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Sammanfattning 

Internationella undersökningar visar att läsförståelsen drastiskt sjunkit bland svenska elever.   

Svenska elever presterar numera under OECD-snittet i läsförståelse.  Den försämrade läsförståelsen 

är ett brett samhällsproblem som engagerar fler aktörer än skolan. Våren 2014 lanserades projektet 

En läsande klass genom att en studiehandledning i bokform delades ut gratis till samtliga svenska låg- 

och mellanstadieskolor i Sverige. 

Det övergripande syftet med  denna studie har varit att undersöka hur studiematerialet En läsande 

klass  uppfattas av de grundlärare i låg- och mellanstadiet som använder sig av modellen. För att få 

svar på frågeställningarna har jag tagit hjälp av tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnet 

läsförståelse. Underlag för studien har samlats in genom sex kvalitativa intervjuer med lärare som 

arbetar med läsförståelse genom En läsande klass  på låg- och mellanstadiet på två skolor i två olika 

kommuner i Stockholms län. 

Lärarna betonar upplevelsen av studiehandledningen En läsande klass som ett konkret material som 

främst används som inspirationsmaterial . Studien antyder att lärare upplever att En läsande klass 

har förändrat deras undervisning av läsning och läsförståelse i klassrummet genom att det har ökat 

de strukturerade textsamtalen i grupp. Studien visar på en oenighet mellan lärarna på frågan om de 

upplever att elevers läsförståelse ökar med hjälp av undervisningen. I studien säger också flera lärare 

att En läsande klass är deras första modell att arbeta med med läsförståelsestrategier. 

 

Nyckelord: En läsande klass, läsförståelse, läsförståelsestrategier, reciprok undervisning 
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1 Inledning 

Mitt intresse för undervisning om läsförståelsestragier och En läsande klass som val av 

examensarbete uppstod under min sista verksamhetsförlagda utbildningsperiod, VFU,  hösten 2014 

inom ramen för grundlärarutbildningen.  

Under VFU hade jag möjlighet att observera lärare som arbetade med läsförståelstrategier genom 

det nya materialet En läsande klass, som jag i detta arbete väljer att kalla ELK. Min nyfikenhet väcktes 

och i syfte att skapa mig bättre kunskap om materialet  skapade jag en lektionsserie med 

utgångspunkt från de olika läsförståelsestrategierna från ELK. Arbetssättet i ELK påminner mycket om 

den reciproka undervisningen jag läst om på lärarutbildningen. Tillbaka på universitetet efter VFU-

perioden vittnade en stor del av mina lärarstudentkamrater om att ELK börjat användas på skolorna 

och det verkade som att materialet fått stor genomslagskraft i undervisningen. Av den anledningen 

kändes det intressant att undersöka hur ELK påverkat lärarnas undervisning. 

Idag når var femte svensk elev inte upp till den nivå som Skolverket definierar som basnivå för att 

kunna tillgodogöra sig andra kunskaper. Att läsförståelsen i Sverige sjunkit är ett allvarligt problem 

likväl för de unga individer som går ut skolan utan de kunskaper som krävs som för Sverige som 

kunskapsnation. I förlängningen blir det även en demokratifråga eftersom den som inte kan läsa och 

förstå en text heller inte har möjlighet att göra sin röst hörd och ta del i samhället.Därför var det med  

stort intresse som svenska medier såg på det nya materialet En läsande klass, som lanserades våren 

2014 och som påstod sig kunna förbättra elevers läsförståelse. Projektet fick dock genast utstå en del 

kritik från svenska forskare i läsförståelse. 

Att läsning och läsförståelsestrategier står i fokus idag vittnar inte bara ELK om. Parallellt med att ELK 

introducerades utkom också programserien Strategier för läsförståelse  på ur.se där fem 

förståelsestrategier introducerades,  inklusive strategin ”att se inre bilder”. Skolverket startar på 

förra regeringens uppdrag upp Läslyftet höstterminen 2015 där en modul handlar om lässtrategier 

och en modul strukturerade textsamtal (Skolverket, 2015).  Den statliga läromedelsgranskningen togs 

bort 1991 i syfte att släppa in den fria marknaden i skolan (Ibid.) Idag kommer det an på lärare själva 

att granska läromedel.  På bokmarknaden ges en mängd böcker om läsförståelse ut i kommersiellt 

syfte. Flera bokförlag ger ut läromedel i syfte att träna elevers läsförståelse. Skolors ekonomi utgör 

en viktig faktor vid val av läromedel (Skolverket, 2015). Ett icke-kommersiellt läsförståelseprojekt 

som blivit utsatt för hård kritik blir därmed intressant att undersöka.  

1.1 Varför En läsande klass som studieobjekt?  
Enligt resultat från undersökningar i  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study )har 

läsförståelsen bland svenska elever sjunkit. PIRLS är en internationell komparativ studie som 

undersöker elevers kunskaper i läsförmåga i årskurs 4. I PISA 2012 (Programme for International 

Student Assessment) som bland annat testar 15-åringars läsförståelse hade Sverige ett medelvärde 

på 483, vilket var ett markant tapp från de 516 poäng som Sverige noterades för år 2000. 2012 låg 

OECD-snittet på 496. Inget annat land har tappat så stort som Sverige (Ibid.).  

En läsande klass, ELK är ett projekt som startades 2012 på initiativ av barnboksförfattaren och 

mellanstadieläraren Martin Widmark. Projektet syftar till att vända trenden med den drastiskt 
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sjunkande läsförståelsen bland barn och unga i vårt land. Kärnan i projektet ELK är det studiematerial 

som författats av ett antal lärare som arbetar med lässtrategier i sina klassrum. Studiehandledning 

med modellektioner skickades ut utan kostnad till samtliga låg- och mellanstadieskolor i Sverige 

våren 2014 och modellen ELK har sedan dess implementerats i en stor mängd svenska klassrum som 

ett försök att förbättra svenska elevers läsförståelse.  

Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits ovan, är det relevant att närmare undersöka 

hur ELK landat hos lärarna i klassrummen. Denna studie vill undersöka några lärares uppfattning om 

läsförståelsearbete i grundskolans låg- och mellanstadium i allmänhet och arbete med 

läsförståelsestrategier och ELK i synnerhet. ELK är ett så pass nytt material har det ännu inte varit 

föremål för många studier och kändes därför spännande att undersöka närmare. 

2 Bakgrund 

Följande kapitel är uppdelat i fyra delar. I den första delen beskrivs bakgrunden till ELK. Därefter 

beskrivs den kritik som riktats från svenska forskare mot projektet ELK. I den tredje delen följer en 

genomgång av hur resultaten bland svenska elevers läsförmåga har försämrats över tid och den 

fjärde och sista delen behandlar den nuvarande svenska läroplanen, Lgr 11, med dess underliggande 

teoretiska grundsyn. 

2.1 Vad är En läsande klass?  
Enligt projektbeskrivningen till ELK är projektet en långsiktig satsning som syftar till att vända trenden 

med den drastiskt sjunkande läsförståelsen i vårt land. Bakom projektet står svenska bokförlag, 

Läsrörelsen, Junibacken med flera. Projektet har till stor del finansierats av medel från 

Postkodlotteriet. På initiativ av Martin Widmark, som är barn- och ungdomsförfattare och utbildad 

mellanstadielärare, har fem lärare tagit fram en studieplan för lärare att använda i sin undervisning 

för ökad läsförståelse i årskurserna 1 till 6. Studieplanen för materialet ELK delades ut gratis i tryckt 

form till Sveriges lågstadie-,  mellanstadie- och särskolor på världsbokdagen den 23 april 2014 och 

finns även tillgängligt kostnadsfritt på webben. Materialet ELK består av en studiehandledning med 

konkreta lektionsförslag samt 800 tillhörande texter som förlag, författare och illustratörer fritt 

upplåter och samtliga texter finns inlästa av Inläsningstjänst.1 

ELK vill vara en stödstruktur och inspirationskälla för lärare som arbetar med läsförståelse i sin 

undervisning. Studiehandledningen är tänkt att fungera som ett konkret material för hur man som 

lärare kan arbeta med läsförståelse. Materialet ELK innefattar en mängd lektioner med tillhörande 

texter kopplade till olika lässtrategier, som även kallas läsfixare. 

På webbsidan finns en textöversikt där man försökt täcka in olika typer av texter, såsom faktatexter, 

skönlitteratur och poesi. 2 ELK har även en gruppsida på facebook med  25 308 medlemmar främst 

bestående av lärare som undervisar i grundskolan.3 

De lärare som har utformat studiehandledningen har arbetat med metoden ELK innan 

studiematerialet publicerades och menar att de på några år nått dokumenterat goda resultat på sina 

                                                           
1 http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/folder_en__lasandde_klass.pdf 
2 Föreläsning med Marie Trapp 2015-05-04 
3 https://www.facebook.com/groups/160876924106044/?fref=ts Hämtat den 2015-04-22 

http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/folder_en__lasandde_klass.pdf
https://www.facebook.com/groups/160876924106044/?fref=ts
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respektive skolor, särskilt för elever med annat modersmål än svenska. De upplever även att pojkar 

har utvecklat sin läsförståelse till en nivå med flickornas. 4 Skillnaden mellan könen är i Sverige 

betydligt större än OECD-genomsnittet där nästan en fjärdedel av pojkarna som deltog i testet 2009 

inte nådde inte den basnivå för läsförståelse, som enligt Skolverkets definition är nödvändig för att 

kunna tillgodogöra sig annan kunskap.5 ELK utger sig för att vara ett språkutvecklande arbetssätt som 

utgår från tre forskningsbaserade modeller för läsförståelse. I augusti 2014 tilldelades Martin 

Widmark medaljen Illis quorum meruere labores av Regeringen  ”för hans utomordentliga 

författarskap och inspirerande arbete med att främja barns och ungas läsning”. 6 

De tre forskningsbaserade modeller som presenteras i ELK är RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) samt QtA (Questioning the Author). Dessa tre modeller kommer 

att presenteras under kapitlet som handlar om tidigare forskning i denna studie. Enligt 

projektbeskrivningen ligger dessa till grund för utarbetandet av studiehandledningen ELK.  Dessa 

modeller ger dokumenterad effekt på läsförståelsen enligt Reichenberg (2008). De tre modellerna 

har samtalet som utgångspunkt och används i syfte att fördjupa läsförståelsen (Ibid.). 

RT baseras på fyra strategier för läsförståelse som innebär att förutspå och ställa hypoteser, att ställa 

frågor, att reda ut oklarheter samt att sammanfatta det lästa (Westlund, 2009:75). ELK utgår från de 

fem strategier som även benämns som Läsfixarna. 

2.1.1 Läsförståelsestrategierna i En läsande klass 
1. Spågumman förutspår vad som ska hända i texten. Här ser man närmare på rubriker, bokens 

framsida, bilder, bildtexter och textgenrer för att ställa in sig på vad som kommer i texten.  

2. Detektiven reder ut oklarheter i texten såsom nya ord och begrepp. Eleven läser om ordet, meningen 

eller stycket för att få sammanhang, letar ledtrådar, funderar på om ordet liknar ett ord man redan 

känner till, om ordet är sammansatt samt vilken ordklass ordet tillhör. 

3. Reportern innebär att läsaren ställer frågor på tre nivåer till texter. Frågor på raderna besvaras med 

information som står direkt uttalad i texten, frågor mellan raderna är frågor som kräver att läsaren 

hittar ledtrådar från texten, alltså att göra inferenser. För att svara på frågor bortom raderna krävs 

att man som läsare använder tidigare kunskaper och erfarenheter och gör textkopplingar till andra 

texter, till sig själv och sina erfarenheter eller kopplingar till världen. 

4. Cowboyen sammanfattar det viktiga i texten och samlar in allt med sitt lasso. Strategin används både 

under och efter läsningen och är viktig när man ska läsa för att lära, till exempel när man ska 

sammanfatta det viktigaste ur en faktatext eller en skönlitterär berättelse. I skönlitterärara texter 

handlar det om att tänka efter vad som hände först, sedan och sist i texten. I faktatexter 

sammanfattar eleverna med hjälp av nyckelord, viktiga ord ur varje avsnitt. 

5. Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Läsaren lever sig med denna strategi in i texten och ser, 

hör och känner vad texten berättar. 

