
	

ÖREBRO UNIVERSITET 

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 

Svenska språket 

Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, Avancerad nivå̊, 15 högskolepoäng 

VT 2018 

 

 

  

 

 

 

 

”En läsande klass”  
En analys av läsförståelse i ett läromedel för årskurs f-3  

 

  

Michaela Eriksson och Linn Jansson 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Handledare: Ulla Moberg  



	

Abstract  
Michaela Eriksson och Linn Jansson: ”En läsande klass” En analys av läsförståelse i ett 

läromedel för årskurs f-3. Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 

VT18, SV1200, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen är en läromedelsanalys av två utvalda läroböcker från läromedlet ABC-klubben. 

Läromedlet är framtaget för årskurs f-3 i svenska och innehåller både läseböcker och 

tillhörande arbetsböcker. Materialet för analysen är en läsebok och tillhörande arbetsbok för 

årskurs 2. Uppsatsens syfte är att undersöka hur de fem läsförståelsestrategierna Reportern, 

Konstnären, Cowboyen, Spågumman och Detektiven från En läsande klass framställs i det 

valda läromedlet. Det är av intresse att undersöka detta område då läromedel används flitigt i 

skolans undervisning och eftersom läsförståelse har en betydande roll i dagens samhälle. De 

centrala begrepp och teorier som uppsatsen behandlar är: läsning, läsningens dimensioner, 

läromedel och läroplanens syn på läsförståelse. Den tidigare forskning som ligger till grund 

för uppsatsen är studier om Questioning the Author, Reciprocal Teaching och Transactional 

Strategies Instruction som En läsande klass utgår ifrån. Metoden för analysen är en kvalitativ 

textanalys där tillvägagångssättet bygger på att färgkoda läseboken och arbetsboken för att 

synliggöra de olika strategierna. Resultatet av analysen visar att eleverna får möta och arbeta 

med alla fem läsförståelsestrategier från En läsande klass. Strategierna framställs dock på 

olika sätt och ges olika stort utrymme i läromedlet. En del strategier framkommer mer i 

arbetsboken medan andra strategier syns tydligare i läseboken. Strategin Reportern ges mest 

utrymme i läromedlet och den syns dessutom i både läseboken och arbetsboken. Eftersom alla 

fem strategier inte framställs lika tydligt i läromedlet har läraren en viktig roll att synliggöra 

strategierna för att ge eleverna möjlighet att arbeta med dessa.  

 

Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, En läsande klass, Questioning the Author, 

Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction, läromedelsanalys  
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1. Inledning 
I läroplanen under skolans uppdrag står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en 

tilltro till sin egna språkliga förmåga. Detta sker genom att skolan erbjuder eleverna 

möjligheter till att samtala, läsa och skriva där eleverna får utveckla sitt sätt att kommunicera 

(Skolverket 2017, s.9). Britta Stensson (2006, s.7) förklarar att alla människor har rätt till en 

utbildning där deras förmåga att läsa och förstå det lästa ges möjlighet till att utvecklas. För 

att försöka påverka och förändra omvärlden och kritiskt granska den måste individer kunna 

tolka och reflektera över lästa texter. Monica Reichenberg (2014) skriver att “En av skolans 

viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. För de 

yngre barnen är tillägnandet av en god läsförmåga helt avgörande för deras fortsatta 

skolgång” (Reichenberg 2014, s.7). Även Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2005, s.4) 

beskriver den viktiga uppgift som skolan står inför när det handlar om att lära eleverna läsa, 

förstå och använda texter. För många yngre barn är det av stor betydelse att de får en god start 

för att de ska utvecklas med sin läsning. Ivar Bråten (2008, s.11) förklarar precis som 

Stensson (2006) att det är enormt viktigt att utveckla en bra läsförståelse för att aktivt kunna 

delta i arbetslivet och samhället.  

 

Astrid Roe (2014, s.15) förklarar att läsningens betydelse förändras i takt med samhällets 

ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Teknologins utveckling i samhället har 

bidragit till att det ställs högre krav på människors läskompetens. I skolarbetet använder sig 

elever av många skriftliga källor i form av internet, tidskrifter, tidningar och läroböcker. En 

viktig förutsättning är därför att elever har en god textförståelse och en god läsfärdighet. 

Reichenberg (2014, s.7) visar att under de senaste decennierna har det studerats mycket kring 

barns och ungdomars läsförmåga. Förr tillhörde Sverige en av toppnationerna i läsförståelse 

enligt PISA-undersökningar, men från år 1992 har Sverige försämrat sina resultat i 

läsförståelse. Enligt Reichenberg (2014, s.7) beror det försämrade resultatet på att fler elever 

har blivit svaga läsare.  

  

Niklas Ammert (2011, s.26) poängterar att läroboken har en central roll i skolan i dagens 

undervisning och att den i många ämnen dominerar som arbetssätt. Reichenberg (2014, s.15) 

skriver att det är viktigt att de texter och läroböcker som eleverna möter i skolan är noga 

utvalda. Idag är det lärarens ansvar att granska de läromedel som ska användas i 
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undervisningen. Detta ställer höga krav på kunskaper hos läraren, att granska och välja ut 

läromedel för undervisningen. Reichenberg (2014, ss.136-137) lyfter fram att blivande lärare 

behöver utbildning för att utveckla kompetens i att analysera, värdera och ställa sig kritisk till 

läromedel. Reichenberg (2014, s.15) menar vidare att det är viktigt med förutbestämda 

kriterier i valet av läromedel, risken finns annars att läromedlet istället för att utveckla elevens 

läsning blir ett hinder för läsningen. 

 

I denna undersökning kommer vi göra en läromedelsanalys av ett läromedel för årskurs 2.  

Vi kommer undersöka hur de fem olika läsförståelsestrategierna i En läsande klass (se avsnitt 

metod) presenteras och tillämpas i det valda läromedlet. I och med att det är lärarens ansvar 

att granska och välja läromedel idag, är det intressant att själva granska ett utvalt läromedel. 

Eftersom läsförståelse är en viktig förmåga i dagens samhälle och att undersökningar visar att 

Sverige har försämrats i den förmågan är denna undersökning betydelsefull för att få syn på 

hur det valda läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse. 

1.1 Syfte 
Mot bakgrund av läsförståelsens betydelse för undervisningen i dagens samhälle och 

lärobokens centrala roll i undervisningen är syftet med denna studie att undersöka hur de fem 

läsförståelsestrategierna i En läsande klass framställs i ett läromedel för årskurs 2.  

1.2 Frågeställningar 
I denna studie kommer följande frågor besvaras: 

• Vilka läsförståelsestrategier från En läsande klass används i läromedlet och hur kan 

eleverna tänkas kunna arbeta med dessa?  

• Vilket utrymme ges de olika strategierna i läromedlet?  

2. Disposition 
Vår uppsats är disponerad på följande sätt: I det första avsnittet teoretiska utgångspunkter och 

centrala begrepp ges en förklaring till läsning, läsningens olika dimensioner och läromedel 

som alla är centrala begrepp som ligger till grund för denna studie. Det ges också en 

beskrivning av vad läroplanen säger om läsförståelse. Efter detta avsnitt presenteras tidigare 

forskning, där studier om de tre läsförståelsestrategierna Reciprocal Teaching, Questioning 

the Author och Transactional Strategies Instruction som En läsande klass utgår från 

presenteras. Därefter beskrivs metoden där vi redogör för analysens tillvägagångssätt, samt 
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materialet som ligger till grund för analysen. Efter metod- och materialavsnittet besvaras 

studiens frågeställningar i resultatet. Efter resultatet sker en diskussion där resultatet kopplas 

till tidigare forskning och diskuteras. Detta avsnitt innehåller också en metod- och 

materialdiskussion. Avslutningsvis redogörs för studiens slutsatser, följt av ett avsnitt där vi 

ger förslag på vidare forskning.  

3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
I följande avsnitt ges en överblick över teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp för vår 

studie. I avsnittet förklaras begreppet läsning och läsningens olika dimensioner samt 

begreppet läromedel. Det beskrivs också vad läroplanen säger om läsförståelse.  

3.1 Läsning 
Ester Stadler (1998, ss.26-27) skriver att läsning handlar om att ta del av en skriven text, där 

läsaren måste avkoda symbolerna i texten till ord. Läsaren behöver tolka innehållet genom att 

göra föreställningar om vad det är texten förmedlar. Läsning är en aktiv process där läsaren 

behöver bearbeta och tolka innehållet för att skapa mening av texten. Roe (2014, s.40) 

påpekar att detta kan se olika ut beroende av vem det är som läser texten. De förväntningar 

som läsaren har på texten är av betydelse för hur läsaren kommer att tolka textens innehåll. 

Även tidigare upplevelser och kunskaper är faktorer som påverkar tolkningen och förståelsen 

av en läst text. Detta leder till att en skriven text kan tolkas på flera olika sätt, där det är 

läsaren själv som skapar mening och tolkar innehållet, för att förstå texten. Detta nämner även 

Bråten (2008, s.15), att en text kan förstås på olika sätt, beroende av läsaren. Roe (2014, s.18) 

menar att det är viktigt att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin läsning för att de ska 

utveckla förmågan att förstå olika texter, kunna använda olika lässtrategier beroende av syfte 

och sammanhang och kunna ställa sig kritiska till texten. Lundberg och Herrlin (2005, ss.8-9) 

förklarar att läsningen består av flera olika dimensioner, fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Det är viktigt att vara medveten om dessa 

dimensioner och relationen mellan dem. 

3.2 Läsningens olika dimensioner  
Fonologisk medvetenhet handlar om att utveckla en förståelse för hur skrivna bokstäver kan 

representera olika språkljud. Läsaren behöver ha en förståelse för att de talade orden går att 

dela upp i olika språkljud som också kallas för fonem. Det handlar om att “...ha förmåga att 

skifta sin uppmärksamhet från betydelsen, innehållet i det som sägs, till hur det sägs, hur det 
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låter, vilka ljud som bygger upp ett ord” (Lundberg & Herrlin 2005, s.11). “Den alfabetiska 

skriften baseras på samband mellan skrivtecken (grafem) och ljud i det talade språket 

(fonem)” (Stadler, 1998, s.18). Stadler (1998, s.18) berättar att för att kunna lära sig läsa och 

skriva måste man förstå dessa samband. Lundberg och Herrlin (2005, s.12) menar att den 

fonologiska medvetenheten är en grundläggande förutsättning för läsningen. Detta betonar 

även Stadler (1998) “Förmågan att känna igen och komma ihåg olika ljud i språket har en 

avgörande betydelse för utvecklingen av en säker läs- och skrivförmåga” (Stadler 1998, s.18). 

“Läsförståelse handlar om att skapa mening av det vi läser, och därför är det nyckeln till att få 

kunskap, information och upplevelser i möte med olika texter” (Roe 2014, s.33).  

