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Although the read project En läsande klass (A reading class) has received considerable 

attention in Sweden in the past year, the aim of this essay is to investigate teachers' different 

perceptions of En läsande klass effects on students' reading comprehension and interest in 

reading by teaching, based on En läsande klass. To investigate this, I assume a 

phenomenographic method where I collect empirical data through semi-structured interviews 

with teachers who use En läsande klass in teaching. The essay involves four teachers. The 

teachers' perceptions set in relation to previous research in this area. The result of this study 

shows that the teachers in this study have different perceptions of En läsande klass effects on 

students' reading comprehension and interest in reading. How teachers choose to adapt En 

läsande klass for their own teaching proves to be important for the development of reading 

comprehension. The results also shows different ways of perceiving students' reading 

comprehension; one way is through increased participation and one way is through greater 

awareness of the different text structure. 
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1 Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 222) framkommer 

det tydligt att undervisningen i svenska bland annat ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att läsa och analysera olika slags textgenrer för olika syften. Vidare ska 

undervisningen stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisning i 

lässtrategier är något som, i det centrala innehållet för svenskämnet i årskurs 1-3, presenteras 

som en betydelsefull faktor för att eleverna ska utveckla sin läsförmåga och läsförståelse.  

Att elever utvecklar en god läsförståelse är, enligt min mening, betydelsefullt ur många 

synvinklar. Bland annat är en god läsförståelse en förutsättning för att elever ska klara 

grundskolan med godkända betyg, och detta gäller inte bara svenskämnet, utan jag vill betona 

att en god läsförståelse krävs för att klara målen i många ämnen. Pedagogen och forskaren 

Monica Reichenberg framhåller i sin bok Vägar till läsförståelse (2008, s. 7) att det tyvärr är 

alltför många elever som går ut grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen för 

godkänt betyg i svenska, matematik och natur- och samhällsorienterade ämnen. Vidare 

presenterar hon resultat från de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. År 2006 

genomfördes en PIRLS-undersökning där svenska tioåringars läsförmåga undersöktes. 

Resultatet visar att andelen starka och mycket starka läsare har minskat och att det är färre 

elever som klarar mer avancerade läsuppgifter.  

Med detta som bakgrund är det, enligt min mening, av yttersta vikt att skolan tar sitt ansvar 

och aktivt arbetar med att öka elevers läsförståelse. Hur kan man som pedagog då aktivt 

arbeta med läsförståelse? Vilket stöd finns att tillgå? Som ovan nämndes är undervisning i 

lässtrategier något som framhålls som betydelsefullt för elevers läsutveckling i den nuvarande 

läroplanen. Vad lässtrategier innebär och hur man som pedagog kan undervisa inom detta 

område är däremot inte något som framkommer.  

Våren år 2014 skickades ett undervisningsmaterial helt kostnadsfritt ut till Sveriges alla låg- 

och mellanstadieskolor. Detta undervisningsmaterial kommer från läsprojektet ”En läsande 

klass”, där pedagogen och författaren Martin Widmark är initiativtagare. Detta 

undervisningsmaterial är till för att ge pedagoger stöd och inspiration för undervisning inom 

området för läsförståelse och läsförståelsestrategier. Läsprojektet ”En läsande klass” har fått 

stor uppmärksamhet det senaste året, vilket visar sig genom bland annat facebookgruppen ”En 

läsande klass”, som riktar sig till pedagoger och blivande pedagoger, med sina 25 500 

medlemmar. Personligen har jag uppmärksammat material från ”En läsande klass” på 
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väggarna i flertalet klassrum som jag har besökt. Det har även riktats en del kritik mot ”En 

läsande klass”, exempelvis publicerade Pedagogiska Magasinet (2014-09-25) en artikel 

skriven av forskarna Ulla Damberg och Jan Nilsson som menar att ”En läsande klass” har 

allvarliga brister. Artikelns rubrik visar tydligt forskarnas inställning och talar för sig själv: 

”En läsande klass är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund” (Pedagogiska Magasinet 

2014-09-25, s. 1).  

Då läsprojektet ”En läsande klass” har nått ut till många pedagoger i landet, samtidigt som det 

verkar finnas blandade åsikter om konceptet, finner jag det intressant att undersöka vad 

pedagoger som använder sig av ”En läsande klass” i undervisningen har för uppfattningar 

kring dess effekter på elevers läsutveckling. Detta leder oss in på syftet med denna studie, 

som i det följande presenteras. 

2 Syfte och frågeställningar 
Då det omdiskuterade läsprojektet ”En läsande klass”, som förespråkar medveten användning 

av läsförståelsestrategier i undervisningen, har fått stor uppmärksamhet i Sverige finner jag 

det intressant att undersöka hur pedagoger menar att dessa strategier påverkar elevers 

läsutveckling. Mitt syfte med detta självständiga arbete är att undersöka olika pedagogers 

uppfattningar om vilka eventuella effekter ”En läsande klass” kan ha på elevers läsförståelse. 

Vidare är mitt syfte att söka svar på om den eventuellt ökade läsförståelsen bland elever 

genom arbete med ”En läsande klass” genererar en ökad läslust hos elever. I mitt syfte ingår 

även att relatera ”En läsande klass” till teoribildningen gällande läsförståelsestrategier.  

Syftet leder till dessa frågeställningar som används som grund i min studie: 

 Vilka olika uppfattningar har pedagoger om ”En läsande klass” effekt på elevers 

läsförståelse? 

 Vilka olika uppfattningar har pedagoger om att en eventuell ökad läsförståelse genom 

arbete med ”En läsande klass” genererar en ökad läslust hos elever? 

 Vilka teoribildningar kan relateras till ”En läsande klass”? 

3 Disposition 
Studiens upplägg ser ut på följande sätt. I kapitel 4 presenteras den metod som används för att 

genomföra denna studie. I kapitel 5 redogör jag för de urval som har gjorts, när det gäller 

intervjuobjekt och litteratur. I kapitel 6 diskuterar jag studiens begränsningar och 
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tillförlitlighet, för att sedan i kapitel 7 nämna de etiska aspekter som tas hänsyn till i denna 

studie. I kapitel 8 och 9 följer en presentation av ”En läsande klass” och dess bakomliggande 

teorier och metoder. I dessa kapitel beskrivs även projektets läsförståelsestrategier och deras 

betydelse för läsinlärning. I kapitel 10 presenteras tidigare forskning som har gjorts på 

pedagogers uppfattningar om läsinlärning och läsförståelse. Resultaten av den insamlade 

empirin presenteras i kapitel 11, som sedan följs av en resultatdiskussion i kapitel 12 där jag 

sätter resultaten av den insamlade empirin i relation till teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. I resultatdiskussionen delger jag även mina egna reflektioner i förhållande till 

pedagogernas intervjusvar och tidigare forskning. Slutligen i kapitel 13 presenterar jag 

studiens slutsats, som följs av avslutande reflektioner. 

4 Metod 

4.1 En fenomenografisk studie 
Syftet med denna studie är bland annat att undersöka olika pedagogers uppfattningar gällande 

läsprojektet ”En läsande klass” eventuella påverkan på elevers läsförståelse och att undersöka 

deras uppfattning om den eventuellt ökade läsförståelsens effekt på elevers läslust. 

