategier är viktiga 

att använda. De diskuterar också vad följderna och konsekvenserna blir om man inte 

använder sig av lässtrategier.  

… till exempel om Frågeapan inte fanns då skulle forskarna inte veta tillräckligt, veta lika 

mycket som de gör nu […] och Cowboyen, för om man gör fel så måste man minnas det. Då 

måste de minnas allt de man gjorde rätt, för om allt gick bra och så händer en sak, då är det 

förstört. Då måste man komma ihåg vad man gjorde först, så att det blir bra. (Elev åk 4) 

4.2.5 Analys 

Den konkretisering av kognitiva strategier läsfixarna innebär samspelar väl med idén 

om learning by doing (Kroksmark, 2011; Sellbjer, 2002). Eleverna får konkreta verktyg 

att praktiskt använda sig av vid läsning för att utveckla läsförståelsen. Bilderna på 

läsfixarna verkar som en form av scaffolding eftersom eleverna får något att luta sig 

tillbaka mot i arbetet med lässtrategier. Behovet av att ha den fysiska bilden 

närvarande avtar stegvis och när eleverna behärskar strategierna som representeras av 

läsfixarna är bilderna inte längre relevanta.  

Intervjuerna visar att eleverna befinner på olika stadier i processen från läsfixarna till 

lässtrategierna. Eleverna i första stadiet kan reda ut vad bilderna representerar, men 

tillsynes inte applicera strategierna på sin egen läsning. Eleverna besitter således 

förmågan att kunna reda ut begrepp, men Svanelid (2014) menar att det inte är 

tillräckligt att kunna definiera begrepp för att vidareutveckla begreppsförmågan.  

I det andra stadiet visar eleverna att de kan tillämpa begreppen i olika sammanhang, 

vilket Svanelid (2014) menar är ytterligare ett steg i utvecklandet av 

begreppsförmågan. Elevernas behov av bilden som stöd har nu avtagit. De behöver inte 

läsfixaren fysiskt, utan kan måla upp bilden mentalt. Bilden förefaller som en form av 

scaffolding för att kunna tillämpa strategin och skapa djupare förståelse för begreppet.  

Eleverna som övergått till det tredje stadiet är oberoende av bilden. De behärskar att 

flexibelt tillämpa strategierna på olika typer av text, dock ger de inte uttryck för 

reflektion över sitt eget tänkande på samma sätt som eleverna i det fjärde stadiet. I det 

fjärde stadiet visar eleverna förmåga att kunna relatera begrepp till varandra, vilket 

Svanelid (2014) menar skapar en djupare begreppsförståelse. Eleverna uttrycker också 
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att de anpassar strategierna efter syftet med läsningen, vilket tyder på reflektiv förmåga 

(Reichenberg, 2014; Westlund, 2009). Svanelid (2014) förklarar vikten av att kunna 

reflektera över sina egna tankeprocesser och menar att det är ett led i utvecklingen av 

den metakognitiva förmågan. De äldsta eleverna i studien ger tydligt uttryck för 

metakognitivt tänkande eftersom de reflekterar över hur kognitiva strategier kan 

tillämpas på olika sätt i olika skeden i livet.  

Resultatet i studien visar att processen genom de olika stadierna är individuell, då 

elever i samma intervjugrupp ger uttryck för att befinna sig i olika utvecklingsskeden. 

Eleverna rör sig stegvis mot ett flexibelt tillämpande av lässtrategier och utvecklas 

successivt i enlighet med den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006).   

4.3 Övriga iakttagelser 

Under intervjuerna uppmärksammade vi flera intressanta delar som inte gick att 

kategorisera under våra forskningsfrågor, men ändå är relevanta för ämnet 

läsförståelse. Vi presenterar nedan våra övriga iakttagelser.  

4.3.1 Varför lära sig läsa? 

Eleverna i studien har under intervjuerna delgett oss sina tankar om varför det är 

viktigt att kunna läsa. De flesta av eleverna menar att det är avgörande för framtiden, 

framför allt när det gäller framtida arbete, och att läsning ingår i alla former av arbete. 