Roe (2014, s.33) nämner att läsaren behöver koncentrera sig på textens innehåll, tolka, 

resonera och dra slutsatser under läsningen för att få förståelse för en text. Läsaren måste 

använda sig av bra lässtrategier, relevant bakgrundskunskap och olika tankeprocesser för att 

få full förståelse av läsningen. Bråten (2008, s.14) menar att läsförståelse inte bara handlar om 

att förstå det författaren vill förmedla med sin text, utan det handlar även om att i sitt eget 

huvud skapa mening och kunna koppla samman innehållet i texten med sina befintliga 

kunskaper om textens tema.  
 

Att kunna identifiera de nedskrivna orden i en text är en självklar förutsättning för läsning. 

Ordavkodning bygger på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats och läsförståelsen 

stärker avkodningen (Lundberg & Herrlin 2005, ss.12-13). Stadler (1998, s.28) poängterar 

också att det finns en stark relation mellan läsförståelse och avkodningen och att ingen del är 

viktigare än den andra. För att uppnå en god läsförståelse måste läsaren avkoda orden korrekt 

och avkodningen underlättas om läsaren förstår det lästa. Att kunna avkoda ord på ett korrekt 

sätt är alltså en förutsättning för att uppnå en full förståelse i läsningen. En snabb och korrekt 

avkodning hjälper läsaren att förstå texters innehåll. Lundberg och Herrlin (2005, s.14) 

förklarar att ett bra läsflyt kan hjälpa läsaren att arbeta med läsförståelsen på ett djupare plan. 

Läsförståelse och läsflyt hänger ihop med varandra och det sägs att läsflyt binder ihop 

läsförståelse med ordavkodning. Läsflyt bidrar till att läsaren kan förstå och identifiera ord 

under läsningen. Flytet i läsningen är beroende av vilken text som läses, hur bekanta orden är 

och hur många gånger texten lästs. Lundberg och Herrlin (2005, s.15) framhåller att det är 

bakgrundskunskaper som möjliggör att läsaren kan gå bortom den givna informationen och 

läsa mellan raderna, det vill säga inferens. Även Hans Åkerblom (1988, s.88) skriver om 

förmågan till inferens, att läsaren förstår sådant författaren vill förmedla utan att ha skrivit ned 

det. Läsaren behöver inte alltid vara medveten om detta utan det sker oftast omedvetet. 
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3.3 Läromedel  
”Läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå uppsatta mål’’ (Boel 

Englund 2011, s.280). Idag har begreppet läromedel blivit bredare och innefattar allt som kan 

ligga till grund för undervisningen, det kan vara allt ifrån olika typer av böcker, som 

exempelvis läroböcker och läseböcker till digitala resurser, som filmer och spel (Englund 

2011, ss.280-281). I dagens skolor är läroboken ett centralt läromedel att använda sig av och 

syftet med läroboken är att den ska förmedla ett innehåll som motsvarar styrdokumenten och 

lärarens mål med undervisningen. Läroboken blir ett uttryck för hur och vad man vill 

förmedla i undervisningen i relation till samhället och dess utveckling (Ammert, 2011, s.28). 

Med det menas vilken syn samhället har på kunskap. Den kunskap som samhället anser vara 

av betydelse speglas i läroböckerna (NE, 2018-04-04). 

 

I mer än 100 år har Sverige använt sig av läseböcker eller läsläror vid den första 

läsinlärningen. Läseböckernas uppbyggnad utgår från principen lästekniskt lätta och 

lästekniskt svåra, där det sker en progression från arbete med de lätta till de svårare 

läseböckerna. Läseböcker finns nu för tiden i olika svårighetsgrader, för att böckerna ska 

passa alla elevers läsförmåga (Karin Taube, 2007, ss.119-120). Reichenberg (2014, s.134) 

förklarar att läromedelstexter inte ska användas som en fristående del i undervisningen, där 

eleverna ska arbeta med dem på egen hand. Det finns ingen läromedelstext som är utformad 

för att stå på egna ben. Läromedelstexter ska ingå i undervisningsprocessen och vara en 

naturlig del av samspelet mellan ämnesinnehållet, läraren och eleverna.  

3.4 Vad säger läroplanen om läsförståelse?  
För att kunna lära, kommunicera och tänka är språket människans främsta redskap. Språket 

bidrar till att människor kan utveckla sina tankar, sin identitet, uttrycka sina känslor och förstå 

andra människors tankar och känslor (Skolverket 2017, s.252). I kursplanen för svenskämnet 

beskrivs det att eleverna genom undervisningen ska få utveckla sin läsförståelse, genom att 

möta och använda olika läsförståelsestrategier. I det centrala innehållet i svenska för årskurs 

1-3 står det att eleverna ska kunna använda “Lässtrategier för att förstå̊ och tolka texter samt 

för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 2017, s. 253). I det 

centrala innehållet för årskurs 4-6 har denna punkt utvecklats och eleverna ska nu kunna 

använda “Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket 2017, 

s.254).  
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Enligt kunskapskraven i slutet av årskurs 1 ska eleverna för att få godkända kunskaper i 

läsförståelse kunna läsa meningar i elevnära och enkla texter. Detta ska eleverna kunna utföra 

med hjälp av olika strategier som exempelvis helordsläsning och ljudningsstrategi. Om eleven 

efter läsningen kan återberätta en viktig del av innehållet för en annan person visar det på att 

eleven besitter kunskap i förståelse. När eleven stöter på problem under läsningen ska eleven 

med hjälp av olika strategier kunna reda ut oklarheter och korrigera sig själv. Efter läsningen 

ska eleven även kunna resonera om textens innehåll kopplat till egna erfarenheter. För att ha 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska eleverna utveckla sin läsning och läsförståelse 

och kunna utföra kunskapskraven för årskurs 1 på ett mer självständigt sätt (Skolverket 2017, 

s.258).  

 

I detta avsnitt har centrala begrepp för studien förklarats för att ge läsaren en förförståelse för 

det innehåll som uppsatsen behandlar.  

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som ger en bakgrund till uppsatsen. Först 

introduceras en studie som handlar om läsförståelse. Efter det presenteras studier som 

genomförts om de tre strategierna Questioning the Author, Reciprocal Teaching och 

Transactional Strategies Instruction som En läsande klass utgår ifrån. 

4.1 En studie om läsförståelsestrategier  
Jennifer N Mahadavi och Lael Tensfeldt (2013, s.77) refererar till Aukerman (2008) som 

förklarar att det i dagens samhälle är en viktig förutsättning att kunna läsa. Mycket av det vi 

gör handlar om att läsa och förstå texter som förmedlas till oss i olika situationer i vardagen. 

Att läsa är komplext och det handlar om mer än att bara avkoda orden som står. Läsaren 

behöver använda olika strategier för att få en förståelse av innehållet. Mahadavi och Tensfeldt 

(2013, s.77) förklarar att det är fördelaktigt att använda sig av flera strategier samtidigt för att 

utveckla sin läsförståelse. Mahadavi och Tensfeldt (2013, s.77) refererar också till Klingner, 

Vaughn & Boardman (2007) som berättar att läsaren måste integrera komplexa mentala 

processer för avkodning, flyt, ordförråd och egna bakgrundskunskaper för att förstå en text.  

Mahadavi och Tensfeldt (2013, ss.77-78) förklarar att läraren har en viktig roll i att stötta 

eleverna i deras läsutveckling. Läsförståelse kommer inte naturligt för alla elever, läraren 

behöver medvetet arbeta aktivt med eleverna för att få dem att förstå vad de läser och utveckla 
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sin läsförståelse. Det finns många metoder som handlar om att utveckla läsförmågan och 

läsförståelsen. Detta är inte enkelt, arbetet med läsförståelse är komplext och det kan arbetas 

med på flera olika sätt. En betydelsefull faktor för elevernas läsförståelse är att de ges tydliga 

instruktioner om hur och när de ska använda olika läsförståelsestrategier i läsningen. 

Instruktionerna ska vara tydliga och inkludera förklaringar, modellering, gemensamma 

övningar och tillämpning av strategierna. Genom detta får eleverna lära sig att välja och 

använda strategierna mer flexibelt. Mycket forskning rekommenderar att eleverna ska 

använda sig av läsförståelsestrategierna innan, under och efter läsningen för att utveckla sin 

läsförståelse.  

Mot bakgrund av detta har Mahadavi och Tensfeldt (2013, ss.79-84) genomfört en studie om 

läsförståelsestrategier i undervisningen. De har gjort en litteraturstudie där de sammanställt ett 

antal artiklar som behandlar innehållet, läsning, läsförståelse och läsförståelsestrategier i 

relation till elever med funktionshinder och elever som ligger i riskzonen för att utveckla sin 

läsning. Syftet med studien var att skapa en överblick av detta forskningsområde och 

presentera olika läsförståelsestrategier som visat sig vara effektiva i undervisningen. De olika 

strategierna som lyfts fram kan fungera som ett stöd för lärare när de ska planera och 

genomföra en undervisning där syftet är att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. I 

resultatet presenteras och redovisas fem olika läsförståelsestrategier, där de redogör 

forskningsläget för varje specifik strategi. De fem strategierna som presenteras är följande: 

peer mediated learning, self- Questioning, story grammar and text structure, story mapping 

and graphic organizers and vocabulary instruction. Peer mediated learning handlar om att 

eleverna blir indelade i par eller i mindre grupper där de tar hjälp av varandra för att förstå de 

lästa texterna. Self Questioning går ut på att eleverna ska lära sig hur och när de ska ställa 

frågor till texten för att utveckla sin läsförståelse. I den tredje kategorin story grammar and 

text structure ska eleverna få syn på textens struktur och uppbyggnad genom att urskilja olika 

nyckelfaktorer. När eleverna fått syn på vilken typ av struktur texten har kan de lättare förstå 

vad de läser. Story mapping and graphic organizers utgår från att eleverna använder grafiska 

hjälpmedel i bearbetningen av olika texter. Den sista kategorin vocabulary instruction handlar 

om att utveckla ett stort ordförråd eftersom ordförståelse och läsförståelse är beroende av 

varandra. Dessa fem kategorier har visat sig ha stor påverkan för utvecklingen av elevernas 

läsförståelse. 

Under diskussion och slutsatser kommer Mahadavi och Tensfeldt (2013, s.84) fram till att 

många av de läsförståelsestrategier som presenterats innebär att eleverna blir mer aktiva i 
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läsningen. I de studier som sammanställts är aktivt deltagande en central del. För att eleverna 

ska få träna på och utveckla sin läsförståelse är det viktigt att de får göra förutsägelser, ställa 

frågor till och om texten och koppla innehållet till tidigare kunskaper och erfarenheter. De har 

också kommit fram till att många av de sammanställda studierna arbetade med högläsning ur 

böcker, som en grund för att eleverna skulle ges möjlighet att utveckla en förståelse av 

berättelsen.  

Trots att studien fokuserar på elever med svaga funktionshinder eller i riskzonen för att 

utveckla sin läsning, är den relevant för vår undersökning då den lyfter fram olika 

läsförståelsestrategier som alla elever kan använda för att utvecklas som läsare.	