                                                           
4 Föreläsning med Malin Jonsson 2015-05-04 
5 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/ar-pojkar-
samre-pa-att-lasa-an-flickor-1.157450 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/244817 
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Undervisningen med ELK vilar på tre ben. Dessa är högläsningen, läsförståelsestrategierna och och 

dialogen med eleverna.7 De fem Läsfixarna bearbetas enligt ett förbestämt tillvägagångssätt: Läraren 

modellerar strategierna för eleverna. Innan läsningen läser läraren titeln och tittar på bilderna samt 

berättar vilka tankar texten väcker. Eleverna samlar information inför läsningen och försöker med 

hjälp av den informationen förutspå vad texten kommer att handla om. Under läsningen läser läraren 

texten med inlevelse, stannar upp och tänker högt kring de förståelsestrategier som ska användas i 

textläsningen. Efter läsningen ställer man frågor till texten på olika textnivåer med strategin 

reportern. Läraren modellerar  hur barnen kan tänka genom fraser som ”jag tänker att ... jag tror 

att...” Vid slutet av läsningen sammanfattas den lästa texten med hjälp av strategin cowboyen och 

orden först, sedan, och slutligen. När läsningen nått sitt slut diskuterar läraren med eleverna om vad 

de tränat på och hur de använt sig av lässtrategin för läsförståelse.  

2.2  Kritik mot En läsande klass 
ELK har fått en del kritik och kallats för ”ett mångordigt ovetenskapligt hemmabygge” av bland andra 

Ulla Damber, docent i pedagogiskt arbete och Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning.8 

Damber och Nilsson anser att studiehandledningen till ELK kan beskrivas som en tipskatalog där 

färdighetsträning, teknik och form är det centrala. Ytterligare kritik är att det ingenstans nämns för 

vad läsförståelsen eleverna utvecklar ska användas. När eleverna har tränat på en text går de raskt 

vidare till nästa text, som rent innehållsligt inte knyter an till den förra. Man anser dessutom att 

materialet ger en förenklad bild av vad undervisning om läsning och läsförståelse handlar om och det 

finns också en stark kritik över att lärares och elever metaspråk om läsförståelse marginaliseras till 

Läsfixarna med begrepp som spågumman, cowboyen, detektiven, reportern och konstnären. 

Kritikerna menar att detta är ett hot mot stärkandet av vetenskaplig förankring i svensk skola.  Man 

menar att ELK leder till instrumentell inlärning av lässtrategier eftersom  uppgifterna som föreslås 

återkommer med monoton regelbundenhet. Det finns en rädsla för att ELK snarare påverkar 

elevernas läsengagemang, läsglädje och läsförståelse i negativ riktning (Ibid). Eftersom materialet ELK 

finns tillgängligt på nätet och dessutom har skickats ut som gratismaterial till alla skolor menar 

Damber och Nilsson att detta kan tolkas som ett påbud om användande av materialet. Man befarar 

att lärare runt om i landet kommer att tvingas av skolledning att använda ELK, även mot sin vilja, 

eftersom materialet ligger fritt tillgängligt på nätet (Ibid.). Damber och Nilsson menar slutligen att 

lässtrategier enbart ska användas när de behövs och inte användas som instrumentell träning så att 

texternas innehåll hamnar i bakgrunden (Ibid.)  

Kritikerna menar att ELK har uppenbara brister beträffande formalia och vetenskaplig förankring. 

Martin Widmark talar i förordet om ”modern forskning” men anger inte vilken forskning som avses. 

Själva handledningen inleds med en sidas bakgrund där Palinscar och Browns forskning om reciprocal 

teaching nämns samt de svenska forskarna Monica Reichenberg och Barbro Westlund, men 

referenser saknas. Kritikerna menar att Widmark tycks ha gjort egna tolkningar av Palinscar och 

Brown med påföljd att vetenskapligheten i materialet kan ifrågasättas.  

Barbro Westlund, läsforskare vid Stockholms universitet, menar att det finns en risk att de metoder 

som ELK förespråkar leder till en isolerad färdighetsträning. Att fokus alltför mycket hamnar på att 

lära sig vad de lässtrategier som materialet består av i stället för att fokusera på texten och få en 

                                                           
7 http://marietrapp.blogspot.se/2014/05/laskonferensen-i-stockholm-och-barbro.html 
 
8 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund. 

http://marietrapp.blogspot.se/2014/05/laskonferensen-i-stockholm-och-barbro.html
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
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djupare läsförståelse. Risken finns att man tappar fokus på läsförståelsestrategierna och att figurerna 

i Läsfixarna blir till ett jippo istället.9  

Min forskning som jag har försökt föra fram för att hjälpa och stödja svenska lärare, blir förenklad. Det 

är inte den forskning som jag vill stå för”.10  

En specifik sak som Westlund kritiserat är att den femte strategin konstnären inte finns med bland de 

fyra ursprungliga reciproka strategierna.  

Monica Reichenberg, professor i literacy vid Göteborgs Universitet säger i en radiointervju om ELK 11 

att det är individuellt för den enskilda eleven vilken läsförståelsemetod som fungerar bäst. Vidare 

menar hon att ELK i sitt material överbetonar det reciproka lärandet samt att det är viktigt att lärare 

använder sig av evidensbaserade metoder.  

Martin Widmark svarar på kritiken genom att säga att den är ett underkännande av Sveriges lärares 

(PIRLS, 2011:12ff). förmåga att använda ett studiematerial så att det kommer eleverna till gagn. ELK 

är ingen avhandling, utan en studiehandledning där det inte finns sådana krav på formalia, menar 

han (Ibid).  

2.3 Svenska elevers läsförmåga 
Sverige har en lång tradition av deltagande i internationellt jämförande undersökningar. Sedan 1970  

har Sverige deltagit i internationella studier med fokus på läsförmågan. Den första omgången av 

PIRLS genomfördes 2001. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och är en 

internationell studie som undersöker läsförmågan bland elever i fjärde klass. Sverige har deltagit I 

PIRLS  vid tre tillfällen: 2001, 2006 och 2011. I den senaste PIRLS-undersökningen som genomfördes 

2011 deltog 49 länder och 4622 svenska elever. Syftet med PIRLS är att ge kunskap om elevers 

läsutveckling över tid i ett internationellt jämförbart perspektiv. PIRLS belyser läsförståelse av både 

skönlitteratur och sakprosa och undersöker elevernas förmåga att förstå, tolka och värdera texter 

(PIRLS,  2011:12ff) När man ser resultatet av de svenska elevernas läsförmåga  i årskurs 4 i relation till 

elever i jämförbara länder kan man se att läsförmågan har förändrats över tid. I ett internationellt 

perspektiv har läsförmågan i Sverige varit god eller mycket god bland både yngre och äldre elever. 

Mellan åren 1970 och 1991 var de svenska eleverna bland de högst presterande (Ibid.). De olika 

studierna visar dock på en nedåtgående trend.  

PIRLS-studien syftar till att mäta elevers reading literacy, läsförmåga, och har ett brett ramverk som 

täcker in flera olika teoretiska synsätt. De läsförståelseprocesser som bedöms både vad gäller 

skönlitterära texter som informationstexter är om eleven kan återge explicit information, dra enkla 

slutsatser, tolka och integrera information, granska och värdera innehåll, språk och textelement  

2.4. Läroplanen, Lgr 11 
Vår nuvarande läroplan vilar på tankar som har sin grund i sociokulturellt lärande. I det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 står det att eleven ska utveckla ”lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011: 223). För årskurs 

4-6 uttrycks det istället som att eleverna ska utveckla ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

                                                           
9 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570) 
10 http://skolvarlden.se/artiklar/kritik-mot-en-lasande-klass 
11 http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass) 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570
http://skolvarlden.se/artiklar/kritik-mot-en-lasande-klass
http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass
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olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 

raderna” (Skolverket, 2011: 224).  

En tydlig markering av den kommunikativa förmågan i nuvarande läroplan syns i kursplanerna för 

engelska, svenska, svenska som andra språk, modersmål  samt moderna språk är den nyckelmening 

som inleder samtliga dessa ämnen: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Lgr 11).  

Citatet vittnar om det sociokulturella inflytandet över den nuvarande svenska läroplanen (Svanelid, 

2015). Lgr 11 förespråkar en strukturerad undervisning under lärares ledning. På 90-talet, under den 

tidigare läroplanen förordades så kallat eget arbete, EA, där den bakomliggande tanken var att 

elevernas eget ansvar, egna initiativ och egna val skulle styra lärandet. Enligt det sociokulturella 

perspektivet finns det ett tydligt samband mellan vårt språk och hur vi tänker. (Svanelid, 2015:21). 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning kring läsförståelse. Eftersom studiematerialet ELK 

publicerades 2014 saknas ännu forskning om det. Den forskning som presenteras i detta avsnitt är 

relevant för att ge en förförståelse för den läsförståelsemodell som används i ELK. I den första delen 

beskrivs de tre forskningsbaserade modeller ELK sägs bygga på och i den andra delen ges en översikt 

över aktuell svensk forskning i läsförståelse. 

3.1 Strategier för förståelse 
ELK hävdar att deras läsförståelsemodell bygger på tre forskningsbaserade modeller som alla ger 

dokumenterad effekt på läsförståelse (Reichenberg, 2008). Här följer en beskrivning av de tre 

modellerna  Reciprocal teaching, RT, Transactional Strategies Instruction, TSI samt Questioning the 

Author, QtA.  

3.1.1 Reciprocal teaching 
En av de första läsförståelsestrategierna som lanserades var den undervisningsmodell som kallas 

Reciprocal teaching, och förkortas till RT (Taube, 2007:73). Reciprocal betyder ömsesidig.  På svenska 

har denna metod kommit att kallas reciprokt eller ömsesidigt lärande. Metoden utvecklades av 

Palincsar och Brown i mitten av 1980-talet i syfte att stödja elever med förståelseproblem (Westlund, 

2013: 47f). Genom att studera vad goda läsare gör utkristalliserade de fyra strategier för 

läsförståelse. Centralt i RT är att läraren inledningsvis guidar eleverna genom lärarledda övningar för 

att träna på de olika läsförståelsestrategierna. Läraren modellerar genom att demonstrera för 

eleverna hur goda läsare gör när de läser en text. Syftet med modellen är att ansvaret successivt 

överförs till eleverna så att de på egen hand ska kunna läsa med eftertänksamhet och kunna lösa de 

problem de stöter på i olika texter. I vilken ordning strategierna övas med eleverna beror på den text 

som läses (Palincsar & Brown, 1984). 

Palincsar och Browns fyra förståelsestrategier för utvecklandet av en eftertänksam läsning är att 

förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och slutligen att sammanfatta 

med egna ord. När man reder ut oklarheter ligger fokus på att skilja det väsentliga från det 

oväsentliga samt ge läraren möjlighet att kontrollera elevernas förståelse, (Reichenberg, 2008:86) 
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När man sammanfattar är syftet att få eleven att fokusera på det väsentliga i texten. På samma gång 

är det ett sätt för läraren att förvissa sig om att eleven har förstått textens innehåll (Reichenberg, 

2008:86). 

I RT arbetar man med förståelsestrategier genom att eleverna använder sig av ett aktivt 

förhållningssätt. Undervisningen går ut på att läraren tänker högt, demonstrerar, förklarar och 

modellerar för eleverna hur de kan tillämpa dessa läsförståelsestrategier i sin egen läsning. 

Arbetsgången inom RT går till så att läraren först har valt ut en kortare text med hög kvalitet som 

klassen ska bearbeta (Westlund, 2009:77) Därefter förklarar läraren strategin och tänker högt medan 

modellen tillämpas och eleverna iakttar och lyssnar. Eleverna provar sedan själva på strategin i grupp 

eller enskilt på den fortsatta texten. Efter det summeras gemensamt vad man gjort genom att 

diskutera strategin tillsammans med eleverna. Varför användes strategin? När kan den användas i ett 

annat sammanhang? Eleverna tränar samma strategi vid upprepade tillfällen på olika slags texter, där 

de själva omväxlande agerar ”lärare” och ”elev” (Ibid.). Genom att använda enklare begrepp har den 

ursprungliga fyrstrategimodellen inom RT gjorts elevvänlig och de fyra lässtrategierna har givits 

namnet Läsfixarna när de översatts till svenska (Ibid:79).  

3.1.2 Transactional Strategies Instruction TSI 
Transactional Strategies Instruction, TSI, bygger på samma fyra grundstrukturer som RT. Modellen 

bygger på två principer. Dessa två principer är utbyte av strategier mellan lärare och elever och 

utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever kring texten. Modellen bygger på 

forskning av Michael Pressley och Ruth Wharton-Mc Donald (Taube, 2007:74) Undervisningen äger 

rum i små grupper där lärare och elever läser texter och gemensamt arbetar med förståelsestrategier 

(Taube, 2007:74). Läraren ger instruktioner utifrån elevernas tolkningar och svårigheter med texten 

(Ibid.) Vid TSI samtalar eleverna om vad de har läst, de gör förutsägelser grundade på tidigare 

kunskaper och erfarenheter, diskuterar svårbegripliga delar av texten, skapar inre bilder, ställer 

frågor och söker svar, sammanfattar det lästa och accepterar olikheter i texten (Taube, 2007:75). I 

läsförståelsemodellen TSI betonas även tänka högt-modellering där läraren synliggör för eleverna på 

vilket sätt strategierna används. Grafiska modeller, som exempelvis venndiagram, där man jämför 

exempelvis texters innehåll eller struktur med hjälp av två cirklar som delvis överlappar varandra, och 

tankekartor där elever samlar alla sina kunskaper i ett specifikt ämne, används också för att samla 

och sortera textens innehåll (Ibid.)  