Pedagogikforskarna Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson beskriver i boken Handbok i 

kvalitativ analys (2009, s. 122), fenomenografi som en metodansats där fokus ligger på att 

beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Metoden är utvecklad för att 

analysera data från enskilda individer. I en fenomenografisk studie ligger uppmärksamheten 

på att se variationen mellan olika människors sätt att uppfatta omvärlden. Då syftet med denna 

studie är att undersöka olika pedagogers syn på läsprojektet ”En läsande klass” och hur de 

uppfattar att konceptet påverkar elevers läsförståelse och läslust finner jag det lämpligt att 

utgå från en fenomenografisk ansats för att söka svar på mina frågeställningar. Jag ser fördelar 

med att utgå från en fenomenografisk ansats då det förhoppningsvis ger mig stöd att behålla 

fokus på olikheter i pedagogernas syn på En läsande klass, då detta ingår i syftet med denna 

studie. Med detta som bakgrund kan denna studie ses som en fenomenografisk studie. 

4.2 Beskrivning av metoden 
Den fenomenografiska forskningsansatsen förutsätter, enligt Dahlgren och Johansson (2009, 

s. 126) att forskaren eftersträvar så uttömmande och rikhaltiga svar från försökspersonerna 

som möjligt. Därför har jag valt att i denna studie göra halvstrukturerade intervjuer med de 

utvalda pedagogerna. Psykologerna Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun (2009, s. 43) att halvstrukturerade intervjuer mer liknar ett 



4 
 

samtal mellan den som intervjuar och intervjuobjektet. Vidare menar de att halvstrukturerade 

intervjuer utgår från teman och att en intervjuguide kan användas med förslag till frågor och 

följdfrågor som kan användas som stöd under samtalet. Intervjuerna i min studie innefattar 

fyra teman. Två av dessa temana som studien avser att beröra är pedagogernas personliga 

tankar om och upplevelser av ”En läsande klass” samt hur och i vilken omfattning ”En 

läsande klass” används. De andra två teman är ”En läsande klass” kopplat till elevers 

läsförståelse samt ”En läsande klass” kopplat till elevers läslust. Jag använder mig av en 

intervjuguide som stöd under intervjuernas gång där jag har förberett ett antal öppna frågor 

under vardera tema. Detta för att jag som intervjuare inte ska missa viktiga frågor samtidigt 

som intervjuobjekten ska få möjlighet att svara så öppetsinnat som möjligt. Utifrån vart 

intervjun leder ställs passande följdfrågor med syftet att utveckla intervjuobjektens svar. 

Intervjuerna ljudinspelas för att sedan transkriberas. 

Dataanalysen sker med stöd av en fenomenografisk analysmodell som innefattar sju steg. Jag 

kommer i det följande att kortfattat beskriva vad de sju stegen innebär i den analysmodell som 

Dahlgren och Johansson (2009, s. 127-137) beskriver, för att så tydligt som möjligt visa hur 

jag går tillväga i analysen av mina insamlade data. 

 Steg 1 handlar om att bekanta sig med materialet genom att upprepade gånger läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna. I Steg 2 skiljs de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena 

ut genom att man klipper ur passager eller stycken i intervjuerna. I steg 3 sker jämförelser 

mellan olika passager i syfte att hitta likheter och skillnader. I steg 4 grupperas de funna 

skillnaderna och likheterna för att på ett enklare sätt kunna relatera likheterna och skillnaderna 

till varandra. I min studie grupperas passagerna utifrån pedagogernas tankar om ”En läsande 

klass” och läsförståelsens betydelse för den fortsatta läsinlärningen. I steg 5 ska kategorierna 

artikuleras vilket innebär att likheterna står i fokus då forskaren söker essensen, alltså kärnan 

av likheter, i de olika kategorierna. Detta steg innebär att man som forskare analyserar de 

olika grupperna som utarbetats i steg 4 för att bestämma hur stor variationen får vara inom en 

kategori utan att behöva etablera ytterligare en kategori. I mitt fall handlar detta steg om att 

analysera pedagogernas formuleringar för att finna intervjusvar som syftar till liknande 

uppfattningar. I steg 6 ska kategorierna namnges för att underlätta arbetet med att urskilja det 

mest signifikanta i materialet. I steg 7 granskas alla passager för att se om de får plats i fler än 

en kategori. Detta görs genom att kontrastera passagerna mot varandra. Detta steg syftar till 

att få så uttömmande kategorier som möjligt. Den kontrastiva fasen kan resultera i att flertalet 
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kategorier sätts samman i ett färre antal kategorier. I min studie bildas i detta steg de teman 

som jag senare presenterar och diskuterar i relation till tidigare forskning. 

Jag är medveten om, vilket även Dahlgren och Johansson (2009, s. 130) framhåller, att det bör 

ske ett samspel mellan de olika stegen genom hela analysprocessen. Det är med andra ord inte 

tillräckligt att enbart ta steg för steg genom analysprocessen, utan som forskare kan det krävas 

att man går tillbaka och upprepar tidigare steg för att göra analysen så pass tydlig och rättvis 

som möjligt. 

Efter genomförandet av analysen av datan diskuterar jag resultatet, olika teman, i förhållande 

till tidigare forskning inom området för lärares uppfattning om läsinlärning. 

Syftet i denna studie innefattar även att relatera ”En läsande klass” till teoribildningen 

gällande läsförståelsestrategier. Detta görs i avsnittet där ”En läsande klass” presenteras, samt 

i avsnitten ”Teorier om inlärning” och ”Läsförståelsestrategier”, genom redogörelser för de 

bakomliggande teorierna och de metoder som ”En läsande klass” utgår från och bygger på. 

5 Urval 
Då denna studie bygger på intervjuer med pedagoger som i sin undervisning använder sig av 

”En läsande klass” tog jag, i inledningen av arbetet med studien, kontakt med fem skolor med 

syftet att hitta intervjuobjekt. Jag kontaktade rektorerna på skolorna och berättade kortfattat 

om mitt syfte med studien. Skolorna som jag kontaktade ligger alla i samma mellanstora 

kommun. Bemötandet som jag fick av rektorerna var positivt och jag fick ett antal namn på 

pedagoger som använder sig av ”En läsande klass” som jag sedan kontaktade personligen. 

Innan jag fick namnförslagen hade rektorerna frågat pedagogerna om de ansåg att det var okej 

att jag kontaktade dem. Jag är medveten om att det finns en risk i att pedagogerna kände sig 

manade att deltaga i studien då de fick förfrågan av sina rektorer. Efter personlig kontakt med 

dessa fem pedagoger blev det slutliga antalet pedagoger som deltar i min studie fyra stycken. 

Tre av dessa pedagoger arbetar som klasslärare i årskurs 1-3, medan den fjärde arbetar som 

specialpedagog i årskurs 1-5. Dessa fyra pedagoger har använt sig av ”En läsande klass” 

sedan konceptet blev tillgängligt i april år 2014. Pedagogerna arbetar på olika skolor. 

Storleken skiljer sig mellan skolorna, även i vilken grad skolorna är mångkulturella eller ej.  

I boken Kvalitativ forskning från start till mål (2011, s. 93) beskriver författaren Robert K. 

Yin olika typer av urval som kan användas för att finna deltagare till studien. Denna studie 

kan tyckas bygga på ett avsiktligt urval då jag efter kontakt med olika rektorer har fått förslag 
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på pedagoger som möjligtvis kunde bidra med uppfattningar gällande studiens ämne. Yin 

(2011, s. 93) beskriver att målsättningen med avsiktliga urval är att finna intervjuobjekt som 

kan ge talrika och informativa data som är relevant för studiens ämne. Fokus i mitt urval låg 

på att finna pedagoger som använder sig av ”En läsande klass” och att jag inte skulle ha någon 

förkunskap om vad de anser om konceptet, för att minimera risken att studien blir snedvriden. 