4.2 Questioning the Author  
Isabel L Beck och Margaret G McKeown (2002, s.44) förklarar att den traditionella 

läsförståelseundervisningen fokuserar på att arbeta med läsförståelsen efter att eleverna läst 

klart. Questioning the Author (QtA) fokuserar däremot på att eleverna ska arbeta med 

läsförståelsen under själva läsningen. För att eleverna inte ska tycka att det är jobbigt att läsa 

texter som de inte förstår ska de vara medvetna om att författaren har ett ansvar att skriva en 

förståelig text. När eleverna har förstått detta kan de känna en lättnad, vilket kan leda till att 

de inte känner sig pressade och vågar ta sig an att läsa olika texter. När QtA används i 

undervisningen är det vanligt att läraren stoppar eleverna under läsningen för att diskutera ett 

utvalt stycke. Syftet med det är att eleverna ska fokusera på att ställa frågor till texten för att 

skapa mening av innehållet. Elevernas tankar och idéer är viktiga och genom diskussion 

utvecklas elevernas förståelse. Beck och Mckeown (2002, s.47) skriver att ett effektivt 

användande av strategin QtA i undervisningen bidrar till att elevers läsförmåga förbättras. Det 

kan också bidra till att eleverna ser läsningen som en aktiv process där de ska konstruera 

mening av det lästa och inte som en passiv process där de ska ta in information och svara på 

frågor. Om eleverna får som vana att skapa mening och engagera sig i den lästa texten 

kommer det att gynna deras fortsatta arbete med läsning. 

4.3 En studie om Questioning the Author i undervisningen 
Joseph M Sencibaugh och Angela M Sencibaugh (2015, s.85) förklarar att målet med läsning 

är att förstå det lästa. Läsförståelse innefattar mer än att bara avkoda orden i en text, läsaren 

måste också ha förmågan att skapa mening av texten. Denna process är komplex och de elever 

som har svårt med läsförståelse har det ofta kämpigt med läsflyt, identifiering av ord och 

tillämpning av läsförståelsestrategier. Sencibaugh och Sencibaugh (2015, ss.85-87) har 
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genomfört en studie där de ville undersöka hur effektiv strategin QtA var för elever i 

grundskolan när det handlar om att utveckla sin läsförståelse. Studien genomfördes i 

klassrummet i en årskurs 8. Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.86) hänvisar till Beck och 

McKeown (2002) som förklarar att QtA är en metakognitiv strategi som bygger på att 

eleverna själva är aktiva och styr över sin läsning och läsförståelse. Under läsningen ställer 

eleverna frågor till författaren och genom detta ges eleverna möjlighet att utveckla sin 

läsförståelse. De blir också mer delaktiga och ser läsningen som en process där det handlar 

om att skapa mening av det lästa. Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.91) berättar att resultat 

av studien visar att läraren har en viktig roll i implementerandet av strategin i undervisningen. 

Det är viktigt att arbetet med strategin är tydligt och systematiskt för att de ska ge effekt för 

läsförståelsen. Författarna hävdar att det är bevisat att när eleverna lärt sig att arbeta med 

strategin self-Questioning utvecklas deras läsförståelse.  

 

I sin studie hänvisar Sencibaugh och Sencibaugh (2015, ss.86-87) till tidigare forskning för att 

styrka effektiviteten av QtA i undervisningen, studien de hänvisar till är genomförd av Beck, 

McKeown, Sandora, Kucan, & Worthy (1996). Denna studie genomfördes i fjärde och femte 

klass i två olika skolor där lärare implementerade strategin i undervisningen. Resultatet visar 

på flera förändringar i verksamheten när det gällde lärarnas arbetssätt och elevernas 

deltagande och utveckling. En stor förändring är att eleverna är mer aktiva och deltar mer i 

diskussioner med sina klasskamrater. Resultatet visar även att lärarnas sätt att ställa frågor till 

eleverna förändrades, de ställde mer frågor med fokus på textens innehåll och budskap.  

4.4 Reciprocal Teaching 
Ruth McAllum (2014, s.26) har skrivit en artikel om undervisningsmodellen Reciprocal 

Teaching (RT). Syftet med artikeln är att ge en bakgrund av modellen och undersöka syfte, 

styrkor och svagheter inom modellen. RT är en inkluderande undervisningsmodell som är ett 

ramverk för explicita instruktioner om läsförståelsestrategier. Modellen är utformad för att 

möta behoven hos de elever som har det kämpigt med läsandet och läsförståelsen. 

Användning av denna modell bidrar till en förbättrad läsförmåga och metakognitiv förmåga. 

Palincsar, Brown and Klenk utvecklade RT under åren 1984-1991 för att hjälpa elever som 

kämpade med läsförståelsen. RT utgår från de fyra strategierna att förutse, att tydliggöra, att 

sammanfatta och att ställa frågor till texten. Under lektioner där RT används använder både 

läraren och eleverna sig av tidigare erfarenheter och dialoger för att skapa en gemensam 

förståelse för texten.  
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McAllum (2014, ss.26-27) skriver att RT är nära sammankopplad med lärandeteorin social 

konstruktivism. Denna teori grundar sig i att lärande sker i interaktion med andra människor. 

Genom dialog skapas möjligheter för lärande, eleverna kan utveckla nya kunskaper och få en 

större förståelse. Vygotsky lyfter fram den proximala utvecklingszonen som handlar om att 

eleven ska ges förutsättningar att utveckla sina nuvarande kunskaper för att komma vidare i 

sitt lärande. Detta sker genom att en person med större kunskaper stöttar eleven för att nå dit. 

RT är en kooperativ inlärningsstrategi som kräver samarbete och grupptänkande, eleverna ska 

fungera som ett stöd för varandra. Modellen skapar en känsla av gemenskap och eleverna ska 

känna sig omhändertagna och uppskattade. Det är okej om eleverna inte förstår den lästa 

texten, bristen på förståelse ses som normalt för lärandet. De samtal som sker inom RT äger 

rum i mindre grupper där läraren och eleverna turas om att leda diskussionen.  

McAllum (2014, s.33) skriver i sin artikel att kritik som riktats mot RT är att en stor del av 

den forskning som har utförts har genomförts i mindre grupper, vilket kan ge ett felaktigt 

resultat då det resultatet inte nödvändigtvis representerar större grupper. Trots detta menar 

McAllum (2014) att RT är en mycket anpassningsbar undervisningsmodell och att det finns 

studier som har genomförts i hela klasser. Forskning som har gjorts visar alltså att elevers 

läsförståelseförmåga kan förbättras genom användandet av RT i undervisningen. RT verkar 

vara ett bra tillvägagångssätt för de elever som har en svag läsförståelseförmåga.  

4.5 Transactional Strategies Instruction  
Rachel Brown, Pamela Beard El-Dinary, Michael Pressley och Lynne Coy-Ogan (1995, 

s.256) påpekar att det är svårt att hitta artiklar om läsförståelse som inte också skriver om 

olika lässtrategier. Forskning har kommit fram till att en kompetent läsare är mycket 

strategisk. Kompetenta läsare använder sig av många olika strategier för att skapa en 

förståelse av den lästa texten, vilket bidrar till att strategiutveckling har blivit en viktig del i 

läsinstruktioner. 

Brown, Beard El-Dinary, Pressley och Coy-Ogan (1995, ss.256-257) berättar vidare att 

genom Transactional Strategies Instruction (TSI) lär sig eleverna hur, varför och när de ska 

använda sig av olika lässtrategier. Lärarna lär ut ett färre antal strategier mycket noggrant 

istället för att lära eleverna allmänt om många strategier. Det gör de för att hjälpa eleverna att 

förstå, komma ihåg och för att de ska kunna koppla egna erfarenheter till texter. Strategierna i 

TSI innefattar att eleverna ska förutse vad som kommer hända senare i texten, styrka sina 

påståenden med hjälp av tidigare erfarenheter, sammanfatta viktiga delar av texten med egna 
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ord och skapa inre bilder av den lästa texten. Om eleverna inte förstår en del av texten de läser 

ska de använda sig av följande strategier: ignorera problemet och fortsätta läsa, gissa sig fram 

genom att läsa om och använda ledtrådar i kontexten eller gå tillbaka i texten för att få ett 

klargörande. TSI kan utföras i mindre läsgrupper, helklassdiskussioner och vid högläsning av 

läraren. Läraren ansvarar för att förklara och visa hur och när strategierna kan användas. Det 

är både läraren och eleverna som ansvarar för användandet av strategierna, i början är det 

läraren som har mest ansvar men ju längre tid det går desto mer ansvar får eleverna. 

Författarna beskriver en studie som utförts mellan två klasser under ett år. Den ena klassen 

använde sig av TSI och den andra klassen gjorde inte det. Resultatet från studien visar att 

genom att arbeta med TSI i undervisningen utvecklade eleverna mer kunskap om olika 

strategier och använde sig mer regelbundet av dem under läsningen. Eleverna fick även en 

djupare förståelse av de lästa texterna och visade att de hade fått en större ord- och 

läsförståelse. 

4.6 En studie om Transactional Strategies Instruction i undervisningen  
Transactional Strategies Instruction (TSI) kan implementeras i flera delar av undervisningen 

och tillämpas på flera olika textgenrer. Användandet av TSI i undervisningen kan förbättra 

studenters läsförståelse (Rachel Brown 2008, s.538). Brown (2008, ss.540-542) har genomfört 

en studie av två lärargrupper. Den ena gruppen undervisar enligt TSI medan den andra 

gruppen inte gör det. Tillvägagångssättet för studien var observationer som skedde i början 

och i slutet av ett läsår. Syftet med artikeln är att beskriva vad TSI innebär och vilka 

möjligheter det kan skapa i undervisningen. Detta görs genom att Brown (2008) presenterar 

delar av resultatet från den genomförda studien. I artikeln beskrivs också hur lärare som inte 

arbetar med TSI kan komma igång med arbetet. Efter att ha genomfört observationer i slutet 

av läsåret noterade Brown (2008, s.539) fyra följande delar av en instruktion som är av stor 

betydelse för att läsning och tänkande ska vara sammankopplade: 

1. Att läraren undervisar om de olika strategierna som eleverna ska arbeta med i 

undervisningen. 

2. Att det sker en övergång från att läraren ger eleverna de olika strategierna till att de själva 

under läsningen kan plocka fram och använda lämplig strategi. 

3. Betydelsen av att arbeta tillsammans i klassrummet. 
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4. Betydelsen av att eleverna delger och byter idéer med varandra för att utvecklas. 