3.1.3 Questioning the Author, QtA 
Beck et al och Mc Keown har utarbetat en modell för strukturerade textsamtal som kallas 

Questioning the Author, QtA. QtA bygger på att läsaren ställer frågor som ifrågasätter författarens 

och textens auktoritet (Reichenberg, 2008:91ff). Denna modell kan användas för både faktatexter 

och skönlitterära texter. Avsikten med QtA är att göra läsaren uppmärksam på att det döljer sig en 

textförfattare bakom varje skriven text. Ibland glömmer textförfattare vilken målgrupp de skriver för 

och hoppar över tankeled som är viktiga för förståelsen, uttrycker sig oklart och inkonsekvent eller 

använder alltför komplicerat ordförråd och meningsbyggnad (Ibid). QtA strävar efter att bryta ner 

avståndet mellan läsaren och texten och göra läsaren mer aktiv och medskapande genom att göra 

eleverna uppmärksamma på att författare har ett stort ansvar för att göra texten läsbar och 

förståelig. Under lärarens ledning läser eleverna en i förväg segmenterad text där läsningen avbryts 

för frågor och reflektioner som följs upp av diskussioner (Ibid.). Frågornas avsikt är att stödja 

elevernas förståelse av det lästa. I modellen har man utarbetat två typer av frågor, så kallade queries, 
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att ställa på texten: Ingångsfrågor och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågor är ingångar till texten för att 

uppmärksamma textens viktigaste budskap. Exempel på ingångsfrågor kan vara ”Vad vill författaren 

säga?” och ”Vilket budskap vill författaren få fram?” (Ibid.). Efter detta ställer läraren 

uppföljningsfrågor som fokuserar på andra viktiga delar av texten. Här är avsikten att få eleverna att 

ställa frågor under textytan och göra kopplingar.  

3.2 Svensk forskning om läsförståelse 
Lässtrategier syftar på ett slags mental tankeoperation som goda läsare antas använda fӧr att 

organisera innehållet i en text och på det viset styra fӧrståelseprocessen under läsningen. Det kan 

handla om att summera eller göra förutsägelser av textens innehåll eller att formulera frågor om det 

vi inte vet. I Sverige har ytterst få vetenskapliga studier gjorts om inlärningseffekter av explicit 

lässtrategiundervisning.12 I maj 2015 publicerade Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller vid 

Karlstad Universitet, sin forskning om den modell de kallar dialogisk strategiundervisning och som 

undersöker i vilken mån lässtrategier tillsammans med textsamtal bidrar till läsförståelse. Eleverna 

har testats före och efter interventioner och jämförts med kontrollgrupper som följt ordinare 

undervisning. Resultatet visar att inlärningseffekterna är större generellt för de klasser som fått 

dialogisk strategiundervisning, främst bland de svaga läsarna har man sett stora, signifikanta 

skillnader. Deras resultat visar att på redan starka läsare gör modellen ingen signifikant skillnad. 13 

I sin avhandling från 2007 intresserade sig Ewald för hur svenska lärare arbetar med litteratur i 

skolans mellanår och resultatet av studien visar att så kallad ytläsning  och kvantitativ läsning 

dominerade i de observerade klassrummen. Elevernas ”fria läsning” dominerar. Ewalds avhandling 

visar att frånvaron av fördjupad, reflekterande dialog kring texter är genomgående (Ewald, 2007: 

374). Undervisningen kännetecknades av isolerad färdighetsträning, tyst läsning och skrivande av 

bokrecensioner (Westlund, 2013: 70). Med hänvisning till det läsutvecklingsschema, LUS, som 

användes av lärare i studien nöjer sig många lärare med att elever blir så kallade lässlukare och läser 

många böcker utan att läraren gör några aktiva insatser för att stimulera elevernas läsförståelse 

(Ibid.). Punkt 18a-c i LUS-schemat handlar om kvantatativ läsning, så kallad lustläsning och innebär 

att eleven ”slukar” böcker (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001:102). Ewald menar att svenska 

lärares undervisning främst är kvantitativ och ger få inslag som hjälper eleverna in i och genom 

texterna. Fokus ligger på att eleverna läser. Inte hur eleverna läser, vad de läser eller varför 

(Ewald:2007:372f). 

De pedagogiska insatserna blir slumpartade och stimulerar bara undantagsvis till ett öppet prövande 
och analytiskt förhållningssätt där personliga eller kollektiva livserfarenheter och föreställningar 
relateras till de lästa texterna (2007: 373). 

I Westlunds komparativa avhandling (2013) där svenska lärares undervisning i läsförståelse 

jämfördes med kanadensiska ses skillnader mellan hur lärarna bedömer elevers läsförståelse. Studien 

visar att de svenska lärarna bedömer elevernas förmåga att svara på frågor om läst text, återberätta 

läst text, läsa högt och läsa mycket (2013:248). De kanadensiska lärarna bedömer istället eleverna på 

sin förmåga att göra kopplingar, ställa egna frågor, svara på frågor, göra inferenser, kunna visualisera 

texten, förutäga text och kunna transformera sitt tänkande (Ibid.). Studien visar också att svenska 

skolor lägger fokus på att eleverna läser medan kanadensiska skolor fokuserar på hur man läser. 

                                                           
12 https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/13347 
13http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/lasstrategieringensjalvklarundermedicin.5.3e66c4f714ce773
19b388d.html 

https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/13347
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Westlund menar att svenska skolor använder sig av en mekanisk diskurs, där man tror att 

läsförståelse sker automatiskt till skillnad från de kanadensiska skolorna som har en 

medvetandegörande diskurs (Ibid: 276).  

Det sociokulturella lärandet grundar sig på samspel och kommunikation. I sin bok Vägar till 

läsförståelse: texten, läsaren och samtalet betonar Monica Reichenberg  vikten av att samtala kring 

både faktatexter och skönlitterära texter i social aktion (2008:67). Det är inte så att förståelse 

kommer automatiskt när eleverna har knäckt läskoden. Samtalet är viktigt för att lärande skall ske 

(Ibid).  

4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogör jag för den teori som jag har använt mig av vid studiens genomförande. 

Den första delen presenterar det sociokulturella perspektivet på lärandet. Den andra delen 

behandlar literacy-begreppet och vad läsförståelse innebär i ett sociokulturellt perspektiv. 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den sociokulturella teorin som grundar sig på Lev Vygotskijs forskning ser mänsklig utveckling som en 

social utveckling, inte en individualistisk. Inlärningen sker i interaktion med fler aktörer än den 

undervisande läraren. Vad och hur vi lär oss beror på vilka vi umgås med (Gibbons, 2002:26f). Utifrån 

det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste redskapet för lärandet, vilket konstrueras i 

sociala praktiker, i kommunikation och samverkan med andra. Samspel med andra är grundläggande 

för att lärande och tänkande ska kunna ske. Inom det sociokulturella perspektivet ser man dialog 

som något som sker mellan individer, en extern, social dialog, men att denna yttre dialog gradvis 

internaliseras inom individen och blir till ett individuellt tänkande, ett ”inre tal”. Man kan således se 

läsning som en dialogisk aktivitet där läsaren interagerar med texten (Ibid.).  

Grunden för ett barns utveckling ryms i det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, det 

vill säga zonen för närmaste utveckling (Gibbons, 2002:26). Den proximala utvecklingszonen innebär 

att när en person deltar i en gemensam aktivitet med andra som är mer kunniga utvecklas hennes 

kognitiva funktioner (Westlund, 2009:22). Den proximala utvecklingszonen kännetecknas av att det 

som en elev inte klarar av att prestera ensam idag, kan eleven med stöd och stöttning prestera själv i 

morgon. Läsningen sker alltid i ett socialt sammanhang, i skolan, hemma eller med kamrater. Vem 

eller vilka man läser tillsammans med ingår också i den sociokulturella kontexten (Ibid.).  

Begreppet scaffolding, (stödstrukturer) är en central del inom sociokulturell teori.  Scaffolding 

påminner mycket om Vygotskijs tankar om betydelsen av imitation (Westlund, 2009:23). Att ge 

scaffolding, eller att stötta eleven innebär att man tillfälligt ger det stöd som behövs, men precis som 

när en vägg står för sig själv står för sig själv vid ett husbygge kan man ta bort stöttorna för eleven 

när den förvärvat de färdigheter som krävs (Gibbons, 2002:29). Scaffolding innebär att läraren ger 

eleven mycket stöd i början av inlärningsprocessen för att successivt ta bort stödstrukturen efter 

hand som eleven klarar alltmer på egen hand (Westlund, 2009:23). I undervisningssammanhang 

syftar scaffoldingen på den hjälp som eleven får av läraren och mer kunniga klasskamrater. När 

eleverna samarbetar kan de fungera som stödstrukturer åt varandra genom att inta olika roller. 

Eleverna turas om att vara ”lärare” och ”elev” när de arbetar med modellen. Det är viktigt att 

eleverna får skifta perspektiv mellan att vara den som kan och den som behöver stöttning (Ibid.). När 
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eleverna turas om att vara ”lärare” och ”elev” i modellen får de chansen att byta perspektiv och få 

nya infallsvinklar på lärandet. Genom att få demonstrera sina kunskaper för någon annan och 

uttrycka sig så att kamraterna förstår blir inlärningen reciprok, ömsesidig (Ibid.).  

Det är genom det sociokulturella perspektivet jag har valt att se min studie. Genom att som lärare 

agera modell, stötta eleverna och visa hur man kan gå tillväga ger man eleverna verktyg så att de 

själva kan närma sig ett bemästrande av tillvägagångssättet på egen hand.  

4.2 Att läsa med förståelse 
Ett vanligt påstående är att läsning består av två grundläggande processer: Avkodning och förståelse 

(Roe, 2014). Under skolans första år handlar läsning främst om att eleverna ska lära sig avkoda korta 

och enkla texter.  Texterna blir successivt allt mer komplicerade vilket ställer andra krav på läsaren. 

När eleverna kommer upp i årskurs fyra förväntas eleverna kunna läsa för att lära, vilket kräver 

läsförståelse. Läsaren behöver kunna dra egna slutsatser ur en text, allt står inte explicit utskrivet i 

texten  utan det är upp till läsaren att kunna göra en egen tolkning, vilket ställer krav på läsaren. I 

denna studie har jag valt att fokusera på läsförståelsen och hur lärare arbetar medvetet med att 

utveckla strategier för förståelse av text.  Vad innebär det då att läsa med förståelse?  

Reading literacy översätt oftast med läskompetens eller läsförmåga och är ett paraplybegrepp för 

läsförståelse som begrepp (Westlund, 2013:5). I läskompetens inbegrips läsförståelseprocesser, 

syften med läsning samt läsbeteenden och attityder (Ibid.) Läskompetens är en viktig del av det 

dagliga livet och nödvändigt för att individen ska kunna fungera socialt i samhället både under sin 

utbildning och ute i arbetslivet. Läsning förutsätter alltså att läsaren aktivt går in i texten med sina 

egna tankar, reflektioner och värderingar (Roe, 2014: 29). Läsaren interagerar alltså med texten. 

Mening finns varken enbart i texten eller hos läsaren utan att texten och läsaren samverkar 

(Westlund 2013: 5). Ivar Bråten (2007:11) sammanfattar läsförståelse på följande sätt:  

Läsförståelse innebär att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och interagera med skriven 
text. 

Utmärkande för erfarna läsare är att de aktiverar förkunskaper genom textkopplingar, de ställer 

frågor till texten för att skaffa djupare förståelse och för att tydliggöra det som står mellan raderna 

och under textytan, de skapar inre bilder, gör inferenser, tolkar, förutsäger och drar slutsatser, de 

kan avgöra vad som är viktigt, sammanfattar det viktigaste och har strategier för hur de ska göra när 

de inte förstår (Stensson, 2006:29). 

Skriftspråkliga praktiker ses idag som socialt och kulturellt situerade. Det sociokulturella synsättet ger 

ett vidare literacybegrepp där människan beskrivs vara nära kopplad till sitt tänkande och identitet 

och till hela hennes sociala, ekonomiska och politiska liv (Ewald, 2007:25).  

5 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt grundlärare på låg- och mellanstadiet upplever att 

de använder sig av studiehandledningen och modellen En läsande klass, ELK, samt hur lärarna 

uppfattar modellen.  

För att svara på syftet ställdes följande forskningsfrågor: 
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1. Varför väljer lärare att arbeta med En läsande klass?  

2. Hur beskriver lärare att de använder sig av materialet En läsande klass?  

3. Upplever lärare  att arbetet med En läsande klass leder till ökad läsförståelse för eleverna?   

Denna studie har förhoppningen att kunna bidra med kunskaper om lärares upplevelser av och 

tankar kring den egna undervisningen som är av betydelse för svenska grundskoleelevers läsförmåga.   