Den litteratur och tidigare forskning som presenteras i denna studie har valts ut genom 

sökningar i databaserna Eric och Diva, samt genom bibliotekssökningar. De sökord jag har 

använt mig av i databaserna är: ”reciprocal teaching”, ”reading comprehension”, ”early 

childhood education” och ”teachers perceptions”. Under sökningen var jag endast intresserad 

av forskningspublikationer som var kvalitetsgranskade. Bibliotekssökningarna gjordes genom 

att söka på författare som jag genom tidigare erfarenheter visste var väl insatta i området kring 

läsundervisning och läsförståelsestrategier. 

6 Metoddiskussion 

6.1 Studiens begränsningar 
I denna studie har tyngdpunkten lagts på att urskilja pedagogers uppfattningar om ”En läsande 

klass” eventuella påverkan på elevers läsförståelse och den eventuellt ökade läsförståelsens, 

genom undervisning utifrån ”En läsande klass”, effekt på elevers läslust. I och med detta har 

studien begränsats till att endast se till pedagogers uppfattningar om elevers utveckling och 

känsla för läsning. Jag anser att det hade varit intressant att även undersöka hur pedagogernas 

elever uppfattar arbetet utifrån ”En läsande klass” för att kunna göra en jämförelse mellan 

pedagogernas och elevernas uppfattningar. Tyvärr rymdes inte denna jämförelse inom 

tidsramen för denna studie. Ytterligare en begränsning som har gjorts på grund av tidsramen 

är antalet deltagande pedagoger i studien.  

6.2 Studiens tillförlitlighet 
Utifrån mitt syfte med denna studie har jag valt att utgå från en fenomenografisk ansats. Att 

välja en forskningsansats som följs genom hela studien, är enligt min mening fördelaktigt, då 

jag anser att det underlättar för forskaren att hålla kvar vid studiens syfte genom hela arbetet. 

Förhoppningsvis leder detta till att det även underlättar för den som läser studien att förstå 

resultatet i relation till syftet med studien. Jag anser att en fenomenografisk ansats lämpar sig 

väl i förhållande till min forskningsfråga. Det är däremot viktigt att framhålla att en 

fenomenografisk ansats är inriktad på att se variationen i människans sätt att se på fenomen i 



7 
 

sin omvärld, vilket leder till att forskaren själv måste tolka och kategorisera den insamlade 

empirin för att kunna urskilja dessa olikheter. Jag ser en risk med detta då misstolkningar av 

empirin kan göras, vilket kan leda till ett missvisande resultat. Under analysen av resultatet i 

min studie har jag genomgående tänkt på att vara objektiv och försökt tolka intervjuobjektens 

svar så noggrant som möjligt. Dock finns det fortfarande en risk att intervjusvaren har tolkats 

på ett sätt som inte stämmer överens med vad pedagogerna vill förmedla. Å andra sidan har 

jag utgått från den analysmodell som ovan presenterats för att kunna presentera ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. 

Jag anser att det finns anledning att uppmärksamma det låga antalet deltagande pedagoger i 

min studie. En mer omfattande studie med fler deltagande pedagoger hade, enligt min 

mening, gett ett mer tillförlitligt resultat. Ett större antal deltagande pedagoger hade bidragit 

till att fler uppfattningar om ”En läsande klass” hade kunnat urskiljas, vilket även möjligtvis 

hade genererat i ett tydligare resultat. Som jag ovan nämnde hade det varit intressant att även 

se till elevernas uppfattningar om ”En läsande klass”. Genom att göra elevintervjuer hade 

pedagogernas och elevernas uppfattningar kunnat jämföras med varandra för att urskilja i 

vilken grad uppfattningarna stämmer överens. Att kombinera intervjuerna med 

klassrumsobservationer hade möjligen varit ytterligare ett sätt att stärka studiens 

tillförlitlighet. 

7 Etik 
Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011, s. 16, 21) framhåller att en viktig del i 

forskningsetiken rör frågor om hur personer som på olika sätt medverkar i forskning får 

behandlas. Vidare framhålls att forskning alltid bör genomföras med en medvetenhet om 

etiska aspekter. En etisk aspekt som nämns är att medverkande personer i olika slags 

forskning skall hållas anonyma. De deltagande pedagogerna i min studie har blivit 

informerade om att all publicering hålls anonym och att de när som helst får avbryta sitt 

deltagande. Intervjuerna ljudinspelades efter samtycke med pedagogerna, och de informerades 

om att anledningen till att jag ville spela in intervjuerna var för att underlätta analysen av 

empirin och att ljudfilerna raderas när studien är färdigställd. En av pedagogerna arbetar som 

specialpedagog och de andra tre som klasslärare. För att bibehålla anonymiteten i studien 

väljer jag att inte synliggöra detta, utan benämner pedagogerna vid de fiktiva namnen 

Pedagog A, Pedagog B, Pedagog C och Pedagog D. 
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8 Presentation av ”En läsande klass” och dess bakomliggande 

teorier/metoder 

8.1 ”En läsande klass” 
Initiativtagaren till projektet ”En läsande klass” är mellanstadieläraren och författaren Martin 

Widmark. Idén till projektet ”En läsande klass” har sitt ursprung i de många klassrumsbesök 

Widmark har gjort genom åren där han har sett tydliga skillnader på vilket sätt och i vilken 

omfattning undervisning i läsförståelse har existerat. Detta i kombination med de svenska 

elevernas alltmer försämrade resultat inom läsförståelse är bakgrunden till att projektet ”En 

läsande klass” har kommit till. Syftet med ”En läsande klass” är att visa hur arbete med 

läsförståelsestrategier kan gå till genom att sprida kunskaper och erfarenheter om 

undervisning i läsförståelse. ”En läsande klass” består av en studiehandledning som innehåller 

lektionsplaneringar anpassade för årskurs 1-6. Studiehandledningen finns både som bokform 

och i digital form. Boken hänvisar även till övningstexter, skönlitterära texter och faktatexter 

som finns tillgängliga på hemsidan www.enlasandeklass.se. Boken skickades kostnadsfritt ut 

till samtliga låg- och mellanstadieskolor den 23 april 2014 (www.enlasandeklass.se, 2014) 

Lektionsplaneringarna i studiehandledningen är skrivna av fem stycken verksamma 

pedagoger som själva arbetar aktivt med läsförståelsestrategier. Lektionsplaneringarna 

innehåller endast övningar i läsförståelse och sträcker sig över 30 minuter om dagen, 

sammanlagt 2,5 timmar i veckan. Planeringarna bygger på och utgår ifrån tre modeller; 

Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction (TSI) och Questioning the Author 

(QtA) (www.enlasandeklass.se, 2014). Reichenberg (2008, s. 91) beskriver modellen QtA och 

framhåller att det är en modell för strukturerade textsamtal. Vidare framhåller hon att QtA 

syftar till att uppmärksamma författaren bakom texten och att uppmärksamma eleverna om att 

man som läsare har rätt att ifrågasätta författaren då denne har ett stort ansvar gällande textens 

läsbarhet. Modellen QtA handlar även om att göra eleverna aktiva i läsningen genom att 

uppmana dem att ställa frågor till texten och ge förslag på omformuleringar som kan leda till 

en ökad förståelse.  

Modellerna Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instructions utgår från fyra 

grundstrategier. ”En läsande klass” bygger på fem läsförståelsestrategier, vilket innebär att 

ytterligare en strategi har lagts till. ”En läsande klass” strategier är: att förutspå och ställa 

hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder 

(www.enlasandeklass.se, 2014). Mer ingående vad modellerna och strategierna innebär 

utvecklar jag senare i texten. 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.enlasandeklass.se/
http://www.enlasandeklass.se/
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”En läsande klass” bygger som sagt på läsförståelsestrategier, och dessa strategier kallas inom 

projektet för läsfixare. I studiehandledningen finns även beskrivningar på hur man som 

pedagog kan modellera dessa läsfixare (strategier) för eleverna. Jag kommer i det följande att 

kort presentera de olika läsfixarna vid deras namn.  