Brown (2008, ss.539 & 542) beskriver i sin artikel olika strategier som bra läsare använder sig 

av vid läsningen. De strategierna som beskrivs är följande: att göra kopplingar och läsa 

mellan raderna, att kunna förutse vad som kommer hända, att visualisera bilder av innehållet, 

att ställa frågor till texten och att kunna sammanfatta viktiga delar av texten. Bra läsare kan 

också använda sig av problemlösande strategier som att hoppa över, ta hjälp av kontexten och 

bilder eller läsa om svåra ord och uttryck. Dessa strategier använder läsaren för att ta sig 

vidare på egen hand utan att behöva be om hjälp. Studiens resultat visar att det fanns 

skillnader i hur lärarna i de olika grupperna arbetade med läsförståelse. TSI lärarna använde 

sig av strategierna förutspå, sammanfatta, reda ut oklarheter, visualisera och använda sig av 

tidigare kunskaper. De andra lärarna fokuserade på de två strategierna att koppla texten till 

tidigare erfarenheter och att förutspå vad som kommer hända. TSI lärarna fokuserade mycket 

på samarbete och elevers delaktighet i arbetet med läsförståelse. De beskrev också 

strategierna och förklarade deras syfte mer frekvent, vilket de andra lärarna inte gjorde.  

I detta avsnitt har relevant tidigare forskning som behandlar läsförståelse och de tre 

modellerna Questioning the Author, Reciprocal Teaching och Transactional Strategies 

Instruction som En läsande klass utgår från presenterats. Studierna har kommit fram till att 

läsprocessen gynnas av att arbeta aktivt med olika strategier under läsningen och inte bara 

efter. Fokus ligger på att eleverna själva ska bli aktiva läsare för att förstå det de läser.  

5. Metod och material 
Under detta avsnitt presenteras metoden för analysen. I metoden presenteras också En läsande 

klass som är det verktyg som ligger till grund för analysen. Avsnittet avslutas med en 

presentation av det valda materialet för analysen.  

5.1 Metod  
För att undersöka hur eleverna får arbeta med läsförståelse valde vi att göra en kvalitativ 

textanalys av ett läromedel i svenska. Pär Widén (2015, s.176 & 178) berättar att en kvalitativ 

textanalys handlar om att använda olika typer av texter som grund för en analys. Som 

metodansats passar det bra att använda sig av en kvalitativ textanalys när texter och dokument 

ska undersökas. I dagens samhälle möter människan texter och mötet med texter utgör en stor 

del av människans tillvaro. Därför kan det vara av betydelse att reflektera över hur vi läser 
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och förstår olika texter. En kvalitativ textanalys har sin bakgrund från hermeneutiken som 

handlar om att skapa mening och förstå lästa texter, fokus kan antingen ligga på vad 

författaren vill förmedla med texten eller hur läsaren tolkar texten.  

 

Vårt verktyg för analysen var läsförståelsestrategierna i En läsande klass. EN LÄSANDE 

KLASS (2018-03-29) är en webbsida som ger tillgång till materialet En läsande klass som är 

skapat av en projektgrupp. Projektgruppen består av följande personer: Martin Widmark, 

Ulrika Wendéus, Marie Trapp, Elisabeth Pettersson, Malin Jonsson, Malin Hugander, Malin 

Gonzalez, Jenny Helldahl, Malin Wedsberg och Pernilla Dure. Projektgruppen har 

tillsammans tagit fram materialet En läsande klass och skapat dess hemsida. En läsande klass 

består av fem läsförståelsestrategier: Reportern, Konstnären, Cowboyen, Spågumman och 

Detektiven. Läsförståelsestrategierna utgår från modellerna Questioning the Author (QtA), 

Transactional Strategies Instruction (TSI) och Reciprocal Teaching (RT). QtA handlar som 

nämnts om att läsaren ställer frågor till författaren och texten. Författaren påverkar textens 

läslighet och innehåll och tanken är att läsaren ska bli medveten om detta. TSI och RT bygger 

på följande fyra grundstrategier, att sammanfatta, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och 

att förutspå.  

5.1.1 Reportern 

Reportern utgår från tre nivåer när frågor ställs till texten och denna strategi använder 

eleverna under läsningen. De tre nivåerna är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

Frågor på raderna har svar som läsaren lätt kan hitta i texten då de är direkt uttalade. För att 

svara på frågor mellan raderna måste läsaren kunna dra egna slutsatser och hitta svar på olika 

ställen i texten. Frågor bortom raderna handlar om att läsaren använder sig av tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att svara på frågorna (EN LÄSANDE KLASS, 2018-03-29). 

5.1.2 Konstnären 

Konstnären handlar om att läsaren ska skapa inre bilder av den lästa texten, detta sker under 

läsningen. Läsarens sinnen ska hjälpa till att leva sig in i texten (EN LÄSANDE KLASS, 

2018-03-29). 

5.1.3 Cowboyen 

Strategin Cowboyen används för att läsaren ska sammanfatta det mest väsentliga i texten och 

den är extra viktig vid läsning för att lära. Eleverna får använda denna strategi både under och 

efter läsningen (EN LÄSANDE KLASS, 2018-03-29). 
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5.1.4 Spågumman 

Spågumman tittar på rubriker, texter till bilderna och textens genre. Tanken är att läsaren ska 

förutspå och ställa hypoteser till texten. Denna strategi får eleverna arbeta med innan, under 

och efter läsningen. Beroende på textens genre används strategin olika. Om eleverna ska läsa 

en berättande text handlar det om att göra förutsägelser om vad som kommer hända senare i 

berättelsen. Arbetar de med faktatexter handlar det om att göra förutsägelser utifrån den egna 

kunskapen inom ämnet (EN LÄSANDE KLASS, 2018-03-29). 

5.1.5 Detektiven  

Detektiven handlar om att läsaren ska reda ut oklarheter i texten och detta sker under 

läsningen. Finns det några nya ord och uttryck som behöver bearbetas? Detta kan läsaren göra 

genom att läsa om ordet, meningen eller stycket. Läsaren kan också fundera över ordets 

ordklass, om ordet är likt något annat ord, fråga någon vad ordet betyder eller slå upp det i en 

ordbok (EN LÄSANDE KLASS, 2018-03-29). 

5.2 Tillvägagångssätt 
Genom att utgå från läsförståelsestrategierna i En läsande klass ville vi undersöka hur 

läsförståelse framställs i ett utvalt läromedel i svenska och hur eleverna kan tänkas arbeta med 

läromedlet. Från det utvalda läromedlet valde vi en läsebok och en arbetsbok som grund för 

analysen. Analysen är uppdelad i två delar, i den första delen läste vi läseboken och gick 

igenom uppgifterna i den tillhörande arbetsboken för att bekanta oss med materialet och få en 

bild över vad berättelsen i läseboken handlade om och hur uppgifterna var utformade. Efter 

detta gick vi igenom varje kapitel i både läseboken och arbetsboken och markerade ut de olika 

strategierna med hjälp av olika färger. Vi gick igenom en strategi i taget i både läseboken och 

arbetsboken för att det skulle vara tydligt för oss vad det var vi letade efter i respektive bok.  

 

När vi analyserade strategin Reportern färgkodade vi de avsnitt och uppgifter där eleverna 

fick arbeta med frågor på, mellan och bortom raderna. Strategin Konstnären förekommer i 

läseboken, dock gick det inte att urskilja och färgkoda exakt antal exempel då det är 

individuellt och beror på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. I arbetsboken 

färgkodade vi de uppgifter där eleverna fick möjlighet att använda strategin. Efter Konstnären 

färgkodade vi Cowboyen. I arbetsboken färgkodade vi de uppgifter där eleverna får träna på 

att sammanfatta en läst text. Vi färgkodade också de avsnitt i läseboken som uppgifterna 

handlade om. När vi analyserade strategin Spågumman färgkodade vi alla rubriker och avslut 

i läseboken och uppgifter i arbetsboken som handlade om att eleverna skulle förutse olika 
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händelser i berättelsen. Den sista strategin Detektiven skiljde sig från övriga strategier då den 

inte gick att urskilja och färgkoda som de andra strategierna.  

 

För att få en tydlig bild över hur de fem olika strategierna framställs i läseboken och 

arbetsboken utformade vi en tabell för varje strategi utifrån färgkodningen. Tabellen ger en 

överblick över hur mycket utrymme respektive strategi ges utifrån antal kapitel och uppgifter. 

Tabellerna ser lite olika ut beroende på vilken strategi som redovisas, eftersom de ges olika 

utrymme i läromedlet. I den andra delen av analysen plockade vi ut olika exempel på avsnitt 

och uppgifter, från både läseboken och arbetsboken för att synliggöra hur strategierna 

framställs och hur eleverna får arbeta med dem.  

5.3 Material  
Det valda läromedlet är ABC-klubben för årskurs f-3. Läromedlet består av både läseböcker 

och tillhörande arbetsböcker. Läromedlet utgår från de fem läsförståelsestrategierna i En 

läsande klass. Författaren av läseböckerna är Mats Wänblad och illustratör är Catharina 

Nygård. Arbetsböckerna är skrivna av Ingela Felth Sjölund och Pia Hed Andersson. 

Bokserien består av fyra serier Lyckostjärnan för förskoleklass, Den magiska kulan för 

årskurs 1, Diamantjakten för årskurs 2 och Nyckeln till skatten för årskurs 3. Läromedlet 

innefattar flera olika delar och har en vetenskaplig grund. Det sker en tydlig progression 

genom hela läromedlet och det är anpassningsbart till den enskilda individen. Till varje 

årskurs finns det två olika versioner av läseboken för att alla elever ska kunna läsa i sin egen 

takt. De två läseböckerna som finns är A-boken och B-boken. A-boken består av många bilder 

och mindre text och B-boken består av lika många bilder, men mer utförlig text. Dessa böcker 

är tänkta att användas av eleverna där de själva får läsa och arbeta med läseboken (Wänblad, 

2011). 

 

I denna analys har vi valt att avgränsa oss till B-boken och tillhörande arbetsbok för årskurs 2. 

Detta gjorde vi för att analysen inte skulle bli för omfattande. Valet av läromedel grundades 

på att vi ville ha fokus på hur läsförståelse framställs och hur eleverna får arbeta med det. 

Därför valde vi ut ett läromedel med både läsebok och en tillhörande arbetsbok. För att få en 

större bild av hur läsförståelsestrategierna framställs valde vi B-boken då den innehåller mer 

text än A-boken. Avgränsningen av materialet bidrog även till att vi kunde undersöka 

materialet mer på djupet.  
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Böckerna handlar om tre barn: Asta, Bea och Cesar. I böckerna följer läsaren deras vardag i 

och utanför skolan. Vår valda bok Diamantjakten börjar med att de tre vännernas lärare Olle 

berättar om en klass som har skickat ut en nalle med en lapp runt halsen på äventyr i världen. 