6 Metod 

I den första delen av detta avsnitt behandlas kvalitativ forskning, del två utgörs av den förförståelse 

som ligger till grund för studien. I den tredje delen behandlas studiens avgränsning och 

genomförande, i del fyra presenteras intervju som metod och reflektion av metodval, i den femte 

delen presenteras de skolor och lärare som deltar i studien, i del sex beskrivs studiens datainsamling, 

del sju går igenom de etiska aspekterna av forskningsarbetet och i den åttonde delen behandlas 

studiens reliabilitet och validitet.  

6.1 Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningen lägger tonvikten på ord vid insamling av data där intervju är den främst 

förekommande metoden. Man skiljer ofta mellan öppna och mer strukturerade eller fokuserade 

intervjuer. Den öppna ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett samtal där intervjuaren låter 

informanten tala fritt om sina erfarenheter och intervjuaren ger uppföljningsfrågor vid de punkter 

som anses intressanta att följa upp (Dalen, 2004:30). Vid en semistrukturerad intervju har 

intervjuaren en intervjuguide med centrala teman och frågor som ska täcka de viktigaste områdena 

för studien (Dalen, 2004:31).  

6.2 Förförståelse 
Under min grundlärarutbildning har jag kommit i kontakt med  undervisning i 

läsförståelsestrategierna Reciprocal teaching , RT samt Questioning the Author, QtA.  Under min 

tredje verksamhetsförlagda utbildning intresserade jag mig för läsförståelsearbete med ELK och hade 

då tillfälle att auskultera i klassrummen hos studiens lärare 3 och 4 och se hur de arbetade med 

läsförståelse med hjälp av modellektioner ur studiehandledningen.  

På hemsidan för ELK sökte projektet lärarstudenter som ville skriva om En läsande klass. Tillsammans 

med studenter från olika högskolor och universitet fick jag träffa Martin Widmark, intiativtagare till 

projektet samt Ulrika Wendeus som är projektledare för ELK vid ett möte där de gav sin 

bakgrundsinformation om ELK samt informerade om den kritik som projektet utsatts för. Med orsak 

av denna kritik önskade de att ELK skulle beforskas på olika uppsatsnivåer, med olika metoder och ur 

olika perspektiv, och var tydliga med att de inte hade några åsikter om hur detta gjordes och ämnade 

inte följa upp detta. Det har heller inte skett någon uppföljning av informationsmötet. Detta möte 

sammanföll med min VFU-period varför jag passade på att skapa en egen lektionsserie där jag 

arbetade med de fem olika förståelsestrategierna i en årskurs fyra, för att skapa egen förförståelse 

för hur det kan vara att arbeta med lässtrategierna. Jag använde mig enbart av strategierna, de så 

kallade Läsfixarna,  och inte av studiehandledningen vid dessa undervisningstillfällen. I början av maj 

2015 var jag också på en föreläsning med Marie Trapp och Malin Jonsson som är två av de lärare som 
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har tagit fram studiehandledningen. Denna kunskap finns med som en förförståelse för mig, om vad 

ELK är och hur lärarna som skapat ELK beskriver projektet. Jag har även läst mycket i media och 

sociala media om ämnet. Min egen undervisning med strategierna, föreläsningen och mötet med 

projektledarna för ELK har bidragit till att förstärka min helhetsbild av projektet men detta har inte 

använts i studien.   

Jag är dock medveten om att min förförståelse för och kunskaper om läsförståelse genom ELK kan ha 

haft en positiv inverkan på min tolkning av materialet då jag är bekant med ELK och själv provat att 

arbeta med materialet under min VFU. Då jag hela tiden varit medveten om denna förförståelse har 

jag strävat efter att inte låta den påverka min studie, utan så långt det varit möjligt varit objektiv och 

hållit mig distanserad till min egen förförståelse av studiematerialet. 

6.3 Avgränsning och genomförande 
Studien genomfördes på två kommunala grundskolor i två olika kommuner i Stockholms län. Jag har 

genomfört sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med grundlärare på låg- och mellanstadiet. 

Uppsatsen ämnar inte att ge en allmängiltig bild av hur svenska grundlärare undervisar med i 

läsförståelsestrategier med ELK. Studien försöker endast beskriva hur sex lärare uppfattar att de 

undervisar i läsförståelse, hur de beskriver att de använder sig av studiematerialet ELK och hur de 

upplever att det fungerar att undervisa läsförståelsestrategier med hjälp av ELK.  

6.4 Intervjuer 
Den data som samlats in i denna studie är kvalitativ. Det överordnade målet för kvalitativ forskning är 

att nå insikt som handlar om personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. Kvalitativ 

forskning används för att få en djupare förståelse för människors ”livsvärld.”(Dalen, 2004:11) Vid 

kvalitativa intervjuer fokuserar man på upplevelsedimensionen och inte enbart på en beskrivning av 

de förhållanden under vilka personen lever (Ibid.). Kvalitativ forskning som vetenskaplig 

metod  innebär fördjupad analys av enstaka fallstudier. Slutsatserna kan därför inte generaliseras till 

andra fall, men kan ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas och verifieras för ett 

stort antal fall med kvantitativ metod. (Dalen, 2004:11) 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 
formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 
vetenskapliga förklaringar (Brinkmann och Kvale 2009:15). 

Semistrukturerad intervju är en samtalsliknande intervju med skillnaden att den semistrukturerade 

intervjun följer vissa tillvägagångssätt. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett samtal där 

respondenterna får svara tämligen fritt medan en semistrukturerad intervju följer en intervjuguide 

där specifika teman ska besvaras (Brinkmann och Kvale, 2009:43).  Judith Bell (2006: 168) menar att 

man bör ta hänsyn till respondenternas önskemål om tid och plats för intervju då de har givit 

förtroendet att ta del av sitt arbete och sina åsikter. Intervjuerna i denna studie har efter 

överenskommelse ägt rum där den intervjuade har önskat, vilket i samtliga fall har varit på 

informanternas arbetsplats.  

Intervjuerna har syftat till att få kunskaper om hur lärare som arbetar med ELK upplever 

undervisningen med läsförståelsestrategier med hjälp av studiematerialet och modellen ELK, samt 

vad lärarna själva anser om ELK i syfte att öka elevers läsförståelseförmåga.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_metod
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_metod
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotespr%C3%B6vning
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Tabell 1. Intervjuguide 

Tema Forskningsfrågor Intervjuer 

Bakgrund Försök lära känna personen, 
vilken utbildning, erfarenhet.  

Berätta vad du har för utbildning? 
Berätta om ditt arbete med läsning 
och läsförståelse?  

Didaktik Lärarens definition av 
läsförståelse. Lärarens 
beskrivning av sitt arbete med 
läsförståelse och ELK.  

Vad är läsförståelse? Hur arbetar 
du med läsförståelse? Är det något 
i ditt arbetssätt som skiljer sig mot 
hur du tidigare arbetat med 
läsförståelse? Varför har du valt att 
arbeta med ELK? Hur använder du 
dig av ELK i din undervisning? 

Läsförståelse och bedömning 

 

Lärarens tankar kring bedömning 
av läsförståelse. 

Hur vet du som lärare att eleven 
har förståelse? 

En läsande klass-ELK 

 

 

Lärarens uppfattningar kring 
möjligheter och begränsningar 
med undervisning av 
läsförståelse genom ELK? 

Upplever du att eleverna utvecklar 
bättre läsförståelse med ELK? Vilka 
möjligheter/begränsningar 
upplever du med ELK? 

 

6.4.1 Reflektion av val av intervju som metod 
Enligt Bell (2006:165) finns det en risk att inspelningar kan hämma den intervjuades ärliga respons. 

Jag har varit noga med att betona att inspelningen främst är till för att avlasta mitt minne, så att inga 

viktiga detaljer i svaren glöms bort. Dalén (2007:33)menar att det är viktigt att få med 

informanternas ord i kvalitativa intervjuer. Ljudinspelningens syfte är dels att vara till hjälp så att jag 

under intervjun helt kan fokusera på samtalet och dels garantera att informanternas egna ord hörs i 

studiens empiri. Det centrala i en kvalitativ intervju är informantens åsikter. Jag har varit noggrann 

med att informera om att inspelningen endast kommer att bevaras tills dess att uppsatsen blivit 

publicerad och att inspelningen endast kommer att nyttjas i studiens syfte. Vid inspelningen av 

intervjun med Lärare 4 skedde ett missöde med bandspelaren och delar av intervjun försvann. Detta 

upptäcktes dock under intervjuns gång och kunde delvis repareras genom att vi tog om några av 

frågorna (Intervju 4). Bell (2006:166) menar att en intervju inte är bortkastad även om en respondent 

inte vill låta sig spelas in på band, eller som i detta fall att tekniken krånglar. Man får lära sig att skriva 
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fort och så snart som möjligt efter intervjun skriva ut det man noterat medan man fortfarande 

kommer ihåg (Ibid). 

En fördel med intervju som metod är att man kan ställa följdfrågor i syfte att fördjupa svar och få 

reda på mer. Några nackdelar med intervju som metod kan vara oklart formulerade frågor eller 

följdfrågor (Ibid.) Jag märkte vid genomlyssning och transkribering av intervjun att mina spontana 

följdfrågor inte var lika tydliga som de väl utarbetade frågorna i intervjuguiden och kanske också 

mindre neutrala.  Följdfrågor är å andra sidan nödvändiga för att intervjun inte ska kännas som ett 

förhör. Det är viktigt att informanterna upplever att intervjuaren är genuint intresserad eftersom 

ingen tycker om känslan av förhör eller att vara ett objekt (Dalen, 2007:43). Ett annat möjligt 

metodval för denna studie hade varit enkät, men då enkäter inte ger möjligheten att fördjupa sig 

genom följdfrågor anser jag intervju vara ett bättre metodval för denna studie. Risken med enkät är 

att informanterna inte engagerar sig lika mycket som vid en personlig intervju . Sannolikt hade en 

enkät inte givit lika utförliga svar. För att få höra lärarnas personliga röster om ELK och deras 

upplevelse av sin undervisning kändes valet av intervju som metod som det bästa. 

Vid intervju finns det alltid en risk att intervjuaren påverkar den intervjuade. Inför denna studie 

kände två av lärarna mig sedan tidigare. I och med att jag under VFU visat stort intresse för deras 

arbete med ELK finns en risk att detta påverkat deras svar i positiv riktning och därmed studiens 

tillförlitlighet. 

6.5  Urval av skola och respondenter 
Urvalet för denna studie har främst begränsats av två aspekter, tid och geografi.  Ett så kallat 

bekvämlighetsurval har skett. Under min sista verksamhetförlagda period hade jag möjligheten att 

observera Lärare 3 och 4 som undervisade i läsförståelse med modellen ELK på Skola B och tillfrågade 

dem om de kunde tänka sig att delta i min kommande studie vilket de kunde. Lärare 5 och 6 som 

arbetar på samma skola tillfrågades senare. Lärarna från studiens andra skola Skola A, träffade jag på 

en föreläsning om ELK i Stockholm i maj 2015. Urvalet av skolor har inte skett i syfte att jämföra 

skolorna sinsemellan i studien. Detta är ingen komparativ studie. När möjligheten gavs att intervjua 

ytterligare två lärare på Skola A gjordes detta enbart i syfte att ge studien ett något rikare underlag 

för att undersöka hur lärare arbetar med ELK.  

6.5.1 Presentation av studiens skolor  
Denna studie har utförts på två grundskolor i två olika kommuner i Stockholms län. Den första skolan, 

Skola A, är en kommunal F-5 skola med 317 elever. Skola A ligger belägen i  ett av de mer 

eftertraktade bostadsområdena i  Stockholm Stad. Skolan etablerades 1923 och ligger mitt i ett lugnt 

äldre villaområde i en stadsdel där befolkningen har en medelinkomst långt över medlet för 

Stockholms län. Den andra skolan, Skola B, är en F-9 skola med cirka 480 elever som ligger i ett av sin 

kommuns mer attraktiva områden. Skola B startade 1957 och har ett upptagningsområde med en 

mer heterogen socioekonomisk blandning än den mycket homogena Skola A.  På skola A finns knappt 

några elever som har flera modersmål eller annat modersmål än svenska. På Skola B finns elever från 

olika typer av bostadsområden: Villaområde, radhusområde och lägenhetsområde och här finns 

också en större blandning i elevernas språkliga bakgrund. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
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6.5.2 Presentation av studiens informanter 
Lärarna som medverkat i denna studie har avpersonifierats och givits nummer utifrån den ordning de 

har intervjuats. Här följer en presentation av de medverkande lärarna i studien. 