Spågumman används för att förutspå och för att ställa hypoteser om texten genom att titta 

närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer. Detektiven används för att reda ut 

oklarheter, nya ord och uttryck. Reportern är till för att ställa frågor till texten på tre nivåer: på 

raderna, mellan raderna och bortom raderna. Cowboyen används för att sammanfatta det 

viktigaste ur texten. Konstnären används för att måla upp inre bilder. 

Målet med ”En läsande klass” är att eleverna ska bli något som kallas Stjärnläsare. En 

stjärnläsare låter dessa fem strategier samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse. 

Vad som också karakteriserar en stjärnläsare är att läsaren är medveten om när hen inte förstår 

den lästa texten och kan då använda sig av en eller flera strategier (www.enlasandeklass.se, 

2014). 

I det följande kommer jag att presentera relevanta teorier om inlärning för att skapa en 

bakgrundsförståelse för de modeller ”En läsande klass” bygger på och utgår från. 

9 Teorier om inlärning 
I sin bok Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik redogör 

pedagogikforskaren och lärarutbildaren Barbro Westlund (2009) för vilka teoribildningar som 

både har haft och har stor påverkan på undervisningen i den svenska skolan, samt hur de 

förhåller sig till undervisning i läsförståelse. En av dessa teoribildningar är kognitivismen 

som, enligt Westlund (2009, s. 18), innebär att man är intresserad av vad som händer i den 

lärandes huvud. Inom kognitivismen ser man människan som en aktiv sökare och skapare av 

kunskap. Kunskapskonstruktionen betraktas inom kognitiv teori som en process. 

Kognition handlar om varseblivning, inlärning och tänkande hos individen. Individens bearbetning 

av intryck är en aktiv process som skapar nya tankeprocesser. En kognitiv förmåga handlar om en 

individs individuella tänkande, problemlösning och beslutsfattande. (Westlund, s.18, 2009) 

Begreppet metakognition innebär människans förmåga att reflektera över sina egna 

tankeprocesser, ett begrepp som tillhör den kognitiva teorin (Westlund 2009, s. 18). 

Med kognitiv teori som grund har det sedan utvecklats olika teorier som betonar 

kunskap och lärande på olika sätt, en av dessa är den konstruktivistiska teorin. Westlund 

(2009, s. 19) menar att forskare betraktar både Piaget och Vygotskij som grundare av 

http://www.enlasandeklass.se/
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konstruktivistisk undervisning, men att det är Vygotskij som kopplas till dialogens 

betydelse för kunskapsutveckling. Westlund (2009, s. 19) refererar till Arfwedson 

(1992) i sin beskrivning av konstruktivistisk teori. Kärnpunkten i den konstruktivistiska 

teorin är att individen konstruerar sin kunskap själv och att den yttre lärandemiljön samt 

elevernas idéer är viktiga. Lärarens uppgift inom konstruktivismen handlar om att 

uppmuntra eleverna att reflektera över egna tankeprocesser och att få dem engagerade i 

dialoger både med läraren och med varandra. 

De båda forskningsbaserade modellerna Reciprocal teaching (RT) och Transactional 

Strategies Instruction (TSI) bygger, enligt Westlund (2009, s. 33), på konstruktivistisk 

teori. Modellerna syftar till att öka elevers läsförståelse genom att göra elever medvetna 

om sin egen tankeförmåga och syftet med sin läsning, med andra ord den metakognitiva 

förmågan. Lärarens uppgift är således att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier 

genom tankemodeller som eleverna först imiterar för att de sedan ska ha förmågan att ta 

alltmer ansvar för sin egen inlärning. Jag kommer senare i texten att redogöra mer 

ingående för vad modellerna Reciprocal teaching och TSI innebär. 

9.1 Läsförståelsestrategier 

9.1.1 Vad menas med läsförståelsestrategier? 

Pedagogen Britta Stensson framhåller i sin bok Mellan raderna. Strategier för en tolkande 

läsundervisning (2006, s. 29) att erfarna läsare omedvetet använder sig av 

läsförståelsestrategier under läsningens gång. För att veta vilken strategi man som läsare ska 

använda krävs ett metakognitivt tänkande. Vidare menar hon att dessa kognitiva processer 

sker intuitivt och är del av läsningen hos erfarna läsare. En viktig uppgift för skolan är att 

hjälpa oerfarna läsare genom att modellera och tydligt undervisa i dessa strategier då alla 

läsare inte har förmågan att utveckla strategierna självmant (Stensson 2006, s.30).  

9.1.2 Genomgång av de olika läsförståelsestrategierna 

Stensson (2006, s. 31-34) presenterar de olika läsförståelsestrategierna vilka är: att göra 

kopplingar, att ställa frågor eller undra, att skapa inre bilder, inferenser: att läsa mellan 

raderna, att bestämma vad som är viktigt i texten och att syntetisera. I det följande kommer 

jag att beskriva de olika strategierna för att tydliggöra innebörden av dem. 

Att göra kopplingar innebär att man som läsare kopplar ihop nya erfarenheter från texten med 

den förkunskap och de erfarenheter som läsaren har gällande bokens tema eller miljö. Inom 

läsforskningen talar man om schema. Ett schema kan förklaras som ett abstrakt och 
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generaliserat minnessystem. När man som läsare läser en ny text kopplar man ihop de nya 

erfarenheterna med de scheman som redan finns hos läsaren för att kunna tolka de nya 

erfarenheterna. Dessa scheman hjälper till att skapa en förståelse och en mening med texten.  

Att ställa frågor eller undra innebär att man som läsare ställer frågor till texten för att skapa 

sig en djupare förståelse. Det finns olika typer av frågor, dels frågor som går att läsa av direkt 

i texten och dels frågor där svaren finns bortom raderna. Frågor där svaren finns bortom 

raderna innebär att det kan krävas speciella erfarenheter för att finna svaren, att man tar hjälp 

av illustrationerna eller att man genom samtal med andra om texten finner svaren. Frågor 

används för att urskilja textens dolda mening.  

Att skapa inre bilder handlar om att man som läsare skapar inre bilder med hjälp av texten och 

med hjälp av den förkunskap som finns. De inre bilderna hjälper till att skapa en djupare 

förståelse på så vis att det gör det lättare för läsaren att komma in i texten vilket gör relationen 

mellan text och läsare fastare. De inre bilderna gör läsaren mer engagerad. 

Att bestämma vad som är viktigt i texten innebär att man som läsare sållar i texten och väljer 

ut den viktigaste informationen eller de viktigaste händelserna. Detta är en viktig förmåga då 

det hjälper till att nå textens budskap. 

Att syntetisera handlar om att man som läsare kopplar ihop ny information med tidigare 

kunskap för att skapa ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att se på saker. Att syntetisera innebär 

således att man som läsare under läsningens gång får ny information som adderas till den 

förkunskap som redan finns inom området. Den nya och den gamla informationen skapar 

tillsammans en ny mening och ett nytt sätt att se på saker. 

Ovan nämnde jag de två modellerna Reciprocal teaching (RT) och Transactional Strategies 

Instruction (TSI) som syftar till att öka elevers läsförståelse genom att man undervisar i 

läsförståelsestrategier. Då dessa modeller är grundpelare i läsprojektet ”En läsande klass” 

kommer i det följande en presentation av vardera modellen. 