Projektet kallas en resande nalle och går ut på att nallen ska få åka runt i världen och vara 

med om äventyr. Lappen runt nallens hals innehåller information om vad personen som hittar 

nallen ska göra. Olle frågar klassen om det är något de är intresserade av att göra. Klassen 

svarar ja och Bea erbjuder sig att ta med sin nalle nästa dag så de kan skicka ut den på 

äventyr. Nästa dag skickar klassen iväg Maj-Björn som är namnet på nallen. När Bea kommer 

hem efter skolan, springer hennes mamma runt i hemmet och letar efter Maj-Björn, Bea 

förstår inte varför. Beas mamma förklarar att hon hade gömt mormors diamantring i Maj-

Björns rygg och frågar Bea om hon vet var nallen är. Bea ljuger och säger att den är hemma 

hos Asta. ABC-klubben måste komma på en plan för att få tillbaka Maj-Björn. Det är inte lätt 

att komma på en plan för att få tillbaka Maj-Björn och speciellt inte när de tre vännerna stöter 

på andra problem på vägen, som att Cesar antagligen måste flytta till en annan stad och att det 

är något underligt som händer i ödehuset. Läseboken och arbetsboken följer varandra 

kapitelvis. Läseboken har 25 kapitel, medan arbetsboken har 26 kapitel där det avslutande 

kapitlet handlar om att eleverna ska sammanfatta hela berättelsen. Uppgifterna i arbetsboken 

är av varierande karaktär och eleverna ges möjlighet att träna både läsförståelse, skrivning och 

språklära. 

 

I vårt urval av läromedel ville vi att det skulle vara ett aktuellt läromedel som används i 

undervisningen idag. Utifrån tidigare erfarenheter har vi stött på detta läromedel ute i olika 

skolor. Natur & Kultur som givit ut böckerna är också ett känt förlag på den svenska 

läromedelsmarknaden. Det valda materialet utgår från strategierna i En läsande klass och 

därför passar det bra för vårt syfte med studien och våra frågeställningar.  

6. Resultat 
I resultatet presenteras hur de olika läsförståelsestrategierna från En läsande klass framställs i 

läromedlet. Först sker en övergripande sammanfattning av strategierna. Sedan redovisas varje 

enskild strategi mer utförligt där vi först presenterar hur stort utrymme strategin ges och sedan 

ger exempel från läromedlet.  
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6.1 Framställningen av läsförståelsestrategierna i En läsande klass 
De fem läsförståelsestrategierna framställs på olika sätt och ges olika stort utrymme i 

läromedlet. Vissa av strategierna framkommer tydligare i arbetsboken medan andra är 

tydligare i läseboken. Den mest förekommande strategin är Reportern. Denna strategi 

framställs tydligast i arbetsboken där eleverna får svara på frågor om berättelsen i läseboken. 

Frågorna är kopplade till läseboken och vissa svar finns på raderna i boken medan andra svar 

finns mellan eller bortom raderna. Strategin Konstnären syns i både läsebokens och 

arbetsbokens kapitel, där eleverna kan känna igen sig i situationer, och med hjälp av 

beskrivningar i boken och kopplingar till egna erfarenheter kan de skapa inre bilder under 

läsningen. Strategin Cowboyen framställs i sex kapitel från arbetsboken, där eleverna på olika 

sätt ska sammanfatta olika delar från läseboken. Det finns även en fristående text från 

arbetsboken som eleverna efter läsning ska kunna sammanfatta. Spågumman förekommer i 

både läseboken och arbetsboken. I arbetsboken finns det två uppgifter där eleverna ska skriva 

vad de tror kommer hända längre fram i berättelsen. Den sista strategin Detektiven framställs 

i läseboken och arbetsboken. Det finns flera ord och uttryck som kan vara svåra för eleverna 

att förstå. Dessa ord och uttryck behöver bearbetas och förklaras för att eleverna ska förstå 

innehållet. Dock är det svårt att urskilja exakt hur många och vilka ord som är svåra för 

eleverna då detta är individuellt och beror på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper.  

6.2 Reportern 
Strategin Reportern förekommer i både läseboken och arbetsboken. I 20 kapitel får eleverna 

arbeta med strategin. I arbetsboken finns det frågor som handlar om berättelsen och svaren 

går att hitta i läseboken. Frågorna är av olika karaktär och svaren går att finna på, mellan eller 

bortom raderna. Frågor på och mellan raderna förekommer kontinuerligt genom hela 

arbetsboken, medan frågor bortom raderna till största del förekommer i slutet av boken. I 

tabellen nedan presenteras hur många och vilka sorts frågor som förekommer i de 20 kapitlen 

i arbetsboken. De vanligaste frågorna är frågor på och mellan raderna.   

6.2.1 Tabell 1: Reportern  

Antal kapitel i läseboken och arbetsboken 20 

Frågor på raderna 34 

Frågor mellan raderna 36 
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Frågor bortom raderna 9 

 

Nedan ges två exempel på frågor på raden från läseboken och arbetsboken.  

Följande stycke går att läsa i läseboken:  

“Men när han kom upp för trappan var det istället mamma som väntade på honom. 

– Cesar, jag behöver prata med dig, sa hon… 

– Vad är det? Frågade han med ynkligt liten röst. 

– Vi… vi kanske måste flytta” (Wänblad 2011 s.24). 

I arbetsboken ska eleverna svara på följande fråga: “Vad behövde mamma prata med Cesar 

om?” och svarsalternativen är följande: 

“Att ABC-klubben inte fick ha sina möten i källaren. 

Att Cesar och mamma kanske måste flytta. 

Att Cesar hade glömt att städa sitt rum” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.18) 

 
Följande går att läsa i läseboken: “Cesar hjälpte morfar att samla ihop gamla pinnar och ris i 

trädgården” (Wänblad 2011, s.46). I arbetsboken ska eleverna svara på följande fråga: “Hur 

hjälper Cesar morfar i trädgården?” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.34). I dessa 

exempel hittar eleverna svaren direkt i läseboken och kan på så sätt lösa uppgifterna i 

arbetsboken.  

 

I detta avsnitt ger vi exempel på avsnitt ur läseboken och tillhörande uppgifter i arbetsboken 

där eleverna får läsa mellan raderna. I läseboken beskrivs ett avsnitt där Cesar råkar höra en 

konversation mellan sin morfar och mamma. Cesars mamma har blivit erbjuden att komma på 

en jobbintervju och om Cesars mamma blir erbjuden jobbet måste de flytta till en annan stad. 

“Mamma suckade.  

– Jag vet inte hur jag ska kunna berätta det för Cesar bara, sa hon. Han blev jätteledsen när vi 

pratade om det förut” (Wänblad 2011, s.48). I arbetsboken finns det en uppgift där eleven ska 

ringa in ord som beskriver hur Cesar känner sig på bilden. Samma bild som visas bredvid 

uppgiften i arbetsboken finns även med i läseboken. Det står inte direkt uttryckt i texten hur 

Cesar känner sig, utan läsaren måste läsa mellan raderna för att förstå (Felth Sjölund & Hed 

Andersson 2012, s.37).  

 

I läseboken beskrivs hur “Beas mamma for runt som en virvelvind i köket. Hon rafsade och 

rotade och kikade och letade.  
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– Är det verkligen ingen som har sett tidningen? sa hon…  

– Allt försvinner visst i det här huset, sa mamma. Bea förstod vad mamma tänkte på och 

skyndade sig att ta jackan från kroken… “ (Wänblad 2011, ss.91-92). I arbetsboken finns det 

en bild som också finns med i läseboken. I arbetsboken ska eleverna svara på följande frågor: 

“Vad är det som händer på bilden?” och “Allt försvinner visst i det här huset” “säger Beas 

mamma. Vilka saker tänker hon på?” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.66).  

 

I läseboken utspelar det sig en situation mellan Asta och två andra karaktärer där läsaren kan 

läsa mellan raderna vad de talar om (Wänblad 2011, ss.15-16). I arbetsboken finns det en 

uppgift där eleverna ska fylla i pratbubblor som speglar en konversation mellan de tre 

karaktärerna. Uppgiften är formulerad på följande sätt: “Vad tror du att de säger? Skriv i 

pratbubblorna” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.10). I dessa exempel behöver 

eleverna dra egna slutsatser utifrån information som ges på olika ställen i texten.  

 

I detta avsnitt ges två exempel från slutet av arbetsboken där eleverna får möjlighet att träna 

på strategin att läsa bortom raderna. Frågorna i arbetsboken är formulerade så att eleverna 

behöver fundera och sätta sig in i hur karaktärerna i boken känner sig och göra kopplingar till 

sin egen vardag. Exempel på frågor som står i arbetsboken är följande: “Asta berättade aldrig 

att det var Sigge som haft ner spegeln. Varför inte?” och “Var det rätt av henne att inte berätta 

sanningen, tycker du? Motivera ditt svar” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.103). Här 

finns inte svaren i texten utan eleverna måste utifrån egna erfarenheter komma fram till 

svaren.  

6.3 Konstnären 
Strategin Konstnären framställs i läseboken, men även i ett fåtal uppgifter i arbetsboken. I 

läseboken framställs Konstnären på två olika sätt, antingen genom beskrivningar av 

vardagsnära situationer som eleverna kan känna igen sig i genom att koppla till tidigare 

erfarenheter, eller genom att det förekommer tydliga beskrivningar av miljö, personer eller 

föremål som eleverna kan skapa sig en inre bild av när de läser texten. I läseboken är det svårt 

att urskilja ett exakt antal situationer och beskrivningar av föremål, personer och miljö, där 

eleverna kan använda strategin Konstnären för att skapa inre bilder. Detta beror på elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Därför kan vi inte ange några antal för läseboken. I 

arbetsboken är det tydligare, där handlar uppgifterna till exempel om att eleverna ska komma 
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på egna konversationer mellan karaktärer i boken. I följande avsnitt visas en tabell över hur 

strategin syns i arbetsboken, följt av exempel från läseboken och arbetsboken.  

6.3.1 Tabell 2: Konstnären  

Antal kapitel i arbetsboken  8 

Antal uppgifter i arbetsboken 8 

 

Nedan ges exempel från läseboken av olika beskrivningar som eleverna kan känna igen sig i 

och göra kopplingar till egna erfarenheter för att skapa inre bilder. Ett exempel från läseboken 

är när Asta ska gå till tandläkaren. I kapitlet beskrivs det hur besöket går till och hur hon 

tänker och känner sig hos tandläkaren. Ytterligare ett exempel är när Astas storebror Sigge 

har hittat hennes dagbok och läser högt ur den för sin kompis. Asta hör detta och blir arg och 

ledsen. (Wänblad 2011, ss.51-55 & 80-83). I dessa exempel kan eleverna känna igen sig i hur 

Asta känner, de kan koppla det till egna erfarenheter och skapa sig en bild av hur Asta känner 

sig i de två olika situationerna. 

 

I läseboken framställs detaljerade beskrivningar av miljö, personer och föremål, vilket ger 

förutsättningar för eleverna att skapa sig en inre bild av hur det ser ut. Ett exempel på en 

beskrivning av ett föremål ges då läraren i boken förklarar vad en dagbok är och hur den ser 

ut. “Hon tog upp en hel packe skrivböcker med röda hörn ur sin stora väska.  

– Det här är dagböcker, sa hon. Där kan man skriva precis vad man vill. Allt man tänker och 

känner. Och ingen annan i hela världen får läsa vad man har skrivit” (Wänblad 2011, s.22). 