Lärare 1 

Lärare 1 arbetar på Skola A som är en F-5-skola. Hon är utbildad grundskollärare 1-7 och tog sin 

lärarexamen 1994. Lärare 1 har behörighet i samtliga ämnen på lågstadiet samt behörighet i ämnena 

svenska, SO, engelska och matematik på mellanstadiet. Idag undervisar hon på lågstadiet i en klass 1, 

men har tidigare arbetat både på både låg- och mellanstadiet (Intervju 1: 2015-05-07). 

Lärare 2 

Lärare 2 arbetar även hon på Skola A. Hon utbildade sig till fritidspedagog på 1980-talet. I början av 

2000-talet gick Lärare 2 en kompletteringsutbildning på distans som ledde till lärarbehörighet  genom 

SÄL-projektet. Hon har behörighet i svenska, engelska, SO och matematik upp till årskurs 6 och har 

även behörighet i bild genom sin fritidspedagogutbildning. Idag undervisar Lärare 2 i en klass 4 

(Intervju 2:2015-05-07). 

Lärare 3 

Lärare 3 arbetar på Skola B som är en F-9-skola. Lärare 3 är utbildad grundskollärare 1-7 med 

behörighet i ämnena svenska, svenska som andraspråk, SO och idrott. Hon tog sin lärarexamen 1998 

och har arbetat på både låg- och mellanstadiet. Idag arbetar hon som ämneslärare i svenska och 

engelska på skolans mellanstadium samt är mentor för en årskurs 4 (Intervju 3: 2015-05-11). 

Lärare 4 

Lärare 4 arbetar också på Skola B. Lärare 4 är utbildad grundskollärare 1-7 , med behörighet i 

svenska, NO, bild och data. Hon undervisar idag som ämneslärare på mellanstadiet i ämnena svenska 

och bild samt är mentor för en årskurs 5 (Intervju 4: 2015-05-11). 

Lärare 5  

Lärare 5 arbetar på Skola B. Hon är utbildad grundskollärare 1-7 med behörighet i svenska, engelska 

och SO. Hon tog sin lärarexamen 1995 och har nästat alltid undervisat på lågstadiet. Hon undervisar 

just nu på lågstadiet och är mentor för en årskurs 2 (Intervju 5: 2015-05-11). 

Lärare 6  

Lärare 6 arbetar även hon på Skola B. Lärare 6 är utbildad lärare mot grundskolans tidiga skolår med 

behörighet i ämnena SO och svenska och svenska som andra språk i år 1-6.  Hon är studiens yngsta 

lärare och examinerades som lärare 2008. Idag undervisar hon på lågstadiet och är mentor i en 

årskurs 2 (Intervju 6: 2015-05-11). 

6.6 Datainsamling och beskrivning av tillvägagångssätt 
I denna studie har datamaterial insamlats genom kvalitativa intervjuer med sex lärare om cirka 

trettio minuter vardera. Det samlade intervjumaterialets längd är drygt tre timmar. Intervjuerna 

spelades in med en Olympus PCM recorder, för att senare transkriberas och analyseras. Jag använde 

Merriams (1994) intervjuguide som stöd för att svara på forskningsfrågorna. Intervjuerna ägde rum 

på de bägge skolorna, i klassrum och lärarrum, efter lärarnas önskemål. Efteråt lyssnade jag igenom 

intervjuerna och transkriberade dem ord för ord. Jag lyssnade igenom intervjuerna flera gånger med 

transkriberingen framför mig och försökte dels ”koda på bredden”, enligt Hjerm, Lindgren och 
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Nilssons (2014:56) metod att koda, tematisera och summera intervjumaterialet och dels göra 

extremt ingående läsningar av vissa delar för att kunna göra en väl underbyggd bild av huvuddragen 

(Ibid).  Denna närläsning handlade till exempel om att jag lyssnade och sökte i texten efter tydliga 

citat för att belägga min empiri. Därefter gjordes en reduktiv kodning av materialet genom att söka 

efter centrala begrepp i den transkriberade intervjun för att få en överblick. Slutligen tematiserades 

det kodade materialet med hjälp av intervjuguiden i syfte att sortera materialet men även för att 

påbörja analysen.  

6.7 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna är viktiga i alla undersökningar och kanske särskilt i kvalitativa undersökningar 

eftersom man har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva (Hedin, 1996:5).  

Vetenskapsrådet har ställt upp fyra etiska principer som forskare ska förhålla sig till när de genomför 

en studie (Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

om studiens syfte och metod samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om informanten så 

önskar. Samtyckeskravet informerar deltagarna om att de bestämmer över sin egen medverkan och 

när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att allt material 

som samlas in i studien ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

forskaren samlar in enbart får användas till studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002:7ff). 

Dessa fyra etiska aspekter har beaktats i denna studie. Redan vid en första kontakt tillgodosågs de 

intervjuade med informationskravet och samtyckeskravet.  De intervjuade har även fått information 

om att intervjun kommer att användas i denna studie och publiceras som ett självständigt arbete vid 

Uppsala Universitet vilket omfattar nyttjandekravet. De inspelade intervjuerna behandlas 

konfidentiellt genom att de intervjuade samt skolorna har givits fingerade namn i denna studie vilket 

gör att även konfidentialitetskravet har uppfyllts. 

6.8 Studiens reliabiltitet och validitet 
Inom kvalitativa forskningsstudier är det viktigt att reflektera över tillförlitligheten i arbetet, det vill 

säga reliabiliteten i arbetet.  Med reliabilitet menas om studiens resultat är tillförlitliga, vilket innebär 

att om någon annan gör en likadan studie med samma syfte och metod ska även denna studie få 

samma resultat.  Inom kvalitativa studier eftersträvar man inte hög reliabilitet i lika hög grad som i 

kvantitativa studier och det finns en medvetenhet i den kvalitativa forskningen om att resultaten kan 

påverkas av interaktionen mellan forskaren och studieobjektet. 

Syftet med min studie var att undersöka hur ett antal lärare tänker om undervisning av läsförståelse i 

allmänhet och det nya studiematerialet ELK i synnerhet.  Jag ville veta mer om hur lärare upplever att 

de tillämpar läsförståelsestrategier med hjälp av ELK i sin undervisning. Den datatinsamlingsmetod 

som jag använde mig av var semistrukturerade intervjuer.  När frågorna till intervjuguiden 

formulerades strävade jag efter att skapa så många öppna frågor som möjligt i syfte att ge plats åt 

informanternas åsikter och tankar kring huvudfrågeställningen. Detta innebär en så kallad låg grad av 

strukturering.  Intervjuguiden utformades med en hög grad av standardisering, vilket innebär att alla 

frågor ställdes till alla deltagare i samma ordning för att kunna jämföra informanternas svar (Kvale & 

Brinkmann 2009). 
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Under intervjun strävade jag efter att vara öppen och flexibel  samt lyssna aktivt på vad 

informanterna svarade för att kunna ställa individuellt anspassade följdfrågor. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt i studien har intervjuerna utförts på liknande sätt. Jag har ställt frågorna i 

intervjuguiden på samma sätt till alla. Varje intervjusituation har ändå varit unik då olika följdfrågor 

har ställts utifrån lärarnas individuella svar.  

Studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella slutsatser om hur lärare i låg- 

och mellanstadiet arbetar med ELK. Poängen med en kvalitativ studie av det här slaget syftar istället 

till att ge en nyanserad inblick i några grundlärares syn på läsförståelsestrategier och ELK som kan 

vara värdefull även för andra. 

Med validitet avses om man undersöker det man avser att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009). Jag 

har strävat efter god validitet då jag genom att noggrant utforma intervjuguiden har kunnat 

undersöka det jag avsett att undersöka utifrån mina informanters perspektiv.  

7 Resultat  och analys  

Resultatet i denna studie grundar sig på sex semistrukturerade intervjuer med lärare på två skolor i 

Stockholms län. Datainsamlingen skedde under två dagar i maj 2015. Intervjerna har spelats in och 

transkriberats ord för ord. De olika delarna i följande kapitel bygger på studiens intervjufrågor.  

7.1. Lärarnas definition av läsförståelse 
Lärarna ger två typer av svar när de definierar läsförståelse. Frågan besvarades endera mycket 

kortfattat eller långt och redogörande. Den ena sortens svar var av typen ”läsförståelse är att förstå 

vad man läser”. Jag tyckte mig märka att frågan upplevdes besvärande och jag upplevde en önskan 

om bekräftelse av mig genom att informanterna avslutade svaret på frågan med ett ”kanske?” 

Att förstå innebörden i en text, kanske? (Lärare 5) . 
Nämen, att man, att man, skratt, förstår det man läser, att man kan läsa mellan raderna. Och att man 
kan diskutera det man har läst... Kanske?  (Lärare 6).  

Förutom frågan om hur lärarna definierar läsförståelse behandlar övriga intervjufrågor lärarnas 

upplevelser av sin undervisning som de själva är experter på. De långa redogörande svaren handlade 

om att eleven explicit ska läsa på raderna samt att göra inferenser och olika typer av textkopplingar. 

Lärarna räknar även förmågan att kunna förutspå, sammanfatta texters budskap och information och 

kunna se inre bilder som en del av definitionen av läsförståelse.  

Det är väl allt ifrån att förstå vad jag läser,  rent liksom som står på raderna, men också... vi har också 
jobbat här en hel del, eller vi har börjat med att ta ut citat och koppla det till tankar, koppla det till 
nånting man läst i boken, nånting man jämför med nån annan händelse eller nånting i världen man 
kommer ihåg, men det kan också vara kopplat till nån annan bok. Ja, det är väl det som är läsförståelse. 
Både att förstå  vad som verkligen står där, vad handlade boken om, till att få det att väcka andra tankar 
som där jag relaterar till nånting annat som jag har varit med om eller sett eller hört. Så det är väl 
alltifrån det där som står på raden till det här som är mycket mycket större och komplexare, och som är 
svårare för en del... Kopplingar är väl ordet, att koppla ihop det med , till annat man läst, annat man 
varit med om , till annat man hört, annat man tänker på... (Lärare 2). 

Läsförståelse, det är att kunna ta sig an en text och förstå innehållet i stora drag, du behöver inte alltid 
förstå allt, men du kan förstå det mesta om vi säger så och du kan bilda dig en uppfattning om vad det 
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handlar om. Kanske lite vad komma skall. Eller att du får en egen bild av och kunna reflektera kring, 
kring, vad, vad handlar det om?  Vad är det för budskap man vill få fram. Det är många delar. Att kunna 
förstå det som sägs i texten. Sen är det inte så alla gånger att vi har samma bild. Man kan ha uppleva en 
text olika. Det beror lite på vad det är för typ av text. Faktatexter, då är det mer informativt. (Lärare 3)  

7.2. Hur motiverar lärare sitt val av att använda ELK i undervisningen?  
Lärarna är genomgående väldigt positiva till materialet och ger ELK generellt positiva omdömen. 

Det är ett helt fantastiskt material. En riktig guldgruva.  (Lärare 1).  
Fantastisk inspirationsbank, idébank, kunskapsbank.(Lärare 2).  
ELK är ett redskap som vi ger till eleverna. (Lärare 3) 
Materialet är stort och här finns massor för den som vill ha. (Lärare 4)  
Det är en fantastisk bok, som en idébank, det tycker jag. (Lärare 5)  
Möjligheterna är oändliga, man skulle kunna jobba hur mycket som helst!  Jag är väldigt positiv till det 
här materialet. (Lärare 6) 

Alla lärare poängterar dock att det är viktigt för dem att göra materialet till sitt eget. Ingen av lärarna 

säger sig ha följt studiehandledningen till fullo,  utan de har skapat eget material efter en 

introduktionsperiod då eleverna bekantat sig med strategierna. 

Här har serverats ett helt fantastiskt material som det bara är att ta emot! Allting ligger ju där! Sen 
måste man ju göra om det till sitt eget, men ganska mycket kan man ta rakt av tycker jag. (Lärare 1). 

ELK är ett stort material med 800 texter och årsplaneringar för varje årskurs att använda. Samtliga 

lärare betonade framför allt storleken på materialet på frågan om varför de använder sig av ELK i sin 

undervisning, det finns mycket att hämta. Lärare 4 menade dock att materialet inte behövt vara så 

stort eftersom hon inte har behov av alla planeringar, men tillägger att det kan vara bra för nya 

lärare. Lättillgängligheten är en annan orsak som nämns till varför lärarna valt att arbeta med ELK och 

de flesta lärare ser positivt på att att alla texterna finns tillgängliga på nätet.  

Det är ju väldigt smidigt. Det är ju lättillgängligt i och med att alla texterna ligger där och på lagom nivå. 
Det är ett väldigt lätt material att använda. Jag tycker om konceptet (Lärare 6). 