9.1.3 Reciprocal teaching 

Westlund (2009, s. 75) framhåller pedagogikforskarna Palincsar och Klenk som grundare till 

modellen Reciprocal teaching. Modellen utformades då dessa forskare ville hitta ett 

undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare att använda samma strategier som goda läsare 

använder. Förutom individens kognitiva utveckling, var Palincsar och Klenk även intresserade 
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av inlärarens kulturella och sociala förutsättningar. Genom att studera vilka strategier goda 

läsare använder sig av kom de fram till fyra huvudstrategier: 

1. De förutspår handlingen/ställer upp hypoteser 

2. De ställer egna frågor om texten 

3. De klargör otydligheter 

4. De sammanfattar texten. 

Reciprocal teaching går ut på att läraren modellerar dessa strategier för eleverna genom tänka-

högt metoden. Syftet med att modellera strategierna är att synliggöra omedvetna processer 

genom att explicit undervisa om dem. Inom Reciprocal teaching är interaktion och dialog 

viktiga aspekter. Genom direktundervisning i läsförståelsestrategier görs eleverna aktiva, och 

tanken är att eleverna ska överta allt mer ansvar och så småningom själva axla rollen som 

dialogledare (Westlund 2009, s. 77). 

Arbetsgången med Reciprocal teaching kan se ut som följande: läraren har valt ut en kortare 

text med hög kvalité som klassen ska arbeta med. Läraren börjar med att förklara den strategi 

som under arbetsgången ska beröras. Därefter modellerar läraren strategin genom att tänka 

högt medan eleverna iakttar och lyssnar. Sedan är det elevernas tur att prova strategin, 

antingen i grupp eller enskilt, på den fortsatta texten. Därefter summerar läraren vad man har 

gjort genom att diskutera strategin tillsammans med eleverna. Eleverna tränar samma strategi 

vid upprepade tillfällen på olika slags texter. De får då både vara ”lärare” och ”elev”.  

Vanligtvis introduceras en strategi i taget, dock är det betydelsefullt att läraren förklarar att 

erfarna läsare omedvetet växlar mellan de olika läsförståelsestrategierna (Westlund 2009, s. 

77-78). 

9.1.4 Transactional Strategies Instruction 

Transactional Strategies Instruction, som jag i det följande kommer att kalla TSI, grundades 

enligt Westlund (2009, s. 80) av pedagogikforskarna Pressley och Wharton-Mcdonald. TSI-

modellen bygger på samma fyra grundstrategier som Reciprocal teaching. Modellen får dels 

en psykologisk dimension och dels en litterär dimension då den bygger på två principer: 

utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker 

mellan lärare och elever ur texten (Westlund 2009, s. 80). Reciprocal teaching och TSI är två 

modeller som påminner om varandra till stor del, och båda modellerna använder metoden att 

tänka högt. Det som skiljer dem åt är att TSI inte är lika strikt som Reciprocal teaching. Inom 

TSI undervisar läraren i läsförståelsestrategier när det finns behov av det. Något som präglar 
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TSI-modellen är att läsningen både ska vara aktiv och ställa krav på elevernas delaktighet. 

Westlund (2009, s. 82) refererar till Andreassen (2007) som menar att strategierna inom TSI 

är ett medel för att koordinera dialogen om texten och att användandet av kognitiva strategier 

i dialog med andra bidrar till att eleverna engageras till personliga tolkningar av texten. 

9.1.5 Varför undervisning i läsförståelsestrategier? 

Psykologiforskaren Ingvar Lundberg belyser i sin bok Läsningens psykologi och pedagogik 

(2010) läsförståelsens komplexitet. Att förstå en text innefattar så mycket mer än att enbart 

kunna avkoda de skrivna orden. Enligt honom krävs det att man som läsare kan hantera en 

mer krävande syntax för att förstå en text på djupet. Läsförståelsen har således två sidor, där 

den ena sidan handlar om att läsaren gör en språklig bearbetning och den andra sidan handlar 

om själva tolkningen av texten utifrån sammanhanget. Det som menas med den språkliga 

bearbetningen är att själva meningsuppbyggnaden analyseras och orden grupperas på ett visst 

sätt efter reglerna i språket. Vanligtvis görs detta automatiskt under läsningen. Själva 

tolkningen av texten sker genom att läsaren konstruerar ett inre scenario, en 

föreställningsvärld, där förkunskaperna är avgörande för hur vårt inre scenario konstrueras 

(Lundberg 2010, s. 79-80). 

Vidare betonar Lundberg (2010, s. 127) vikten av att undervisning i läsförståelse pågår hela 

skoltiden. Läsinlärningen är inte avslutad trots att eleverna har flyt i läsningen. Att undervisa 

om läsförståelsestrategier är en viktig del i läsinlärningen. Lundberg (2010, s. 130) menar att 

undervisning i läsförståelse är en svår uppgift och att det krävs en genomtänkt avvägning 

mellan strategiinriktade och innehållsinriktade metoder för att skapa en lyckosam 

undervisning. Att skapa en diskussion mellan eleverna och läraren om de lästa texterna är av 

stor betydelse för läsutvecklingen.  

Westlund (2009, s. 15) hävdar att fler av grundskolans elever kan utveckla ett kritiskt och 

analytiskt förhållningssätt till olika slags texter, om en aktiv läsundervisning bedrivs redan 

från skolstarten och framåt. I dagens samhälle möter elever många olika slags texter. Förutom 

skönlitterära- och faktatexter, möter elever bland annat olika slags instruktioner och diverse 

texter på internet. Oavsett vilka texter elever möter måste de utveckla en förmåga att både 

förstå och tolka texten. Vidare belyser Westlund (2009, s. 35) att läsforskningen lägger stor 

vikt vid lärares direktundervisning i läsförståelsestrategier eftersom eleverna då tillsammans 

utvecklas till att bli aktiva, motiverade och engagerade läsare. Lärarens medvetna 
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undervisning ska motverka att elever i grundskolan lämnas åt sig själva med att förstå 

komplicerade texter.  

Westlund (2009, s. 40) hänvisar till forskarna Guthrie et al. (2004), Afflerbach (2007) och 

Taube (2007) som menar att det inte är ovanligt med elever på högstadiet som är osäkra på 

avkodningsstrategier och som inte heller har förmågan att förstå en text. Forskarna anser att 

en försämrad självbild redan i de första skolåren kan vara ett resultat av att elever inte får 

tillräckligt med träning i läsning, både gällande avkodning och läsförståelsestrategier. Vidare 

visar pågående forskning och forskningsresultat att det finns starka samband mellan självbild, 

motivation och läsförståelse. 

Westlund (2009, s. 43) belyser att det ofta påpekas att det är de svaga läsarna som gynnas av 

undervisning i läsförståelsestrategier, men att forskare som bland annat Pressley (2002) 

hävdar att även goda läsare gynnas av en strukturerad läsundervisning. Det finns en risk med 

att lämna goda läsare åt sig själva då det kan resultera i att de känner sig understimulerade och 

att de istället utvecklar ett negativt klassrumsbeteende. Det kan då uppstå svårigheter när 

dessa elever senare i sin utbildning möter mer komplicerade texter som kräver en viss 

studieteknik. 

10 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som har gjorts om lärares uppfattningar om 

läsinlärning och läsförståelse. 

10.1 Studie nummer ett 

 I den första forskningspublikationen Investigating two approaches to fostering children´s 

comprehension of literature (2005) som jag i det följande kommer att presentera jämför de 

amerikanska literacyforskarna Lauren Aimonette Liang, Cheryl A. Peterson och Michael F. 

Graves två arbetssätt med syfte att urskilja vilket av arbetssätten som har störst effekt på 

elevers läsförståelse.  