Eleverna reflekterar också över hur läsning är viktigt för vardagslivet: 

Om det står något om att någon trafikolycka som har hänt i tidningen eller så att man ska 

inte köra där. (Elev åk 1)  

För att när man blir vuxen så kommer det massa räkningar. Om man inte kan läsa då får 

man ett stort problem. (Elev åk 2) 

Det är bra att kunna läsa om man skickar något meddelande på mobilen. Alltså om någon 

annan skickar ett meddelande, annars förstår man ju inte vad det betyder. (Elev åk 2)  

När vi diskuterar med eleverna om varför det är viktigt att läsa kommer några elever 

in på att det utvecklar ordförrådet. En elev reflekterar över att en person som läser 

utvecklar ett större ordförråd än en person som inte läser regelbundet:  

Man håller igång hjärnan och ordförrådet fylls på och om man inte läser varje dag 

kommer man ha mindre i ordförrådet än vissa andra. (Elev åk 1) 
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Flera av eleverna i studien förklarar att de läser lite varje dag. En elev konstaterar att 

det är viktigt att läsa för att bli bättre på att läsa.  

4.3.2 Läsning och läsfixarna 

Samtliga elever i studien kan beskriva strategierna läsfixarna representerar. Några 

elever utvecklar Reporterns strategi, att ställa frågor, i en intervju och beskriver hur 

frågor kan ställas på olika nivåer. Eleverna kan dessutom ge exempel på hur man tar 

reda på svar i de olika nivåerna.  

Med den ska man fråga massa saker. Typ om det var en krokodil, var den grön eller rosa? 

(Elev åk 2) 

Vi frågar eleverna hur de tar reda på svaret. 

Man kan inte alltid veta det för att det finns såhär, det finns de som är i texten som man 

kan läsa. Sen finns det svar som är mellan raderna och det finns som är bortom raderna. 

(Elev åk 2) 

De menar att alla svar inte finns i texten, att de ibland själva får dra slutsatser baserat 

på vad de läst. En elev förklarar att frågor mellan raderna innebär att ”svaren inte står 

exakt, men det står ungefär” (Elev åk 2). Samma elev beskriver att vid frågor bortom 

raderna är det ibland nödvändigt att fortsätta läsa för att hitta svaren. 

Vid jämförelse med de andra intervjuerna i årskurs ett och två, är det tydligt att endast 

ovanstående elever kan utveckla och ge exempel på hur en strategi kan appliceras på 

texten. Med andra ord behärskar eleverna lässtrategier på olika nivåer och kan utveckla 

användandet av en och samma strategi.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi valet av metod och våra resultat i förhållande till studiens 

bakgrund. Vi diskuterar studiens betydelse och berör även förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ ansats bidrog till utförliga svar och därmed en djupare förståelse för 

elevernas erfarenheter av konkreta verktyg i läsning. Intervju som metod gjorde att vi 
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kunde samla in ett rikt material, där eleverna gavs möjlighet att sätta ord på sina 

upplevelser. Under bearbetningen valde vi att tematisera med sub-teman, vilket gav 

oss en tydlig överblick över det insamlade materialet.  

För att ytterligare stärka reliabiliteten hade vi önskat komplettera intervjuerna med 

observationer, för att se hur eleverna arbetar med läsfixarna i klassrummet. Vi hade då 

kunnat jämföra den information vi fick ta del av under intervjuerna med vad som sker 

i klassrummet. Vi genomförde fem intervjuer, vilket innebar att vi fick disponera 

mycket tid till transkribering. Om vi valt att genomföra färre intervjuer hade vi 

eventuellt haft möjlighet till en eller flera observationer. Tiden var en avgörande faktor 

vid valet av metod. 

Intervjuguiden var öppen och strukturerad i form av de specifika teman vi ville belysa. 