Att allt material ligger på nätet uppfattas dock inte enbart positivt av alla lärare. Flera av lärarna 

saknar möjligheten att istället kunna använda sig av materialet i bokform. Eftersom varje skola 

tilldelats en enda bok per låg- och mellanstadium kan det vara många lärare som ska samsas om 

bokexemplaret och eleverna saknar helt tillgång till boken. Det kan också vara ansträngande för 

eleverna att läsa texterna på projektorskärmen. 

Jag tycker inte om att ha saker i datorn utan jag vill ha på papper. Det är mycket roligare att titta i en 
bok! Om man ska arbeta med till exempel faktatext och drar upp texten på projektorn är det svårt att 
sitta såhär och läsa (kisar ansträngt) och ska man kopiera upp det blir det väldigt mycket papperskopior 
och då blir det dyrt. (Lärare 1)  

Något som flera lärare återkommer till är materialet som ett stöd för tänkandet. Lärare 3 talar om 

ELK som ett redskap som hon ger eleverna. Hon menar att läsande är något som är abstrakt och att 

eleverna har behov av strategier för att kunna nå fördjupad förståelse i läsningen.  

Jag tycker att eleverna får med sig ett bra sätt att tänka, en struktur. Ett stöd för sitt tänkande kring 
läsning och läsförståelsen (Lärare 3). 
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Att lärarna själva valt att arbeta med ELK var något jag förutsatte i intervjufrågan ”Varför har du valt 

att arbeta med ELK?”. På Skola B visar det sig dock att lärarna pålagts av rektor att arbeta med 

studiematerialet.  

Vår rektor sa att vi skulle jobba med det här. Hon hade hört att det var nytt och spännande och bra, hon 
trodde på det, så då sa hon att vi skulle göra utifrån det (Lärare 5). 

7.3. Hur arbetar lärarna med läsförståelse och ELK ?   
På Skola A berättar lärarna om hur de arbetar medvetet med lässtrategier utifrån högläsning. De 

menar att det är stor skillnad att arbeta på låg- och mellanstadiet, men det som betonas är vikten av 

att arbeta tillsammans även på mellanstadiet. 

Så här brukar jag tänka: Vi gör så mycket som möjligt tillsammans för att utveckla deras språk. Därför 
brukar jag med mina klasser läsa alla texter tillsammans i SO eller NO, eller vad det nu än är. Jag lämnar 
dom sällan själva. Utan vi läser en text, diskuterar ord, vi skriver upp dom på tavlan: Jobbar tillsammans. 
Jag tror på det:  Det vi gör tillsammans kan man sen klara själv. (Lärare 1).  

Lärare 2 betonar vikten av att arbeta språkmedvetet med faktatexter och hon menar att det är viktigt 

att arbeta med ämnenas centrala begrepp för att utveckla läsförståelse. 

Faktatexterna läser vi nästan alltid tillsammans, men nån gång har jag gett dom text att läsa själva också 
bara för att variera mig. Då tar jag ju nån som är begriplig. Men man kan då upptäcka plötsligt att, nej, 
det var inte det. Det blir väldigt besvärligt att läsa mycket faktatexter om man inte förstår de här 
centrala begreppen, så jag är otroligt medveten om det här med begrepp och lyfter begreppen hela 
tiden (Lärare 2). 

Lärare 1 betonar även hon vikten av att arbeta språkmedvetet även i SO och NO-ämnena. På Skola A 

finns knappt några barn med invandrarbakgrund, men både Lärare 1 och 2 menar att det 

språkmedvetna arbetssättet gynnar samtliga barn. 

Att jobba språkmedvetet gynnar även de svenska barnen som inte heller alltid har ett så rikt språk att de 
förstår texter. Just faktatexter ska man inte lämnas ensam med (Lärare 1).  

Även lärare 5 och 6 betonar att det språkutvecklande arbetet inte enbart gynnar  barn med annat 

modersmål än svenska. 

Vi har en pojke i klassen som är lite mer nyanländ än de andra så att på grund av honom så gör man det 
ännu noggrannare. Men det gynnar ju hela gruppen, kan jag tycka (Lärare 5).  

På Skola B startades arbetet med ELK på hösten 2014 och lärarna beskriver hur de först arbetade 

med att introducera förståelsestrategierna med hjälp av modellektioner i studiehandledningen, men 

att de under vårterminen använt sig av materialet mer fritt och applicerar användbara delar ur 

studiehandledningen efter behov (Intervju 3, 4, 5, 6 ).  

Så då körde vi by the book där den första terminen, sen släppte vi det och nu kopplar man bara till det 
när man jobbar. Vi hade planerat att göra en termin ungefär, sen kände vi att: De här texterna passar ju 
inte med det vi håller på med nu (Lärare 4). 

Vi har inte jobbat jättemycket med En läsande klass. Vi har haft cirka fem introduktionslektioner där vi 
mer eller mindre har följt modellektionen (Lärare 5) . 
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Man tar lite bitar här och där som man tycker passar. Lite så har jag gjort. Jag har plockat lite här och 
där. Använder det på mitt sätt. Vad som passar just då (Lärare 6). 

Flera av lärarna relaterar till ELK som ett material de ”plockar ur”.  

Jag väljer det jag vill ha. Kan plocka upp en uppgift från en årskurs till en annan. Vad passar till det här 
centrala innehållet och kunskapskraven? Jag tar det som jag tycker passar (Lärare 3)  

Lärare 2 använder sig även av facebooksidan för att få idéer och inspiration och kallar ELK för 

inspirationsmaterial.  

Det är en fantastisk inspirationsbank och en kunskapsbank (Lärare 2).  

Lärare 3 berättar att hon ibland använder sig av studiehandledningen rakt av i syfte att 

färdighetsträna eleverna i en läsförståelsestrategi.  Då använder hon arbetsblad med texter och 

uppgifter från studiehandledningen och följer den. Oftast använder hon sig av andra, egenvalda 

texter där hon relaterar till de strategier som eleverna redan lärt sig (Intervju 3). 

7.4. Hur bedömer lärare elevernas läsförståelse? 
Studiens lågstadielärare betonar att bedömningen främst sker genom samtal och diskussioner. 

Lärarna ställer frågor, samtalar och lyssnar på eleverna i det dagliga arbetet. Enligt lärarna får 

eleverna idag visa sin förståelse muntligt i mycket högre grad än tidigare, även om 

mellanstadielärarna i högre grad än lågstadielärarna nämner skriftliga förståelsefrågor. Eftersom man 

i helklass bara hör de elever som vågar tala högt brukar Lärare 5 dela upp klassen i läsgrupper om 

fem barn där samtliga barn läst samma bok. Därefter ska eleverna diskutera och besvara fem givna 

förståelsefrågor i läsgrupper. Då brukar hon lyssna och prata med varje grupp för att bedöma var 

eleverna befinner sig (Intervju 5).  

Lärare 6 menar först att det är väldigt tydligt vilka som inte förstår på hur eleverna resonerar. Hon 

brukar låta de tio svagare läsarna vara i en liten grupp. Sen blir hon lite mer fundersam på om man 

kan vara säker på att de starka läsarna har förståelse. Jag tolkar hennes svar som att hon när hon 

talar om starka och svaga elever inte gör skillnad på avkodning av läsningen och förståelse av det 

lästa. 

Det blir mer som en diskussion, då har jag tio personer. Tjugo i den andra. Fast dom är jag ju mera säker 
på att dom förstår? Fast samtidigt kan ju dom här svaga eleverna förstå jättemycket också... När man 
har högläsning kan ju dom förstå lika bra. Ja, jag vet inte... ja... (Lärare 6).  

I sin bedömning av elevernas läsförståelse nämner mellanstadielärarna olika screeningmaterial samt 

det nationella provet i årskurs 3 som de använder både summativt efter lågstadiet och formativt 

inför mellanstadiet, för de lärare som har följt sina elever upp i årskurs fyra (Intervju 1 och 2).  

Eleverna arbetar också med skriftliga frågor både enskilt och i parvis arbete. Både muntligt och 

skriftligt grupparbete bedöms. Lärare 4 berättar hur hon tillsammans med Lärare 3 arbetar i 

tvålärarskap med att bedöma mellanstadieelevernas förståelse genom att eleverna får svara på olika 

typer av läsförståelsefrågor.  

Då går jag ut en och en med dom och så får de läsa. Och sen ställer jag frågor muntligt och sen skriver de 
och svarar på frågor. Då jobbar vi med något som heter Tummen upp, det materialet, det är 
diagnostiskt, och de har redan faktafrågor och analysfrågor på en text (Lärare 4). 
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Lärare 2 arbetar på olika sätt för att få syn på elevernas lärande. Hon poängterar att det är därför 

hon varierar sig så att eleverna ibland arbetar enskilt och vid andra tillfällen parvis, gruppvis och i 

helklass. Ibland skickar hon med en läsförståelseläxa hem för att se vad eleven klarar på egen hand. 

Hon påtalar också att det är skönt att kunna luta sig mot de läsförståelsetester som görs av 

speciallärarna varje år. 

Det är klart att det är skönt att ha de här screeningavstämningarna också. Och sen är det ju ännu 
roligare när de stämmer med vad man själv... Och man ser också att det var där, ja man ser att det går 
lite... svårt, alltså det blir... och så stämde det. Det är inte lika roligt, men det är ändå en bekräftelse på 
att jag ser ungefär rätt  (Lärare 2).  

7.5. Skiljer lärarnas arbetssätt sig mot hur de tidigare arbetat? 
På frågan om det är någon skillnad hur lärarna arbetar idag med läsförståelse mot hur de arbetat 

tidigare svarar samtliga lärare att de har förändrat sin undervisning i läsförståelse. Denna fråga 

tolkades olika av lärarna. Syftet med frågan var att få kunskaper om hur lärarna har arbetat tidigare 

med läsförståelse. Vissa svarade med utgångspunkt utifrån sin långa erfarenhet i yrket och jämför 

hur de arbetat för länge sedan och nu. 

O, ja!  Jag kan säga när jag började jobba... då var det väldigt sådär, jag kan nästan säga att det var lite 
halvflummigt (Lärare 3). 

Lärare 2 beskriver det som en utveckling där hon har gått från mer tyst enskild läsning till gemensam 

högläsning med diskussioner i olika konstellationer av grupper.  

Ja, absolut! Jag är helt övertygad! Ja, det tycker jag verkligen. Jag kan säga att med min första klass hade 
jag inte ens tänkt riktigt på det här sättet. Alltså, lite har man alltid pratat om de här frågorna, men jag 
hade inte alls utvecklat den här medvetenheten hos mig själv. Både för att jag inte tror att man pratade 
om det lika mycket mina första år, när jag kom ut från lärarutbildningen, och för att erfarenhet gör att 
man upptäcker saker också. Jag kunde nog högläsa och ställa frågor men jag lät dom läsa väldigt mycket 
tyst (Lärare 2).  

Lärare 3 beskriver även hon hur eleverna arbetade mer självständigt när hon var ny som lärare. De 

fick välja fritt och därefter pricka av på listor vad man arbetat med, vilket hon inte tyckte fungerade 

riktigt. Under en senare period under 2000-talets början upplevde hon att undervisningen blev 

läromedelsstyrd och handlade mycket om skrivande,för att sedan svänga till att läromedel nästan 

blev tabu. Idag arbetar hon med en mix och gör egna planeringar utifrån elevgrupp och läroplan. Hon 

berättar om hur eleverna idag i ett pågående bokprojekt får träna sig att göra egna frågeställningar. 

Hon berättar om hur hon upplever att eleverna resonerar med varandra, delger sig av sina olika 

upplevelser av  det lästa och att hon upplever att eleverna får igång sitt tänkande  i textsamtalen 

(Intervju  3).  

De flesta lärare beskriver att läsförståelsestrategier är något nytt för dem. Lärare 1, 4 och 6 beskriver 

att de hörde talas om reciprok undervisning för två, tre år sedan för första gången, medan lärare 2, 3 

och 5 beskriver att de kommit i kontakt med strategierna via ELK. Lärare 1 arbetade tidigare med 

instuderingsfrågor i läsförståelsundervisningen. Hon blev medveten om lässtrategier för cirka tre år 

sedan genom en nyexaminerad kollega som fått med sig det reciproka undervisningssättet från sin 

lärarutbildning. Först arbetade hon med Barbro Westlunds fyra läsfixare (2009) men gjorde egna, lite 

häftigare bilder till den mellanstadieklass hon undervisade i då. Idag inspireras hon av  ELK i sin 

undervisning i läsförståelse (Intervju 1).  
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Det var inte på samma sätt förut. Det är mycket mer medvetet idag (Lärare 1).  

 Lärare 4 upptäckte en film om ELK på regeringens hemsida, som visade hur man arbetade med 

lässtrategier.  Detta var under tiden för ELK:s utformande. Hon inspirerades och applicerade 

Läsfixarna på deras pågående läsläxa.  