Forskarna jämför arbetssättet Scaffolding Reading Experience (SRE) med ett arbetssätt som 

forskarna benämner Response-oriented undervisning. Enligt forskarna innefattar SRE två 

faser, vilka är en planeringsfas och en implementeringsfas. Planeringsfasen innebär att 

pedagogen reflekterar över vad som ska läsas, vem som ska läsa och syftet med läsningen. 

Implementeringsfasen innefattar aktiviteter före läsningen, under läsningen och efter 

läsningen i syfte att hjälpa eleverna att framgångsrikt läsa texten och förstå dess mening. 
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Response-Oriented undervisning innebär att många elevfokuserade dialoger kring den lästa 

texten hålls, både under och efter läsningen. Pedagogen ger respons på elevernas tankar för att 

få dem att utveckla sina resonemang. 

I denna studie deltog 54 stycken tredjeklassare som var uppdelade i två klasser, och även två 

pedagoger deltog i studien. I studien fick vardera klass arbeta med två folksagor, där 

undervisningen kring den ena folksagan utgick ifrån arbetssättet SRE och den andra folksagan 

utifrån Response-Oriented undervisning. Klasserna arbetade i tre dagar med vardera 

arbetssätt. Därefter fick alla elever göra ett test som syftade till att urskilja elevernas grad av 

förståelse för de sagor de hade arbetat med. Pedagogerna intervjuades för att forskarna ville ta 

del av deras uppfattningar om de två olika arbetssättens effekt på elevernas läsförståelse.  

10.1.1 Studiens resultat 

Enligt forskarna till denna studie visar resultatet att de båda pedagogerna föredrar arbetssättet 

SRE framför Response-Oriented undervisning. Pedagogerna anser att de tydliga 

instruktionerna gällande SRE underlättar för både pedagogerna och eleverna. En av 

pedagogerna upplevde det som att eleverna fick ut mer av sagan genom arbetet med SRE, för 

att det arbetssättet gav eleverna bakgrundskunskaper om den saga som de skulle arbeta med, 

och genom aktiviteterna som genomfördes innan läsningen av sagan. Eleverna var då mer 

förberedda och mottagliga för de kommande aktiviteterna. Aktiviteterna för läsningen handlar 

inom SRE om att bygga upp bakgrundskunskaper, förklara främmande begrepp och ord samt 

att bygga upp kunskaper om specifika genrer (Liang, A. Peterson och F. Graves 2005, s. 397). 

Pedagogerna är eniga om att den mest värdefulla aktiviteten för eleverna som gjordes under 

studien tillhör arbetssättet SRE. Aktiviteten innebar att eleverna i par skulle läsa om sagan för 

att sedan färdigställa en berättelsekarta. Pedagogerna gick sedan igenom berättelsekartorna 

tillsammans med varje par och höll sedan en diskussion i helklass. Meningen med 

diskussionen var att ge eleverna möjligheter att reflektera kring likheter och skillnader mellan 

deras egna erfarenheter och huvudkaraktären i sagan. En av pedagogerna framhåller att denna 

del i arbetet bidrar till en ökad förståelse för sagans mening då eleverna får möjlighet att gå 

igenom sagan steg för steg. Den andra pedagogen ser det som särskilt betydelsefullt att 

eleverna tillsammans med en kamrat studerar detaljer i sagan och på så sätt byter tankar och 

idéer med varandra (Liang, A. Peterson och F. Graves 2005, s. 397). 

Trots att de båda intervjuade pedagogerna föredrar SRE framför Respons-Oriented 

undervisning framhåller de fördelaktiga och användbara aktiviteter med det sistnämnda 
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arbetssättet. Under arbetet med sagan utifrån Respons-Oriented undervisning fick eleverna 

välja mellan tre olika aktiviteter: skriva en dikt eller berättelse om hur huvudkaraktären 

känner sig i slutet av sagan, rita en bild av en sekvens i sagan som de själva hade fått starka 

känslor för och förklara i text varför de hade fått starka känslor för den sekvensen, eller i 

grupp om 3-4 elever förbereda en kort pjäs som handlar om sagan. När eleverna var klara med 

sina aktiviteter presenterades de inför resten av klassen. Pedagogerna upplevde att eleverna 

blev engagerade i uppgiften när de själva fick vara delaktiga i valet av aktivitet och presterade 

därför över förväntan (Liang, A. Peterson och F. Graves 2005, s. 398). 

Enligt forskarna var det obetydliga skillnader i resultatet av de läsförståelsetester som gjordes 

efter både arbetet med SRE och Response-Oriented undervisning. Resultatet förvånade 

forskarna då de hade förväntat sig att eleverna skulle prestera bättre efter arbetet utifrån SRE 

än Response-Oriented undervisning. Då pedagogerna föredrar den mer kognitiva 

arbetsmodellen SRE samtidigt som de såg andra fördelar med Response-Oriented 

undervisning och att testresultaten inte skiljde sig speciellt mycket, är forskarnas slutsats att 

en kombination av båda arbetssätten är att föredra. Eleverna skulle då få en undervisning som 

både ger dem möjlighet att reflektera över sitt eget tänkande genom aktiviteter före, under och 

efter läsningen samtidigt som de blir engagerade i uppgiften, då de är delaktiga i såväl 

elevfokuserade diskussioner som val av aktiviteter (Liang, A. Peterson och F. Graves 2005, s. 

398-399).  

10.2 Studie nummer två 
I licentiatavhandlingen Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1-2 (2013) undersöker pedagogen Helena Eckeskog vilken påverkan olika 

sätt att arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier har på elevers läsförståelse och 

motivation för läsning. För söka svar på detta utgår forskaren utifrån frågeställningar som 

handlar om att undersöka hur pedagogerna arbetar med läsförståelse, hur pedagogerna 

konkretiserar läsförståelsestrategier, hur undervisningen är kopplad till Lgr 11 samt 

pedagogernas uppfattning om elevernas utveckling. 

I studien deltog sex stycken pedagoger som undervisar i årskurs 1 och i årskurs 2. För att söka 

svar på sina frågeställningar genomförde forskaren observationer, intervjuer och tog del av 

pedagogernas anteckningar som fördes i loggböcker. Forskaren träffade alla deltagande 

pedagoger enskilt innan studiens start och gav förslag på hur de kunde arbeta med 

läsförståelsestrategier. Forskaren betonade dock att pedagogerna självmant skulle välja på 
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vilket sätt de skulle undervisa i läsförståelse under studiens gång. De strategier som hon gav 

som exempel till pedagogerna var: att återberätta/sammanfatta, att ställa frågor till texten, att 

reda ut oklarheter, att förutsäga, att göra kopplingar och att se inre bilder. Pedagogerna fick 

även symboler som hörde till varje strategi som kunde användas i undervisningen för att 

underlätta arbetet med läsförståelsestrategierna. 

10.2.1 Resultat av studien 

Enligt Eckeskog (2013, s. 91) visar resultatet av studien att pedagogerna utgår ifrån 

högläsning när de tränar strategier för läsförståelse och menar att eleverna efterhand skall lära 

sig att använda strategierna vid egen läsning. Eckeskog hänvisar till Malmgren (1996) och 

Ivanic (2004) som framhåller att texten antingen kan vara utgångspunkten för undervisningen 

eller ett redskap för att lära eleverna strategierna. Vidare beskriver forskaren att arbetet med 

läsförståelsestrategier till den största delen sker i hel- eller halvklass samt vid några enstaka 

tillfällen i smågrupper. Endast en av pedagogerna arbetar med läsförståelsestrategier vid 

elevernas enskilda läsning (Eckeskog 2013, s. 104). 