Frågorna gav eleverna möjlighet att styra intervjuerna, vilket ledde till att samtalen 

utvecklades i olika riktning. Den insamlade datan blev således spretig och delar av det  

kunde inte kategoriseras under våra forskningsfrågor. Därför valde vi att i resultatet 

presentera vissa delar under övriga iakttagelser. Om vi hade skapat en mer 

strukturerad intervjuguide hade vi å ena sidan möjligen fått ett tydligare och mindre 

spretigt material att jobba med. Å andra sidan hade vi då riskerat gå miste om elevernas 

spontanitet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Skollagen (SFS 2010:800) såväl som Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) 

framhåller vikten av att ta hänsyn till barnens åsikter i alla frågor som berör barnet. 

Syftet med studien är därför att belysa några elevers upplevelser och erfarenheter av 

implementeringen av läsfixarna och hur de påverkar eleverna. Genom att ta del av 

elevernas tankar och idéer har vi tolkat och kan således redovisa resultatet ur ett 

barnperspektiv. Med utgångspunkt i resultatet är vår slutsats att eleverna upplever 

arbetet med läsfixarna som positivt, vilket kan motivera implementeringen av 

läsfixarna i undervisningen.  

Läroplanen (Skolverket, 2011a) genomsyras av det sociokulturella perspektivet och 

betonar vikten av att ha elevernas tidigare erfarenheter som utgångspunkt i 

undervisningen (Vygotskij, 2001). Dessutom ska skolan se till varje individ och 

utveckla dennes fulla potential (SFS 2010:800; Skolverket, 2011a). Vi kan konstatera 
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att läsfixarna tillåter varje elev arbeta på sin egen nivå och stegvis utvecklas i sin 

läsförståelse. Därmed stämmer arbetet med läsfixarna överens med skolans uppdrag 

att se till varje individ.  

Vi har tidigare konstaterat att eleverna nått olika långt i sin utveckling mot att flexibelt 

kunna applicera läsförståelsestrategier på olika typer av texter. Det flexibla 

användandet av kognitiva strategier är målet att sträva mot i arbetet med läsförståelse 

(Bråten, 2008; Eckeskog, 2015; Kolić-Vehovec & Bajšanski, 2006; Prado & Plourde, 

2011; Reichenberg, 2014; Westlund, 2012). Vår slutsats är att eleverna, med hjälp av 

läsfixarna som verktyg, tillsynes utvecklar kognitiva strategier och därmed även sin 

läsförståelse. De yngre eleverna i studien har inte uttryckt att de flexibelt kan använda 

läsförståelsestrategier, vilket tyder på att deras utvecklig är i ett tidigt skede. 

Jämförelsevis visar de äldre eleverna djupare förståelse och reflektiv förmåga, då de på 

ett reflektivt sätt diskuterar syftet med läsförståelsestrategier.  

Skolan har i uppdrag att lära ut lässtrategier, men det finns inga tydliga direktiv om 

hur den undervisningen ska bedrivas (Skolverket, 2011a). Läsfixarna från En läsande 

klass är ett lättillgängligt och konkret material och kan därför vara en anledning till att 

det används i klassrum runt om i Sverige. Eckeskog (2015) menar dock att arbetet med 

läsfixare riskerar bli inprogrammering av kunskap om för mycket fokus läggs på 

bilderna snarare än strategierna. Det är viktigt att medvetandegöra eleverna om att 

läsfixarna ska ses som verktyg att använda för vägledning vid läsning. Några av de 

yngre eleverna kan å ena sidan inte uttrycka hur de ska använda strategierna för att 

underlätta läsningen. Å andra sidan kan de gemensamt beskriva strategierna bilderna 

representerar. Att de yngre eleverna ännu inte har anammat strategiernas betydelse 

för läsning kan bero på att de nyligen har påbörjat arbetet med läsförståelsestrategier. 