Då fick de inför varje kapitel med bara rubriken, så började vi spåna, vad kommer nästa kapitel handla 
om? Och då gissade dom bara först. Sen läste jag alltid kapitlet för dom högt. Och då fick dom tänka på 
konstnären. Så tittade vi på svåra ord tillsammans, då gick dom i trean. Då slog vi upp dom tillsammans. 
Det här var alltså förarbetet till läxan. Det är ju detektiven, då. Och sen så skulle de jobba själva hemma 
med att läsa själva för att få ett bra flyt. Och gärna komma med lite reporterfrågor, så då fick de tänka 
på såna grejer. Och cowboyen-sammanfatta (Lärare 4).  

7.6. Upplever lärarna att elevernas läsförståelse förbättras med ELK?  
På den här frågan skiljer svaren sig kraftigt åt mellan lärarna på skola A och Skola B. På Skola A är 

lärarna mycket positiva och övertygade om att eleverna utvecklar en bättre läsförståelse med ELK 

genom att de lär sig att strukturera sitt tänkande i arbete med förståelsestrategier.  

Ja, det gör jag verkligen! Jag tror att de blir mycket mer medvetna om hur man kan tänka när man är en 
läsare. Bara för att du kan avkoda och kan ha flyt i det du läser, så förstår du inte om du inte använder 
dom här sätten att tänka. Att det kan ge dig sån otroligt mer kvalitet på läsningen (Lärare 1).  

Lärare 2 är också inne på att att elevernas läsförståelse hänger ihop med hennes egna tankar om 

läsförståelse, som lärare. Hon gör kritiska självreflektioner där hon kopplar ihop elevernas resultat 

med den medvetenhet hon själv nått som lärare. 

Ja, absolut. Jag är helt övertygad. Alltså det är väl JAG som får redskap, så får jag väl ändå säga.  Sen 
beror det ju på vad jag gör med det (Lärare 2).  

På frågan om lärarna kan uppleva någon förbättring av läsförståelsen med hjälp av ELK är samtliga 

lärare på Skola B mer tveksamma till om de kan se någon skillnad eller uppleva någon utveckling i 

elevernas läsförståelse, trots att de på tidigare frågor svarat att de upplever att ELK ger eleverna 

verktyg och tankeredskap till förståelse. På frågan om de kan se någon utveckling  i elevers 

läsförståelse med hjälp av strategier och ELK svarar lärarna på Skola B nej. 

Det är svårt att se nu tycker jag på bara ett år. Det är svårt (Lärare 4).  
Det kan jag inte svara på än (Lärare 5.).  
Gud, jag vet inte. Det kan jag inte säga, nej. Det har jag inte tillräckligt mycket erfarenhet för att... så jag 
vet inte (Lärare 6). 

Lärare 3 anser inte att arbetet med läsförståelsestrategier är avgörande för att elever utvecklar 

läsförståelse utan betonar istället mängdträningens roll, framför allt i hemmet,  i utvecklingen av 

läsförståelse:  

Jag skulle vilja säga såhär: Ju mer du läser-desto bättre blir det. Det är inte bara strategierna. De är ett 
redskap för att öka förståelsen. När man läser mycket ökar förståelsen. Avgörande är hur mycket man 
läser och framför allt hemma också. En läsande klass är ett hjälpmedel, ett stöd (Lärare 3).  

Lärare 3 menar också att ju tidigare man arbetat med ELK desto lättare är det för eleverna att hitta 

lässtrategier i de högre årskurserna när de arbetar med faktatext. Hon upplever att de elever som är 

vana att arbeta med strategier ställer mycket mer frågor.  
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De köper inte bara texten rakt upp och ner, utan de ifrågasätter för att de behöver förstå.När de har 
jobbat lite mer med strategierna vet de att det är okej att fråga, det är okej att ta reda på och man 
behöver inte sitta och se ut som att man förstår. Det blir ett öppet klimat. Att ta reda på. Det ger en 
bättre läsförståelse för att de vågar fördjupa sig mer (Lärare 3).  

I citatet ovan hörs de enda tecknen på modellen QtA från studiens intervjuer. Lärare 3 berättar om 
hur eleverna ifrågasätter den lästa texten och ställer frågor till texten, vilket är syftet med modellen 
QtA. 

7.7. Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärarna med ELK?  
Lärarna ser ELK främst  som ett inspirationsmaterial och ett stödmaterial. Många av lärarna menar 

att de inte har behov av stödet och att materialet är onödigt stort. Fem av studiens lärare 

examinerades på nittiotalet och har varit verksamma lärare i många år och uttrycker att de är trygga i 

sin yrkesroll. Eftersom lärarna väljer själva hur de ska använda sig av materialet upplever de inga 

begränsningar, utan plockar fritt från materialet som de ser som en bank (Intervju  1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Bara möjligheter, tycker jag eftersom man kan göra som man själv vill. Och det är en fantastisk bank!  
(Lärare 1)  
För mig personligen är det här en fantastisk inspirationsbank och kunskapsbank. Både där jag söker: Hur 
kan jag göra, men också ren inspiration (Lärare 2). 
Det är en fantastisk bok, den är som en idébank tycker jag (Lärare 5). 
Möjligheterna är väl oändliga. Man skulle kunna jobba hur mycket som helst (Lärare 6). 

En begränsning som några lärare nämner är att boken inte går att få upptryckt eftersom projektet är 

icke-kommersiellt (Intervju 1, 5).  Lärare 1 är medveten om den kritik som ELK har fått och håller inte 

med. Hon menar att det är viktigt att fokus hamnar på läsförståelsestrategierna och inte på de 

elevvänliga Läsfixarna, så att eleverna förstår vad de aktivt arbetar med när de använder sig av 

strategierna.   

En sak som jag kan tänka mig som en kritisk punkt är att det kan vara för barnsligt, jag tror att du 
behöver bryta upp från de här symboliska personerna och kalla det för dess rätta sak. Absolut inte i 
sexan. Jag känner att redan efter fyran räcker det (Lärare 1). 

Lärare 1 och 2 nämner också vikten av att inte splittra materialet för mycket, främst i syfte att inte 

förstöra läsupplevelsen. Jag tolkar det som att de som lärare försöker nå en balans mellan 

färdighetsträning där eleverna tränar på strategier och de som lärare arbetar genom att segmentera 

texten, samtidigt som de ibland vill att eleverna ska få en upplevelse av den höglästa texten som en 

berättelse. 

Sen tror jag att man ska akta sig för att splittra upp vissa böcker för mycket. Som Sandvargen där har vi 
läst olika kapitel, men egentligen hade de behövt få hela röda tråden med hela berättelsen från början 
till slut. Hela boken. Det är ganska många utdrag ur den där man då diskuterar olika kapitel. När man 
jobbat med kapitlen läser man ju inte boken separat sen (Lärare 1).  

Lärare 1 bemöter kritiken mot att lärare inte skulle vara professionella nog att tänka själva när de 

använder sig av studiehandledningen. 

Det är ju inga begränsningar! Det är väl om lärare tar det rakt av och inte tänker själva. Men vem skulle 
fokusera på spågumman? När man arbetar med att förutspå?  Lärare kan tänka. Lärare äger sina 
lektioner och det måste man utgå ifrån att lärare är seriösa och inga jippopersoner. Vi har inga jippo i 
skolan. Vi jobbar medvetet! Vi tränar barnen. De måste respektera vår profession. De som skriver om 
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jippon och grejjer det är sånt som de har kommit på - inte att de har varit ute och sett det, jag tror inte 
det. Det är tråkigt att de fått så mycket kritik (Lärare 1).  

8 Diskussion 

I denna del förs en diskussion kring det resultat studien givit i förhållande till forskningsöversikten 
utifrån tre rubriker som är synonyma med studiens forskningsfrågor. 

Syftet med denna studie var att få större kunskaper om på vilket sätt grundlärare arbetar med 

läsförståelse med materialet ELK. Genom frågeställningarna har jag fått svar på hur några lärare 

upplever sitt arbete med läsförståelsestrategier och ELK. Jag har fått en inblick i hur lärare upplever 

materialet samt hur det påverkar deras undervisning i läsförståelse.  

Följande frågor ställdes till studien:  

1. Varför väljer lärare att arbeta med En läsande klass?  

2. Hur beskriver lärare att de använder sig av materialet En läsande klass?  

3. Upplever lärare  att arbetet med En läsande klass leder till ökad läsförståelse för eleverna?  

8.1. Varför väljer lärare att arbeta med ELK? 
När lärarna motiverar sitt val att arbeta med ELK poängterar de framför allt tre saker. För det första 

att studiehandledningsmaterialet är stort och inspirerande att utgå från vid skapandet av egna 

lektioner,  för det andra att materialet är enkelt att använda och finns tillgängligt på nätet och för det 

tredje att läsförståelsestrategierna,  de så kallade Läsfixarna, utgör en stödstruktur, en scaffolding för 

elevernas tänkande.   

Ingen av lärarna använder sig av Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen 

(Svanelid:2015) men jag tolkar det som att det är just det som lärarna menar när de säger att de 

jobbar tillsammans och starkt tror på idén att det eleven klarar idag tillsammans med andra kan 

eleven sen klara själv (Intervju 1, 2). Teorin om den proximala utvecklingszon menar att man 

successivt kan ta bort stödstrukturen efter hand som eleven klarar att göra det man tränat på egen 

hand (Westlund, 2009:23). Lärarna talar om lässtrategierna i ELK som ett om stöd, en scaffolding, för 

eleverna i deras  tänkande, ett verktyg när eleverna ska ta sig an en text (Intervju 3.). Detta stöd för 

tanken anger de som en orsak till att använda sig av ELK. Westlund (2009:23)skriver att det är bra om 

eleverna får turas om att inta rollen som stödstruktur genom att turas om att vara ”elev” och ”lärare” 

för att undervisningen ska vara reciprok, ömsesidig. Att eleverna får byta perspektiv och träna olika 

roller, som i det reciproka arbetssättet, RT, var däremot ingenting som lärarna berättade om i 

studiens intervjuer.  

Samtliga lärare har betonat vikten av att göra materialet till något eget. Ingen av lärarna säger sig ha 

följt studiehandledningen till punkt och pricka, utan har använt sig av modellektionerna i ett 

inledningskede för att senare skapa egna lektioner där de använder sig av och arbetar med de 

läsförståelsestrategier eleverna tidigare lärt sig.  
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Lärarna i denna studie tycks inte använda sig av ELK-materialet på det sätt som Damber och Nilsson 

befarat i sin kritik. De menar att ELK leder till instrumentell inlärning av lässtrategier och att 

läsengagemang, läsglädje och läsförståelse påverkas i negativ riktning. 14 

En fjärde orsak till varför lärarna valt att arbeta med ELK visade att själva frågan i sig var felaktigt 

ställd. Det visade sig att det på Skola B inte var lärarna själva utan rektor som valt att lärarna skulle 

arbeta med ELK. Detta tycks alltså stämma med Damber och Nilssons befarelse att skolledare i landet 

tolkar ELK:s tillgänglighet som ett påbud om användande av studiematerialet eftersom det ligger fritt 

på nätet (Ibid). Detta tycks även ha påverkat i vilken omfattning lärarna på de olika skolorna 

använder sig av materialet ELK och i sin tur deras attityd till huruvida materialet påverkar elevernas 

läsförståelse. På skola A har lärarna själva valt att arbeta med ELK och dessa två lärare är överlag 

mycket mer positiva till sin valda metod än lärarna på skola B som fått materialet valt åt sig av sin 

rektor. Nu är en studie med sex intervjuer alltför liten för att det ska vara möjligt att dra några 

generella slutsatser, men det finns ändå indikationer på att lärares egna val av studiematerial och 

metod påverkar deras attityd till studiematerialet.  

8.2. Hur beskriver lärarna att de arbetar med ELK? 
På Skola A beskriver lärarna hur de under de senaste åren har förändrat sin undervisning till att vara 

mer av ett dialogiskt klassrum där elever och lärare arbetar med texter tillsammans i samtal och där 

eleverna utgör varandras lärresurser och stödstrukturer. Lärarna betonar att det eleverna kan göra 

tillsammans idag kan de göra själva imorgon (Intervju 1, 2.). Detta stämmer väl överens med 

Vygotskijs syn på lärande och den proximala utvecklingszonen (Gibbons 2002:26). Det lärarna på 

Skola A beskriver stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet där inlärning sker i 

interaktion med andra i sociala praktiker med språket som viktigaste redskap för lärande (Ibid).  