Ett exempel på en miljöbeskrivning ges när ödehuset beskrivs. Huset är i dåligt skick, det 

hänger lösa plankor och en del fönster är trasiga. Huset är dystert, läskigt och övergivet och 

ingen har bott där på många år (Wänblad 2011, ss.8 & 13). I läseboken förekommer det inte 

många personbeskrivningar, men på ett ställe beskrivs Cesars mamma kortfattat. Det beskrivs 

att hon är guldsmed, men för tillfället arbetslös då hennes arbete i stan har lagt ner (Wänblad 

2011, s.12).   

 

Strategin Konstnären förekommer i några av arbetsbokens kapitel. Ett exempel på en uppgift 

där eleverna får använda strategin, är formulerad på följande sätt: “Vad tror du de säger till 

varandra? Skriv i pratbubblorna” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.86). I en annan 

uppgift i arbetsboken ska eleverna rita en bild till en av de tre meningar som de skrivit i 
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uppgiften innan (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.31). Eleverna ska med hjälp av en 

av meningarna skapa sig en inre bild för att sedan kunna måla den. Ytterligare ett exempel är 

en uppgift i arbetsboken där eleverna genom att dra streck ska para ihop beskrivningar med 

olika karaktärer (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.59). Denna uppgift är kopplad till 

avsnittet i läseboken där Asta blir arg och ledsen för att Sigge läser hennes dagbok.  

6.4 Cowboyen 
Strategin Cowboyen syns i både läseboken och arbetsboken. När eleverna arbetar med 

arbetsboken ges de möjlighet att på olika sätt sammanfatta olika delar av läseboken och 

kortare texter som finns med i arbetsboken. Uppgifterna är av olika karaktär och eleverna får 

träna på att sammanfatta det lästa på olika sätt. Det kan handla om att sammanfatta delar av 

ett kapitel eller olika händelseförlopp. De får också använda sig av tankekartor och nyckelord 

som hjälp för att plocka ut viktiga delar i en text. Nedan presenteras en tabell över hur många 

kapitel i arbetsboken Cowboyen syns i och hur många uppgifter det finns där eleverna får 

använda strategin. Det presenteras också hur många kapitel i läseboken som arbetsbokens 

uppgifter är kopplade till.  

6.4.1 Tabell 3: Cowboyen  

Antal kapitel i arbetsboken  6 

Antal uppgifter i arbetsboken 7 

Antal kapitel i läseboken 6 

 

I följande avsnitt beskrivs exempel på uppgifter från arbetsboken där eleverna ges möjlighet 

att använda strategin Cowboyen. I en av uppgifterna ska eleverna sammanfatta hela kapitlet, 

utifrån vilka karaktärer som finns, vilken miljö de utspelar sig i, vad som händer, vilka 

problem som uppstår och hur problemen löser sig. Det finns också en uppgift där eleverna ska 

läsa en faktatext om björnar och sedan svara på fem frågor som handlar om vad björnar äter, 

var de bor, hur de ser ut, var de lever och några valfria fakta om björnar. I dessa två exempel 

får eleverna läsa och sammanfatta det viktigaste utifrån en given tankekarta (Felth Sjölund & 

Hed Andersson 2012, ss.58 & 77) 

 

I arbetsbokens sista kapitel ska eleverna arbeta med en uppgift som sammanfattar hela 

berättelsen i läseboken. Eleverna får tänka och fundera över vad som har hänt med 
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karaktärerna och olika föremål under hela boken. De måste även fundera över bokens 

händelser. Uppgiften går ut på att eleverna ska dra streck mellan karaktärerna och föremålen 

till de skrivna beskrivningarna. Två exempel på det är att det i arbetsboken står “Hjälpte 

morfar i trädgården” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.106) och “Världsresenär som 

kommit hem” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, s.107), utifrån de två meningarna ska 

eleverna dra ett streck till den rätta karaktären.  

6.5 Spågumman  
Strategin Spågumman framträder genom hela läseboken, i varje kapitel finns avsnitt som 

uppmanar till att eleven ska förutspå vad som kommer att hända härnäst. Dessa avsnitt är 

kapitlens rubriker och avslut som uppmuntrar till diskussion om vad som kommer hända. Det 

finns även ett fåtal uppgifter i arbetsboken där eleverna får arbeta med strategin. Följande 

tabell visar antalet kapitel och antalet uppgifter där eleverna får använda strategin.  

6.5.1 Tabell 4: Spågumman  
 

Antal kapitel i läseboken 25 

Rubriker 25 

Avslut 25 

Antal uppgifter i arbetsboken  2 

 

Två exempel på intresseväckande rubriker är följande: “Astas fantastiska idé” och “Klockan 

tickar” (Wänblad, 2011 ss.56 & 102). Ett av kapitlen i boken slutar på följande sätt:  

“ – Du vet ingenting, väste hon. Och du förstår ingenting! Sedan sköt hon ut stolen bakom sig 

och stormade ut ur matsalen” (Wänblad, 2011 s.39) 

Ytterligare ett exempel är:  

“ – Det betyder att Maja kanske fortfarande har nallen. Hur får vi tag i Maja blixtsnabbt? Det 

kan gälla sekunder!” (Wänblad, 2011 s.61). Rubriker och avslut uppmuntrar till diskussion 

om vad som kommer att ske längre fram i boken och eleverna ges då möjlighet att utveckla 

strategin Spågumman, där de får träna på att förutse vad som kommer att hända. 
 
Strategin Spågumman förekommer i två uppgifter i arbetsbokens kapitel. I uppgifterna ska 

eleverna förutse vad de tror kommer hända längre fram i berättelsen. I arbetsboken går 
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följande att läsa: “Var tror du att Maj-Björn är nu?” och “Asta avslutar sin text i dagboken 

med frågan: “Vad ska vi göra?” Diskutera med en kamrat och ge förslag på hur Asta och Bea 

ska göra för att lösa problemet” (Felth Sjölund & Hed Andersson 2012, ss.47 & 74). Dessa 

två uppgifter uppmuntrar eleverna till att själva förutse vad de tror kommer hända, men också 

ge förslag på olika lösningar av ett problem. 

6.6 Detektiven 
I läromedlet finns det ord och uttryck där eleverna kan fastna och behöva använda strategin 

Detektiven. Exempel på ord och uttryck som eleverna kan ha svårt att förstå kan vara 

följande: klingande, snopna, yrväder, ivrigt, irrfärder, inte den blekaste och ha både hängslen 

och livrem (Wänblad 2011, s.10, 22, 26, 27, 34, 85 & 86). I boken förklaras och bearbetas 

vissa uttryck vidare i texten. Ett exempel på detta är följande:  

– “Det var på håret, sa Olle och log.  

– Vems hår? sa Cesar förvånat.  

Då förklarade Olle att man brukade säga så när någon precis hann” (Wänblad 2011, s.10).  

Dock blir det svårt att urskilja exakt hur stort utrymme strategin ges och vilka ord och uttryck 

eleverna behöver bearbeta. Detta beror på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.  

6.7 Sammanfattning av resultatet  
Resultatet har visat att alla fem läsförståelsestrategier från En läsande klass framställs i 

läromedlet, men i olika omfattning. Eleverna ges genom materialet möjlighet att använda de 

olika strategierna för att utveckla sin läsförståelse.  

7. Diskussion  
Detta avsnitt börjar med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras och återkopplas 

till studiens teoretiska utgångspunkter, centrala begrepp och tidigare forskning. I den första 

delen av resultatdiskussionen diskuteras resultatet ur en allmän synvinkel. Därefter diskuteras 

varje enskild strategi mer ingående. Sedan diskuteras studiens metod och material som 

avslutas med studiens slutsatser. Avslutningsvis lyfts det fram exempel på vidare forskning 

inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 
Som nämnts i inledningen är läsförmågan och att förstå det lästa en viktig förmåga i dagens 

samhälle. Reichenberg (2014) skriver att “En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att 
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alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. För de yngre barnen är tillägnandet av en 

god läsförmåga helt avgörande för deras fortsatta skolgång” (Reichenberg 2014, s.7). 

Reichenberg (2014, s.7) lyfter fram tidigare studier som visar att Sverige har försämrat sin 

läsförståelse och att resultatet grundas på att fler elever har blivit svaga läsare. Detta visar på 

att det har en stor betydelse att arbeta med läsförståelse i dagens undervisning. Det material 

som används behöver vara noggrant granskat för att se om det fyller sitt syfte.  

 

I läroplanen står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att på olika sätt arbeta med 

och utveckla sin läsförståelse. Det nämns också att eleverna ska få arbeta med olika 

läsförståelsestrategier för att skapa sig en förståelse av olika texter (Skolverket 2017, s.253). 

Resultatet av analysen visar att det valda läromedlet ABC-klubben ger eleverna möjlighet att 

arbeta med läsning och läsförståelse. Utifrån resultatet kan vi se att alla de fem 

läsförståelsestrategierna från En läsande klass framställs i läromedlet. De två böckerna följer 

varandra och tanken med läromedlet är att eleverna ska arbeta med läseboken och 

arbetsbokens uppgifter parallellt. Detta gör att eleverna genom läromedlet får möta och 

använda alla fem strategier på ett varierat sätt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att ett 

läromedel inte är en fristående del av undervisningen, vilket är något som Reichenberg (2014, 

s.134) lyfter fram. Detta ställer krav på läraren i användningen av olika läromedel i 

undervisningen. För att strategierna ska synliggöras för eleverna och för att de ska få 

möjlighet att utveckla sin läsförståelse, behöver läraren vara insatt i läromedlet och reflektera 

över dess användning i undervisningen.  

 

Enligt EN LÄSANDE KLASS (2018-03-29) används de olika strategierna vid olika stadier av 

läsningen. Innan läsningen används strategin Spågumman, under läsningen används alla fem 

strategier och efter läsningen används strategierna Spågumman och Cowboyen. Utifrån 

analysen visar resultatet att eleverna får arbeta med strategierna på detta sätt. Genom 

läromedlet arbetar eleverna med alla strategier under läsningen och några av strategierna 

innan eller efter läsningen. Vi upplever även att eleverna får arbeta med strategierna 

Reportern och Konstnären efter läsningen och inte bara under läsningen. Reportern framställs 

genom att eleverna ska svara på frågor om berättelsen i läseboken efter läsningen. Konstnären 

får eleverna använda när de ska ta hjälp av sina inre bilder för att lösa uppgifter i arbetsboken. 

Mahadavi och Tensfeldt (2013, s.78) poängterar att det är viktigt att eleverna får arbeta med 

läsförståelsen på olika sätt och innan, under och efter läsningen. Detta läromedel är 

fördelaktigt att använda sig av då eleverna får arbeta med de fem olika 
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läsförståelsestrategierna under flera stadier av läsningen. Dock ges inte alla strategier lika 

stort utrymme och kan behöva kompletteras med annat material.  