Hur de tillhörande symbolerna till läsförståelsestrategierna användes varierade mellan de 

olika pedagogerna. Enligt forskaren ser ett par av pedagogerna symbolerna och kunskaperna 

kring dem som centrala för arbetet med läsförståelsestrategier medan andra pedagoger ser 

symbolerna mer som ett redskap vid introduktionen av arbetet för att eleverna ska förstå 

grundtanken i varje strategi.  

Eckeskog (2013, s. 92) framhåller att tre av pedagogerna menar att läsinlärning handlar om att 

först kunna knäcka läskoden för att sedan kunna tillämpa läsförståelsestrategier. Å andra sidan 

visar undersökningen att två av dessa pedagoger använder sig av storböcker i undervisningen, 

där tanken är att förmåga till avkodning och förståelsearbete utvecklas parallellt (Eckeskog 

2013, s. 92). Vidare menar en av dessa pedagoger att det bör sättas in ytterligare träning i 

avkodning om elever får problem med läsningen. Enligt pedagogerna kan träning i 

läsförståelse sättas in då eleverna har fått flyt i läsningen och de anser därför att avkodning 

och läsförståelse inte behöver följas åt parallellt. Forskaren kan urskilja en typ av 

tvåstegsmodell, som innebär att basen är det första som lärs ut (ordigenkänning, 

handskrivning, stavning och strategier via högläsning) för att sedan låta eleverna arbeta med 

egen läsning. Denna modell beskriver Eckeskog (2013, s. 92) utifrån Elbro (2004) och 

Stanovich (2000). Vidare visar undersökningen att ingen av pedagogerna uttrycker att 

förståelse av texten och andra strategier kan bidra till att underlätta avkodningen.  
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Eckeskog (2013, s. 93) undersöker, som tidigare nämnts, vilket stöd pedagogerna tar i Lgr 11 

under utformingen av undervisningen. Alla deltagande pedagoger uttrycker att de är medvetna 

om att strategier för läsförståelse finns med som ett centralt innehåll i kursplanen för svenska 

redan från årskurs 1. Däremot är de eniga om att de inte har fått något direkt stöd för sin 

undervisning genom det som uttrycks i kursplanen. Eckeskog (2013, s. 93) resonerar kring att 

pedagogerna eventuellt för med sig sina tidigare föreställningar om hur läsinlärning ska gå till 

då de tolkar kursplanen eftersom det inte framgår i Lgr 11 hur undervisningen i läsförståelse 

ska gå till. Bakgrunden till detta resonemang är att hennes studie tyder på att lärarna utgår från 

att eleverna först ska lära sig avkoda innan ett utvecklat arbete med läsförståelse vid elevernas 

enskilda läsning kan sättas in.  

Pedagogerna uppger att eleverna har visat en utveckling av sin läsförståelse under studiens 

gång. Vidare framhåller de att eleverna visar ett stort intresse för att läsa och att lyssna till 

högläsning. Tre av pedagogerna har genomfört ett läsförståelsetest i årskurs ett, och resultatet 

av testet visade att alla elever nådde de mål för läsning/läsförståelse som de respektive 

skolorna har satt upp. Ytterligare en pedagog har genomfört ett läsförståelsetest, då i årskurs 

två. Även detta test visade goda resultat. Pedagogen uppger att alla elever, förutom en elev 

med ”specifika problem”, nådde målen. Å andra sidan uppger pedagogerna att det är svårt att 

svara på om det är just arbetet med läsförståelsestrategierna som ger de goda resultaten, eller 

om det är klassens gemensamma intresse och engagemang som är den bidragande faktorn. 

Enligt Eckeskog (2013) visar undersökningen på att eleverna använder sig av de olika 

läsförståelsestrategierna när de lyssnar till pedagogernas högläsning.  

Barnen använder strategierna vid lärarens högläsning och gör kopplingar; 

mest till sig själv och någon gång till världen omkring dem eller litteratur de 

läst tidigare. De gör inferenser som tyder på att de går utanför texten och 

lägger till av sin egen erfarenhet eller utifrån sådant de läst tidigare. De 

sammanfattar och återberättar texten med lärarens hjälp och föregriper även 

vad som skall komma i handlingen. De reder ibland ut oklarheter 

tillsammans och ställer frågor om ords betydelse och över sådant de inte 

förstår i den text som de läst tillsammans. Vid några tillfällen berättar några 

av barnen om inre bilder som de har fått av textens innehåll. (Eckeskog 2013, s. 93-94) 

Däremot är det, enligt forskaren, osäkert i vilken mån eleverna tillämpar 

läsförståelsestrategier under den enskilda läsningen.  

Eckeskog (2013 s. 97) framhåller att en av pedagogerna uttrycker att det finns en risk med att 

strategierna ”hackar sönder berättelsen” om de används för ofta under läsningen. Pedagogen 

ger två exempel på situationer när hen upplevde det som störande och att eleverna tappar 



19 
 

koncentrationen. Exemplen var dels när pedagogen stannade upp i texten för att förklara svåra 

ord och dels när pedagoger lägger alltför mycket tid på att ge eleverna en förförståelse om den 

text som de ska läsa. Läggs det alltför mycket tid på att prata om texten innan läsningen, anser 

pedagogen, att eleverna kan bli uttröttade innan läsningen ens börjar och får då svårt att 

koncentrera sig. 

11 Resultat 
I denna resultatdel kommer resultaten från min empiriska insamling att presenteras, för att 

sedan i resultatdiskussionen sättas i relation till tidigare forskning, samt egna reflektioner. 

Genom analysmodellen som ovan beskrivits har jag urskilt fyra kategorier. Jag har urskilt 

dessa fyra kategorier genom att kontrastera betydelsefulla passager mot varandra för att få så 

uttömmande kategorier som möjligt. Jag väljer att benämna dessa kategorier: Läsförståelse, 

Läslust, Anpassning av material och Användning av studiehandledningen. Jag kommer i det 

följande att benämna intervjuobjekten som Pedagog A, Pedagog B, Pedagog C och Pedagog 

D. 

11.1 Läsförståelse 

Ett syfte med denna studie är att undersöka olika pedagogers syn på hur och i vilken 

utsträckning ”En läsande klass” påverkar elevers läsförståelse. Genom min analys av 

pedagogernas svar i intervjuerna visade det sig att den frågan är komplex och svår att svara 

på. Pedagog B tycker sig ändå se en ökning av läsförståelsen efter implementeringen av ”En 

läsande klass”. Hen menar att genom arbetet med läsförståelsestrategierna blir eleverna 

medvetna om att läsning handlar om så mycket mer än att enbart läsa en bok och sedan svara 

på frågor. Pedagogens resonemang visar att hens tankar om läsförståelse även handlar om 

elevernas medvetande om hur man läser en text på djupet.  

Trots att Pedagog D menar att de inte har mätt elevernas läsförståelse efter implementeringen 

av ”En läsande klass” är pedagogen positiv i sitt resonemang gällande en ökning av elevernas 

läsförståelse. Till skillnad från Pedagog B, framhåller Pedagog D att elevernas läsförståelse 

kan visa sig genom ett ökat intresse och en ökad delaktighet i samtal kring de lästa texterna: 

”Jag har en grupp som jag har jobbat med varje vecka nu under trean, och jag märker att dom 

blir mer öppna, dom vågar mer och dom förstår mer”. 

Pedagog A och Pedagog C kan inte svara på om ”En läsande klass” har bidragit till ökad 

läsförståelse. Pedagog A framhåller att ”En läsande klass” enbart är en del i 
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läsundervisningen, och hen menar att det krävs mycket mer än arbete med 

läsförståelsestrategier för att öka läsförståelsen: ”Det är så mycket mer som behövs, som 

exempelvis bokprat, biblioteksbesök, läsa mycket för dom, engagera dom, intonationer…”. 