Lärarna på Skola A betonar också vikten av att arbeta gemensamt med faktatexter. Detta stämmer 

väl överens med vad Reichenberg (2008:67) säger när hon menar att elever bör ges möjlighet att 

samtala inte bara om skönlitterära texter utan även om faktatexter.  Lärarna på Skola A upplever att 

även de ”starka barnen” gynnas av ett språkmedvetet arbetsätt. De menar att även på skolor som 

nästan enbart har elever med svenska som modersmål kan det finnas de som har ett väldigt grunt 

språk, trots socioekonomiska fördelar och föräldrar med hög utbildningsbakgrund. Lärarna upplever 

att samtliga elever gynnas av ett språkmedvetet arbetssätt. Forskningen vid Karlstad Universitet visar 

dock att inlärningseffekterna vid dialogisk strategiundervisning främst ger stora signifikanta skillnader 

bland svaga läsare.15 

Lärarna på Skola B beskriver att de under höstterminen arbetat med ELK-lektioner där de 

inledningsvis har följt studiehandledningens modellektioner och att de därefter under vårterminen 

använt materialet som inspirationsmaterial eller vid behov haft någon enstaka modellektion i syfte 

att färdighetsträna en särskild strategi (Intervju 3,4,5,6).  

En del av den kritik Westlund givit projektet ELK är risken att de metoder som förespråkas av ELK 

leder till en isolerad färdighetsträning. 16 Lärarna på Skola B visar dock en medvetenhet om att det 

krävs ett varierat sätt att arbeta med läsning och läsförståelse. Detta märks bland annat genom  

                                                           
14 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund. 
15http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/lasstrategieringensjalvklarundermedicin.5.3e66c4f714ce773
19b388d.html 
16 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570) 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570
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kommentarer om att ELK och läsförståelsestrategier är ett verktyg för att öka elevers läsförståelse,  

men att det inte bara handlar om att arbeta med strategierna (Intervju 3). Dambert och Nilsson 

menar också att studiematerialet ELK kan ses som en tipskatalog, 17 vilket tycks stämma.  Samtliga 

lärare i denna studie använder sig av materialet just för tips och inspiration, även om de snarare 

benämner ELK-materialet inspirationsbank och guldgruva än tipskatalog. 

Monica Reichenberg menar att den reciproka modellen överbetonas i ELK vilket tycks stämma med 

hur lärarna i denna studie beskriver att de arbetar med ELK. 18Lärarnas undervisningsfokus ligger på 

de reciproka strategierna, de så kallade Läsfixarna i ELK. Spår av modellen QtA där eleverna ställer 

frågor till författaren om texten syns endast i en intervju. Lärare 3 kopplar ihop arbetet med ELK till 

sin upplevelse att de elever som är vana att arbeta med strategier ställer mycket mer fördjupande 

frågor och ifrågasätter texten (Intervju 3).  

Ett starkt gemensamt metaspråk för lärarprofessionen är något som är viktigt i stärkandet av den 

vetenskapliga förankringen i svensk skola.  Dambert och Nilsson menar att lärares och elevers 

metaspråk om läsförståelse genom ELK marginaliseras till Läsfixarna med begrepp som spågumman, 

cowboyen, detektiven, reportern och konstnären. 19Denna kritik stämmer med lärarnas metaspråk i 

studiens intervjuer, som främst utgörs av dessa begrepp, vilket dock kan bero på min närvaro och att 

intervjun handlade om ELK. Här skulle observationer tydligare svara på vilket metaspråk lärare 

använder i sin lärarvardag. Lärare 1 betonar att det är viktigt att man snabbt bryter upp från de 

symboliska personerna, Läsfixarna, och använder sig av de rätta begreppen (Intervju 1). Kritikerna 

menar att det är av vikt att svenska lärare utvecklar ett gemensamt metaspråk om lässtrategier som 

är baserat på evidensbaserad forskning (Ibid.)  

8.3 Upplever lärare att arbetet med en läsande klass leder till ökad läsförståelse? 
På denna fråga ger lärarna i studien två olika svar. Lärarna på Skola A svarar klart ja och menar att 

ELK ger strukturer som utvecklar elevers tänkande och de upplever att eleverna ökar sin förståelse 

med hjälp av läsförståelsestrategiarbetet i ELK. Jag anser att dessa lärares svar påminner om den 

medvetandegörande diskurs som Westlund fann hos kanadensiska lärare i sin komparativa studie. 

Den medvetandegörande diskursen innebär att ständigt vara i dialog med sig själv, vilket gäller både 

elever och lärare (2013:276). 

Även lärarna på Skola B ser ELK som en stödstruktur för elevers tänkande, men är överlag mer 

skeptiska till om ELK bidrar till ökad läsförståelse. De betonar istället mängdträning bestående av tyst 

läsning i hemmet som avgörande för elevers utveckling av läsförståelse (Intervju 3,4). Dessa lärare 

menar att det finns flera saker som bidrar till elevers läsförståelse, varav läsförståelsestrategier är ett 

redskap, men inte det allenarådande redskapet. De betonar också att det är avgörande att du som 

elev tillägnar dig ett stort ordförråd genom egen läsning, eftersom det är genom språket kunskaper 

ska inhämtas. Dessa lärares uttalande  i min studie stämmer väl med de två framträdande diskurser 

som Barbro Westlund (2013:276) fann hos svenska lärare i sin studie, det vill säga en mekanisk 

diskurs och en läslustdiskurs där man i hög grad utgår ifrån att läsförståelse kommer automatiskt när 

man läser flytande, kan svara på frågor eller återberätta en text (Ibid.)  

                                                           
17 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund). 
18 http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass) 
 
19 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
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Ewald menar i sin avhandling att frånvaron av fördjupad, reflekterande dialog kring texter är 

genomgående  i svenska klassrum (Ewald, 2007:374). Detta stämmer inte med den bild lärarna ger i 

denna studie, tvärtom vittnar samtliga lärare om ett dialogiskt klassrum där samtliga röster får 

komma till tals både i helklass, halvklass, smågrupper och pararbete.  

Westlund menar i sin avhandling att undervisningen på mellanstadiet kännetecknas av isolerad 

färdighetsträning, tyst läsning och skrivande av bokrecensioner (Westlund, 2013: 70). Inte heller 

detta stämmer med vad jag fått höra i studiens intervjuer. Lärarna vittnar istället om att de gått från 

att tidigare arbeta mer med självständig tyst läsning till gemensam högläsning i grupp där man 

diskuterar det lästa i klass efteråt. Inte en enda bokrecension nämns. Om eleverna tidigare fick visa 

sin läsförståelse genom skriftliga läsförståelsefrågor berättar lärarna om hur eleverna idag får arbeta 

gemensamt genom strukturerade textsamtal och diskutera texter.  Lärarna betonar att det är viktigt 

att inte eleverna lämnas ensamma med texten. Att man gemensamt bearbetar alla begrepp innan 

man arbetar med faktatexter i SO och NO (Intervju 1 och 2). 

9 Konklusion  

Denna studie har visat att lärare upplever ELK som ett konkret material att arbeta med 

läsförståelsestrategier. Materialet används främst som inspirationsmaterial och stödstruktur för hur 

man kan arbeta med läsförståelse. Studien tyder på att lärarna har förändrat sitt arbetssätt vid 

undervisning av läsförståelse till fördel för en mer strukturerad undervisningsmodell. Lärarna 

beskriver hur undervisningen av läsförståelsestrategier med ELK skapar ett mer dialogiskt klassrum 

där eleverna ges tillfällen till samtal och tänkande. Om denna påstådda förändring i lärarnas 

undervisning kan kopplas till ELK kan inte denna studie svara säkert på, men lärarnas svar i studien 

tyder på att ELK har förändrat lärarnas undervisning. Studien visar på en oenighet mellan lärarna i 

frågan om de upplever att elevers läsförståelse ökar med hjälp av undervisning i ELK, en orsak till 

denna oenighet skulle kunna vara att lärarna på Skola A och Skola B har arbetat olika länge med 

läsförståelsestrategier och ELK och därför har olika upplevelser av resultaten.  Ytterligare en orsak till 

att lärarna på Skola B är mer skeptiska till ELK skulle kunna vara att lärarna själva inte har valt att 

arbeta med modellen utan att rektor valt ELK åt dem. Flera lärare i studien säger att ELK är deras 

första modell att arbeta med med läsförståelsestrategier. 

Man måste utgå från att lärarna följer den nya läroplanen, Lgr 11, och att denna med sin 

sociokulturella grundsyn och sina tydliga kunskapskrav på att eleven ska kunna använda lässtrategier 

har påverkat lärarnas undervisning i läsförståelse. Den nya läroplanen, Lgr 11, har ett större fokus på 

läsförståelse än den tidigare, Lpo 94, där orden läsförståelse och lässtrategier överhuvudtaget inte 

nämns. 

Samtliga lärare i denna studie menar att de är ”mycket mer medvetna” idag än tidigare och vittnar 

om att det på deras lärarutbildningar under 1990-talet och 2000-talets början inte förekom någon 

undervisning i hur man undervisar elever i läsförståelse, vilket förekommer på lärarutbildningar idag. 

En naturlig följdfråga vid intervjuerna borde ha varit ”mycket mer medvetna -om vad? ” Denna fråga 

ställdes tyvärr inte. Frågan är om lärarna talar om en ökad medvetenhet för läsförståelse? Eller om 

de menar en ökad medvetenhet om att man kan undervisa i läsförståelse? Syftar lärarna på en ökad 

medvetenhet om läsförståelsestrategier eller modeller för strukturerade textsamtal? Det är inte helt 
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tydligt i lärarsvararen. För vidare forskning vore lärarnas påstådda ökade medvetenhet om 

läsförståelse intressant att undersöka vidare.  

Jag avslutar med Lennart Hellsings ord om läsning:  

Böcker skall blänka som solar  
och gnistra som tomtebloss 
Medan vi läser böcker  
läser böckerna oss 
Kan böcker läsa människor? Det kan de förstås! 
Hur skulle de annars veta allting om oss? 

Referenser 

Tryckta referenser 
Allard, Birgita, Rudqvist, Margret, Sundblad, Bo (2001) Nya Lusboken, en bok om läsutveckling. 

Stockholm: Bonnier Utbildning AB 

Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Bråten, Ivar (2007) Leseforståelse-innledning og oversikt. II.Bråten (red.), Leseforståelse. Oslo: 

Cappelen Akademisk Forlag. 

 

Dalen, Monica (2007) Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Ewald, Annette (2007) Läskulturer, Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Malmö: Holmbergs, Malmö Högskola, Lärarutbildningen 

Gibbons, Pauline (2010) Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för 

och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Hedin, Anna (1996) En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Uppsala: 

Studentportalen, Uppsala Universitet 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB 

Kvale, Steinar och Brinkmann Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Reichenberg, Monica (2008) Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur 

och Kultur 

Roe, Astrid (2014) Läsdidaktik efter den första inlärningen. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Stensson, Britta (2006) Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos 



33 
 

Taube, Karin (2007) Barns tidiga läsning. Finland: Norstedts Akademiska Förlag AB 

Westlund, Barbro (2009) Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. Stockholm: 

Natur och Kultur 

Westlund, Barbro (2013) Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur och Kultur 

Elektroniska referenser 
En läsande klass. Hämtat 2015-04-20 från: http://www.enlasandeklass.se 

Nilsson Jan & Damber Ulla, Pedagogiska Magasinet, En läsande klass är ett hemmabygge utan 

vetenskaplig grund. Hämtat den 2015-04-20 från: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-

magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund  

Palincsar, A. S & Brown, A. L (1984). Reciprocal Teaching of comprehension, fostering and 

comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction. 1. Hämtat 2015-05-04 från: 

PIRLS 2011. Hämtat 2015-05-12 från: 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/index.html 

PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Hämtat 2015-

04-28 från: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%

2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2941.pdf%3Fk%3D2941 

PIRLS 2016, Reading Framework. Hämtat 2015-05-17 från: 

http://timss.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_FW_Chap1.pdf 

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.  

Hämtat den 2015-05-04 från:  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-

enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwp

ubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3126 

PISA 2012: Hämtat 2015-05-17 från: 

https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 

Skolministeriet. Forskare kritiserar En läsande klass. Hämtat den 2015-04-20 från: 

http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass 

Skolverket. Hämtat 2015-05-16 från: 

http://www.skolverket.se 

Sveriges Radio, Kulturnytt, Prisat läsprojekt får tuff kritik. Hämtat 2015-04-20 från: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/index.html
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2941.pdf%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2941.pdf%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2941.pdf%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3126
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
http://www.ur.se/Produkter/183232-Skolministeriet-Forskare-kritiserar-En-lasande-klass
http://www.skolverket.se/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6014570


34 
 

Trapp, Marie, Läskonferensen i Strockholm och Barbro Westlunds brandtal. Hämtat 2015-04-20 från: 

http://marietrapp.blogspot.se/2014/05/laskonferensen-i-stockholm-och-barbro.html 

UR. Strategier för läsförståelse. Hämtat 2015-04-22 från: 

http://www.ur.se/Produkter/182939-Strategier-for-lasforstaelse-Introduktion 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Hämtat den 2015-04-29 från:  

http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf 

 

http://marietrapp.blogspot.se/2014/05/laskonferensen-i-stockholm-och-barbro.html
http://www.ur.se/Produkter/182939-Strategier-for-lasforstaelse-Introduktion