 

Uppgifterna i arbetsboken är av varierande slag och eleverna får använda strategierna på olika 

sätt. I vissa av bokens uppgifter ska eleverna använda flera läsförståelsestrategier samtidigt. I 

uppgiften som innehåller en faktatext om björnar med tillhörande frågor får eleverna arbeta 

med strategin Cowboyen och Reportern. Uppgiften går ut på att eleverna ska sammanfatta och 

plocka ut olika delar från texten med hjälp av en tankekarta, vilket gör att de får använda 

strategin Cowboyen. De olika delarna är formulerade som frågor där eleverna hittar svaren 

direkt på raderna, vilket gör att de också får använda strategin Reportern när de läser texten. 

Ytterligare ett exempel är uppgiften från arbetsboken där eleverna ska fylla i pratbubblor 

mellan två konversationer. I denna uppgift finns en av konversationerna återgiven i läseboken, 

medan den andra handlar om att eleverna själva ska hitta på vad personerna säger. Detta gör 

att eleverna genom denna uppgift behöver använda både strategin Reportern och Konstnären. 

Reportern används genom att eleverna ska hitta svaren i läseboken för att fylla i den ena 

konversationen. Eleverna använder Konstnären när de ska fylla i den andra konversationen, 

eftersom de själva får skapa sig en bild av vad konversationen handlar om. Mahadavi och 

Tensfeldt (2013, ss.77-78) förklarar att genom att använda och kombinera flera strategier 

samtidigt utvecklar eleverna ett mer flexibelt användande av strategierna. Att kombinera flera 

strategier samtidigt kan också utveckla elevernas läsförståelse. Läraren behöver på ett tydligt 

sätt introducera strategierna för eleverna. För att elevernas läsförståelse ska utvecklas är det 

viktigt att eleverna är medvetna om hur och när de ska använda strategierna. Vi instämmer i 

detta, läraren måste arbeta aktivt med strategierna för att ge eleverna möjlighet att de själva 

ska kunna avgöra vilken eller vilka strategier som är lämpliga att använda.  

 

Som Beck och McKeown (2002, s.44) förklarar sker mycket av den traditionella 

undervisningen av läsförståelse efter läsningen. I sin artikel beskriver de strategin QtA som 

skiljer sig från detta då den fokuserar på att eleverna ska ges möjlighet att vara aktiva under 

hela läsprocessen och använda sig av olika strategier även under läsningen. Detta går att 

urskilja i resultatet av vår analys, att eleverna med hjälp av strategierna får möjlighet att vara 

aktiva under hela läsprocessen. Mahadavi och Tensfeldt (2013, ss.77-78) förklarar att arbetet 

med läsförståelse är komplext och att det finns många metoder som handlar om att utveckla 

läsförmågan och läsförståelsen. Detta ställer höga krav på läraren som har en viktig roll för att 

skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin läsförståelse. Vi håller med om detta, 
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läraren har ett stort ansvar när det gäller att planera och bedriva undervisning som skapar 

möjligheter för lärande och utveckling. Läraren behöver vara medveten om elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter och utifrån det stötta eleverna i deras läsning.  

 

Läraren kan arbeta på flera olika sätt, McAllum (2014, s.26) beskriver att dialog skapar 

möjligheter för elevernas lärande, då de tillsammans med andra kan få en större förståelse och 

utveckla nya kunskaper. Detta är även något som Brown (2008, s.539) förklarar, att elevernas 

läsförståelse gynnas av att arbeta tillsammans med andra. Vi instämmer med detta, genom att 

samtala och diskutera skapas möjligheter för eleverna att utveckla sin läsförståelse. Som 

nämnts tidigare läser och förstår individer en text på olika sätt. Genom att diskutera sina 

tankar och upplevelser med varandra kan eleverna få syn på andra perspektiv och vidga sin 

förståelse av texten. Att arbeta tillsammans med andra kan bidra till att eleverna blir mer 

aktiva och det är något som Mahadavi och Tensfeldt (2013, s.84) lyfter som en central del i 

arbetet med läsförståelse.  

7.1.1 Reportern 

Strategin Reportern är den strategi som ges störst utrymme i läromedlet. Denna strategi syns i 

både läseboken och arbetsboken. Eleverna ges möjlighet att använda sig av denna strategi när 

de arbetar med uppgifterna i arbetsboken där de ska svara på olika frågor om berättelsen i 

läseboken. För att hitta svaren i läseboken behöver eleverna växla mellan att läsa på, mellan 

och bortom raderna vilket gör att de får möjlighet att använda strategin Reportern och 

utveckla sin läsförståelse. Resultatet visar att den vanligaste varianten av frågor är frågor där 

svaren finns på eller mellan raderna. Det finns endast nio frågor där svaren finns bortom 

raderna, där eleverna behöver använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

kunna svara på frågorna, medan det finns 34 frågor på raderna och 36 frågor mellan raderna. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att vi har valt ett läromedel för elever i tidigare 

åldrar. Läromedlet är anpassat utefter detta, vilket gör att fokus ligger på frågor på och mellan 

raderna. De flesta frågor som kräver att eleverna hittar svar bortom raderna förekommer i 

slutet av arbetsboken, vilket innebär att det sker en progression genom läromedlet. Eleverna 

får först svara på frågor som har svar direkt skrivna i texten för att slutligen kunna svara på 

frågor som kräver att de kan läsa bortom raderna och koppla svaren till sina egna erfarenheter. 

Detta kan kopplas till kursplanen för svenska, där sker en progression på vad som förväntas 

att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med i undervisningen. I årskurs 1-3 arbetas 

läsförståelseförmågan med på ett mer grundläggande sätt, medan det i årskurs 4-6 ska 
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utveckla sin läsförståelse och kunna urskilja och läsa budskap som beskrivs mellan raderna 

(Skolverket 2017, ss.253-254). Detta kan vara en förklaring till progressionen av strategin 

Reportern i läromedlet.   

 

I resultatet beskrivs ett exempel från en uppgift i arbetsboken, där eleverna ska hitta på en 

konversation mellan tre karaktärer från läseboken genom att fylla i pratbubblor. Frågan är 

formulerad som att det är en fråga bortom raderna och att eleverna själva får tänka fritt och 

koppla till tidigare erfarenheter och kunskaper. Dock framgår det under läsningen av 

läseboken att författaren är ute efter ett visst svar, och att läsaren behöver läsa mellan raderna 

för att förstå innehållet. En del elever kan ha svårt att hitta svar på frågor som ställer krav på 

att de ska kunna läsa mellan och bortom raderna. Lundberg och Herrlin (2005, s.15) berättar 

att bakgrundskunskaper är en viktig del för att eleverna ska kunna läsa mellan raderna. 

Eftersom alla elever har olika bakgrundskunskaper kan det vara olika svårt för dem att svara 

på frågor som kräver att de läser mellan eller bortom raderna. Åkerblom (1988, s.88) förklarar 

att läsaren inte behöver vara medveten om när läsningen mellan raderna sker, då läsaren ofta 

omedvetet fyller i den information som inte står direkt i texten.  

7.1.2 Konstnären 

Vid analysen av strategin Konstnären kom vi fram till att strategin syns i både läseboken och 

arbetsboken. I läseboken ges det beskrivningar av situationer, föremål, personer och miljö 

vilket kan ge förutsättningar för eleverna att skapa sig en inre bild av det lästa och känna igen 

sig i situationen. I resultatet kom vi fram till att det är svårt att urskilja och räkna exakt antal 

beskrivningar i läseboken där eleverna kan måla upp inre bilder. Elevernas 

bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter har en stor betydelse för hur de kan skapa dessa 

inre bilder. Brown, Beard El-Dinary, Pressley och Coy-Ogan (1995, s.256) lyfter fram i sin 

artikel, att förmågan att kunna skapa inre bilder av en läst text är en viktig förutsättning för att 

utveckla läsförståelsen. Vi instämmer med detta, dock kan alla elever ha olika lätt att skapa 

dessa inre bilder med hjälp av en läst text. Därför kan det vara bra om läraren arbetar med 

denna strategi och hjälper eleverna att utveckla sin förmåga. McAllum (2014 ss.26-27) 

beskriver Vygotskys proximala utvecklingszon som handlar om att en person med mer 

kunskaper ska stötta eleven att utveckla sina kunskaper. I undervisningen är läraren ett viktigt 

stöd för att hjälpa eleven utvecklas. Berättelsen som läse- och arbetsboken utgår från är 

kopplad till eleverna och deras vardag, då den handlar om de tre vännerna Asta, Bea och 

Cesar som går i skolan. I läseboken får vi följa de tre vännerna och se vad som händer innan, 
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under och efter skolan. Eftersom berättelsen är elevnära kan det bidra till att eleverna lättare 

kan skapa inre bilder av den lästa texten.  

 

De åtta uppgifter i arbetsboken som eleverna ska arbeta med strategin Konstnären skiljer sig 

inte mycket åt. Alla uppgifter i arbetsboken är kopplade till läsebokens berättelse. De är i stort 

sett utformade på ett liknande sätt. Uppgifterna handlar antingen om att eleverna ska fylla i 

pratbubblor, ringa in eller dra streck till ord som beskriver hur personerna i berättelsen känner 

sig. Det finns dock en uppgift som skiljer sig från de andra. I den uppgiften ska eleverna med 

hjälp av en mening måla en bild. I dessa uppgifter får eleverna ta hjälp av sina inre bilder från 

läsningen för att lösa uppgiften. 

7.1.3 Cowboyen 

Resultatet av analysen visar att strategin Cowboyen framställs i arbetsboken där eleverna ges 

möjlighet att arbeta med uppgifter av olika karaktär. De ska på olika sätt sammanfatta viktiga 

delar av det lästa. Som det står i läroplanen (Skolverket 2017, s.258) ska eleverna efter 

läsningen med hjälp av viktiga delar kunna återberätta textens innehåll för en annan person 

och kunna resonera kring textens innehåll i relation till egna erfarenheter. Resultatet av 

analysen visar att eleverna efter läsningen ges möjlighet att arbeta och använda strategin 

Cowboyen när de ska arbeta med uppgifter i arbetsboken. Uppgifterna är av olika karaktär 

och eleverna får träna på att plocka ut viktiga delar och sammanfatta det lästa på olika sätt. 

Vissa av uppgifterna är kopplade till berättelsen i läseboken, medan några andra uppgifter är 

fristående där eleverna ska sammanfatta en läst text som finns med i arbetsboken. Ett exempel 

på en sådan uppgift beskrivs i resultatet. Uppgiften handlar om att eleverna ska läsa en kortare 

faktatext om björnar och sedan med hjälp av en tankekarta läsa, plocka ut och sammanfatta 

det viktigaste i texten.  