Avsaknaden av kunskap kan också vara ett tecken på isolerad färdighetsträning, men 

samtliga av de äldre eleverna visa på förståelse för syftet med lässtrategier, vilket i sin 

tur tyder på att tillägnandet av läsförståelsestrategier är en process. 

I våra övriga iakttagelser kan vi konstatera att eleverna tar till sig strategierna på olika 

sätt.  En grupp beskriver mer ingående hur Reportern kan användas för att ställa olika 

typer av frågor som leder till en djupare förståelse för texten. Att denna grupp har 

tillägnat sig en djupare förståelse kan vara ett resultat av en djupdykning i en enskild 

strategi med stöd av läraren, det vill säga scaffolding.  
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Skolverket (2012) hävdar att eleverna behöver tidiga kunskaper om 

läsförståelsestrategier för att de ska nå upp till framtida kunskapskrav. För att nå 

kunskapskraven måste eleverna vara kapabla att tillägna sig viktigt information från 

texter i skolans alla ämnen. Eleverna i årskurs fyra uttrycker att de använder 

lässtrategier i alla ämnen och läser för att lära. De äldsta eleverna i studien visar 

därmed att explicit undervisning i läsförståelsestrategier, med hjälp av läsfixarna, kan 

vara en bidragande faktor i utvecklandet av den metakognitiva förmågan. Genom 

medveten användning av kognitiva läsförståelsestrategier skapas goda läsare som är 

kapabla att tillägna sig de olika typer av texter dagens samhälle har att erbjuda. 

5.3 Egna reflektioner över studien 

Som blivande lärare har vi förstått att arbetet med läsförståelse är komplicerat men 

viktigt. Läsfixarna verkar vara ett användbart material, eftersom det utgår från 

elevernas nuvarande kunskaper. Det är dock viktigt att beakta den sociala kontexten 

och uppmuntra till interaktion för att eleverna ska få möjlighet att lära av varandra. 

Att intervjua barn var mer komplicerat än vi väntat oss, då vi trodde att eleverna skulle 

ha enklare att sätta ord på sina upplevelser. Vi visste inte riktigt vad vi hade att förvänta 

oss, eftersom vi haft svårt att få tag på litteratur gällande barnintervjuer. Trots detta 

förflöt nästintill alla intervjuer smidigt och vi upplever att vi lyckades hålla oss till 

ämnet och följa upp elevernas svar med relevanta följdfrågor. Det var en trygghet att 

genomföra intervjuerna gemensamt då vi kunde komplettera varandra i 

diskussionerna.  

Processen från det konkreta till det abstrakta var tydligare än vi trodde. Utifrån 

materialet kunde vi enkelt identifiera de olika stadier vi redogjort för i resultatet. Även 

i bearbetningen har det varit en trygghet att vara två eftersom vi kunnat ventilera 

tankar och idéer med varandra.  Samarbetet har förflutit smidigt och fördelningen av 

arbetsuppgifter har varit jämn. Vi har utgått från en tydlig planering och öppet talat 

om de förväntningar vi haft på varandra. Vi är båda övertygade om att vi kommer ha 

stor nytta av våra nyförvärvade kunskaper i framtiden.  
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5.3.1 Fortsatt forskning 

Läsfixarna har nu använts under ett antal år i skolorna. Därför skulle det vara 

intressant att studera hur eleverna som använt läsfixarna på lågstadiet klarar av 

övergången till årskurs 4 i jämförelse med elever som inte använt konkreta 

lässtrategier. Det skulle också vara intressant att jämföra resultat på nationella prov i 

svenska för årskurs 3 för att se vilken effekt implementeringen av läsfixarna har på 

elevernas läsförståelse.  

Med pågående debatt om En läsande klass som isolerad färdighetsträning som 

utgångspunkt skulle det dessutom vara intressant att undersöka implementeringen av 

läsfixarna i klassrummet med en longitudinell studie. Det skulle generera ett tydligt 

resultat av hur läsfixarna inverkar på elevers förmåga att ta till sig text.  
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