 

I läseboken syns strategin Cowboyen i sex kapitel, som är kopplade till arbetsbokens 

uppgifter. För att eleverna ska ges möjlighet att arbeta mer med strategin ställer det krav på 

hur läraren väljer att arbeta med läseboken under läsningen. Ett arbetssätt kan vara att efter 

varje avslutat kapitel sammanfatta vad som har hänt i kapitlet. Detta kan ske på olika sätt, 

läraren kan till exempel ställa frågor och diskutera tillsammans med eleverna eller att eleverna 

i par eller enskilt får diskutera och skriva ner några meningar om det viktigaste som hänt i 

kapitlet. Läraren och eleverna kan också lyfta fram viktiga nyckelord som de sedan kan arbeta 

med. Läraren har en viktig roll i att planera och välja ut arbetssätt som uppmuntrar eleverna 
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till att använda flera olika läsförståelsestrategier och vara aktiva genom hela läsprocessen för 

att utveckla sin läsförståelse. Att eleverna ska vara aktiva under hela läsprocessen är något 

som Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.86) nämner som en viktig faktor.  

7.1.4 Spågumman 

I läseboken kan läraren ta vara på de rubriker och avslut som finns i boken för att få eleverna 

att fundera på vad som kommer hända härnäst. Läraren kan i förväg gå igenom läseboken för 

att få en överblick över vilka rubriker och avslut som kan vara av intresse att diskutera. En 

uppföljning av elevernas förutsägelser kan vara att gå igenom dem senare under läsningen för 

att se om de stämde eller om något annat hände. Detta kan göras för att eleverna ska känna att 

de inte bara berättar vad de tror ska hända, utan att det även blir en uppföljning av deras 

tankar och idéer. I arbetsboken ges eleverna få möjligheter att arbeta med strategin 

Spågumman. I de två uppgifter som finns ska de vid den ena uppgiften diskutera tillsammans 

med en kamrat och komma fram till förslag på hur Asta och Bea kan lösa sitt problem. I den 

andra uppgiften ska eleverna svara på var de tror att Maj-Björn befinner sig. De två 

uppgifterna liknar varandra. De handlar båda om att eleverna ska förutspå vad som kommer 

hända, vilket Spågumman handlar om. Det som skiljer uppgifterna åt är att i en uppgift ska de 

enskilt skriva ner sitt svar och i den andra uppgiften ska de tillsammans med en kamrat 

diskutera och skriva ner sina svar. Vi tycker att arbetsboken skulle kunna innehålla fler 

uppgifter där eleverna får använda strategin Spågumman. Läseboken har många 

intresseväckande rubriker och spännande avslut som skulle kunna kopplas till fler uppgifter i 

arbetsboken.  

 

I och med att arbetsboken innehåller få uppgifter där eleverna får arbeta med strategin 

Spågumman har läraren ett stort ansvar i att synliggöra strategin vid arbetet med läseboken. 

Genom att samtala kring de rubriker och avslut som väckt intresse kan strategin synliggöras i 

undervisningen och eleverna får träna på att förutse händelser och delge sina tankar med 

varandra. Här behöver läraren stötta eleverna i arbetet med denna strategi. McAllum (2014, 

s.26) och Brown (2008, s.539) poängterar att det är viktigt för eleverna att arbeta med 

strategin som handlar om att de ska förutse vad som kommer hända för att utveckla sin 

läsförståelse. Roe (2014, s.33) berättar att läsaren under läsningen ska kunna dra slutsatser 

och resonera kring texten för att få en förståelse för innehållet.  
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7.1.5 Detektiven 

Strategin Detektiven är som nämnts i resultatet svår att urskilja och ge konkreta exempel på, 

då det är väldigt individuellt vad i texten som kan vara svårt för eleverna att förstå. Eleverna 

har olika kunskaper och erfarenheter och kan fastna i olika delar av en text. Detta är något 

som Roe (2014, s.40) beskriver, att läsarens förväntningar på texten, tidigare upplevelser och 

kunskaper påverkar tolkningen och förståelsen av textens innehåll. Detta leder till att en text 

kan förstås och tolkas på olika sätt beroende på vem läsaren är. Detta är inte bara något som 

Roe (2014) förklarar, utan Bråten (2008, s.15) poängterar också att vi läser en text olika. 

Detta ställer krav på läraren vid användningen av läseboken. Vid läsningen har läraren ett 

ansvar i att hjälpa och stötta eleverna i att använda denna strategi. Detektiven handlar om att 

eleverna ska använda verktyg för att reda ut oklarheter i texten, till exempel att de letar efter 

ledtrådar i texten eller slår upp svåra ord. Brown, Beard El-Dinary, Pressley och Coy-Ogan 

(1995, s.257) förklarar att eleverna kan använda sig av olika strategier när de uppstår 

oklarheter i texten, de kan till exempel läsa om, leta efter ledtrådar i kontexten eller ignorera 

problemet och fortsätta läsa. Som resultatet visar finns det avsnitt i läseboken där svåra ord 

och uttryck förklaras längre fram i avsnittet. Genom att fortsätta läsa får eleverna 

förklarningar till ord och uttryck som kan vara svåra att förstå. I dessa avsnitt synliggörs 

strategin Detektiven och eleverna får möjlighet att arbeta med den vid läsningen. Det är även 

något som står i kunskapskraven, att eleverna själva ska kunna reda ut oklarheter i texter med 

hjälp av olika strategier (Skolverket 2017, s.258). Dessa strategier behöver läraren gå igenom 

med eleverna för att de själva ska kunna använda dem vid behov. Vid gemensam läsning kan 

läraren göra pauser och reda ut oklarheter och svåra ord och begrepp som dyker upp 

tillsammans med eleverna. Läraren behöver vara medveten om och vaksam på vilka ord som 

kan tänkas vara svåra för eleverna. 

 

Alla elever har olika kunskaper och olika stort ordförråd, vilket gör att eleverna kan lära av 

varandra. Här kan modellen RT som McAllum (2014, s.27) beskriver vara bra att använda sig 

av. Modellen bygger på arbete i grupp där eleverna ska hjälpa varandra att komma vidare i sin 

läsförståelseutveckling. Modellen ska även bidra till att eleverna skapar en känsla av 

gemenskap, där eleverna ska våga ta hjälp av varandra. Genom att diskutera och reda ut 

oklarheter tillsammans ges eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Mahadavi och 

Tensfeldt (2013, s.80) förklarar att ett stort ordförråd gynnar läsförståelsen. Därför är strategin 

Detektiven viktig att arbeta med för att eleverna ska reda ut oklarheter och fylla på sitt 

ordförråd med nya ord, men också att förstå textens budskap.  
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7.2 Metod och materialdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur de fem läsförståelsestrategierna i En läsande klass 

framställs i ett utvalt läromedel. Vi valde att utgå från En läsande klass för att det valda 

läromedlet utgår från dessa strategier och då var det intressant att se hur strategierna 

framställs. Dessutom lyfter mycket forskning om läsförståelse fram delar av dessa strategier 

som centrala för utvecklingen av läsförståelse. Valet att genomföra en läromedelsanalys 

grundar sig i lärobokens centrala roll i undervisningen och eftersom det är lärarens ansvar att 

granska läromedel idag tyckte vi att det skulle vara lärorikt att själva få göra en 

läromedelsanalys.  

 

Vi valde att analysera både läseboken och arbetsboken för att få en tydligare bild av hur de 

fem läsförståelsestrategierna framställs, eftersom vissa strategier används mer under läsningen 

och andra efter. Vi ville också få syn på samspelet mellan läseboken och arbetsboken. 

Färgkodningen var en bra metod som hjälpte oss att synliggöra läsförståelsestrategierna. Vi 

tycker att färgkodningen bidrog till ett systematiskt tillvägagångssätt där vi kunde fokusera på 

de olika strategierna var för sig och få en bild över vilket utrymme de hade i läromedlet. Dock 

gick det inte att färgkoda strategin Konstnären i läseboken eller strategin Detektiven i 

läseboken och arbetsboken eftersom de är individuella utifrån elevernas erfarenheter och 

kunskaper. Vi valde ut några exempel som kan ge möjlighet för eleverna att arbeta med 

strategierna, men det skulle inte bli tillförlitligt att färgkoda och räkna ett exakt antal då våra 

tolkningar inte behöver stämma överens med eleverna. Genom att sammanställa strategiernas 

utrymme i tabeller blev det tydligare hur stort utrymme varje strategi ges i läromedlet. I 

efterhand tycker vi att avgränsningen av materialet var tillräcklig för att göra en analys och 

besvara våra frågeställningar. 

8. Slutsatser  
Resultatet av studien visar att alla de fem läsförståelsestrategierna Reportern, Konstnären, 

Cowboyen, Spågumman och Detektiven framställs i läromedlet. Eleverna får möta och 

använda alla strategierna på ett varierat sätt, då strategierna ges olika stort utrymme. Den 

strategi som syns tydligast och ges mest utrymme i läromedlet är Reportern, som framställs i 

både läseboken och arbetsboken. Arbetet med strategierna kräver ett visst arbete från läraren i 

att introducera dem och synliggöra dem för eleverna. En viktig slutsats är att läraren har en 

avgörande roll för att stötta eleverna att utveckla sin läsförståelse. Under studien upptäckte vi 
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att strategierna Detektiven och Konstnären var svåra att urskilja. Det var svårt att ge konkreta 

exempel, då de beror på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

Förmågan att kunna läsa och förstå det lästa är en viktig förutsättning i dagens samhälle. 

Därför är det viktigt att eleverna får möjligheten att arbeta med och utveckla sin läsförståelse i 

skolan. Eftersom läroboken har en central del i undervisningen är det viktigt att den svarar 

mot kursplanen och dess mål. Här har läraren ett stort ansvar att granska läroboken för att se 

att den stämmer överens med målet för undervisningen. Läromedlet för denna analys ger 

eleverna möjlighet att på olika sätt utveckla sin läsförståelse, då eleverna får använda flera 

olika strategier när de läser och arbetar med arbetsboken.  

9. Förslag på vidare forskning 
Som en del i utvecklingen av denna studie och i framtida forskning kan analysen kompletteras 

med ett större material. Antingen genom att jämföra flera böcker inom läromedlet ABC-

klubben för att få syn på progressionen av arbetet med läsförståelsestrategierna från 

förskoleklass till årskurs 3. Eller genom att jämföra läromedlet med ett helt annat läromedel i 

svenska för att få syn på skillnader mellan läromedlen. Eftersom lärare har ett stort ansvar i att 

synliggöra strategierna, kan förslag på vidare forskning vara att undersöka lärares arbete med 

läsförståelse och strategier i undervisningen. Utifrån vår studie kan en studie till exempel vara 

att observera och intervjua lärare för att få syn på hur arbetet med En läsande klass och det 

utvalda läromedlet ser ut. En annan undersökning kan vara mer allmänt hur lärare arbetar med 

läsförståelse och läsförståelsestrategier i undervisningen. Efter denna studie upplever vi att det 

finns mycket forskning om läsning och läsförståelse, men att det behövs mer forskning om 

läromedel. Vi anser att detta är ett viktigt område, då olika läromedel ligger till grund för 

undervisningen i klassrummet.  
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