Däremot menar Pedagog A att ”En läsande klass” visar de olika läsförståelsestrategierna 

tydligt för eleverna med hjälp av läsfixarna. Pedagogen talar om ett gemensamt språk för både 

pedagoger och elever, vilket underlättar arbetet med läsförståelsen. Ett gemensamt språk 

resonerar även Pedagog D om, som liksom Pedagog A, menar att det är bra med ett 

gemensamt språk eftersom det underlättar för både elever och pedagoger att diskutera kring 

läsförståelsestrategierna. Vidare menar hen att eftersom läsfixarna är så pass konkreta får 

eleverna det enklare att minnas de olika läsförståelsestrategierna. Pedagog A, Pedagog D och 

Pedagog C är eniga om att det för dem inte är något nytt med att undervisa i läsförståelse 

genom läsförståelsestrategier. Dessa tre pedagoger anser att läsförståelsestrategier alltid har 

varit en del i läsundervisningen, men att genom ”En läsande klass” får man ett konkret 

redskap att använda sig av. Pedagog B, å andra sidan, lägger stor vikt vid att konceptet hjälper 

pedagoger att hitta en väg in i undervisningen med läsförståelse. Hen har tidigare sett sig själv 

som en pedagog som undervisar i läsförståelse på ett föredömligt sätt, men menar att efter 

implementeringen av ”En läsande klass” har hen själv som pedagog fått en djupare förståelse 

för läsningen och läsförståelsestrategiernas innebörd. Hen anser att ”En läsande klass” har 

bidragit till att hen som pedagog kan ge eleverna verktyg för att öka deras läsförståelse, 

verktyg som de inte fick innan i hens undervisning. 

Pedagog D belyser vikten av att pedagoger reflekterar över sina egna tankar om läsning och 

dess innebörd:  

Vi har pratat mycket om läsning, och jag anser att det är viktigt att man tänker på vad man själv 

anser om läsning och vad det betyder för en själv. Är man inte en läsande lärare och inte har klart 

för sig vad läsningen egentligen är så får man heller inte läsande barn. Utan man måste gå på 

djupet och fundera på vad det är för någonting, och vad det är som barnen gör när de läser. Hur 

kommer man dit? Vad tränar man? Vad är nästa steg i utvecklingszonen? Det är så oerhört viktigt. 

Enligt Pedagog D är en förutsättning för ökad läsförståelse att läsningen måste gå ut på att 

läsaren dyker ner på djupet i texterna för att förstå vad författaren vill. Det handlar om en 

aktiv läsning och att pedagoger måste undervisa om strategierna. Det resonemang som 

Pedagog D för om vikten av pedagogers medvetenhet, är i linje med Pedagog Bs tankar om att 

”En läsande klass” kan ge redskap till pedagoger för att öka deras elevers läsförståelse. Det 

som Pedagog D framhåller som betydelsefullt för att få en ökad läsförståelse hos eleverna, 

anser Pedagog B att ”En läsande klass” bidrar till. 
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11.2 Läslust 
Under intervjuerna bad jag pedagogerna att beskriva sin uppfattning gällande ”En läsande 

klass” påverkan på elevers läslust. Pedagog B och Pedagog D beskriver att de tycker sig se en 

skillnad på elevers läslust och intresse för att fortsätta läsa efter implementeringen av ”En 

läsande klass”. Pedagog B är tydlig i sitt svar:  

Jag tycker att det skapar läslust. När jag arbetade i femman, då sa den andra läraren till mig att hon 

blev helt chockad över att dom helt plötsligt ville läsa böcker och att dom kom med kommentarer 

som att nu använder vi den här strategin. Det skapades en läsglädje som inte hade funnits där 

innan. 

 Vidare framhåller denna pedagog att hen tror att den ökade läslusten beror på arbetet med 

läsfixarna. De har arbetat mycket med läsfixarna och pedagogen ställer mycket frågor till 

klassen om vilken läsfixare de ska använda vid olika tillfällen, vilket har gjort dem 

engagerade och gett dem förståelse för strategiernas användning. Pedagogen menar att det blir 

roligare och enklare för eleverna när de får en figur att knyta strategierna till. 

Pedagog D menar också på att hen kan se en utveckling av läslusten bland eleverna. I enlighet 

med Pedagog B, framhåller Pedagog D att många elever visar ett stort engagemang och 

delaktighet under arbetet med läsfixarna. Eftersom arbete med läsförståelsestrategierna 

innefattar så mycket mer än själva avkodningen, exempelvis om man som pedagog högläser 

och sedan låter eleverna diskutera och byta erfarenheter, visar även lässvaga elever ett ökat 

intresse för läsning, enligt Pedagog D. Vidare menar hen att svaga läsare kan ha bra tankar 

och god förståelse trots att de har svårt med avkodningen. Därför är det viktigt att låta dem få 

vara delaktiga i form av samtal och dialoger för att även väcka deras läslust. Pedagogen 

framhåller att en bidragande faktor till en ökad läslust genom arbetet med ”En läsande klass” 

är att det finns utdrag ur böcker i studiehandledningen som kan väcka elevernas nyfikenhet. I 

handledningen finns olika genrer och typer av texter och förhoppningsvis vill eleverna läsa 

vidare i boken efter att ha läst utdraget och lånar därför boken på biblioteket. Ytterligare en 

faktor som pedagogen framhåller som betydelsefull för att öka elevers läslust är att man som 

pedagog själv är positiv till läsning och förmedlar den glädjen i läsningen genom att vara en 

inspiratör.   

Pedagog A beskriver att eleverna är positiva och tycker att det är roligt att arbeta utifrån 

konceptet ”En läsande klass”, men har svårt att svara på frågan om det bidrar till en ökad 

läslust hos eleverna:  
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Jag kan inte svara på det. Jag tänker att jag alltid har jobbat med läsning och lässtrategier, men inte 

använt mig av de här orden. Om jag tänker på dom som går i fyran nu så har dom också en 

läsglädje. Det är svårt att säga om det just är de här figurerna som gör det. 

Pedagogen vill här framhålla att det finns en osäkerhet i om det är läsfixarna ur konceptet ”En 

läsande klass” som har bidragit till elevernas läsglädje i hens klass. Även Pedagog A belyser 

vikten av att som pedagog vara inspiratör och förmedla glädjen i böcker och läsning för att ge 

eleverna goda förebilder. 

I linje med Pedagog A, har Pedagog C svårt att urskilja om ”En läsande klass” bidrar till en 

ökad läslust bland eleverna. Istället betonar pedagogen hemmets roll som en viktig faktor för 

läslust: ”Jag tycker att de som har en lust att läsa har det mycket med sig hemifrån faktiskt. 

Om man har läst mycket hemma, om mamma och pappa tycker att det är viktigt att läsa, då 

tycker man att det är roligt”. Även Pedagog A framhåller att läslusten har mycket att göra med 

vad eleverna har med sig i bagaget hemifrån.  

Alla fyra pedagoger delar uppfattningen om att en god läsförståelse är en förutsättning för att 

skapa läslust. Förstår eleverna inte vad de läser skapas heller inget intresse för att läsa.  

11.3 Anpassning av material 
De fyra intervjuade pedagogerna delar uppfattningen om att det är av stor vikt att man som 

pedagog anpassar ett material till den elevgrupp som undervisas. Av dessa pedagoger är det 

enbart Pedagog C som har upplevt att eleverna inte uppskattar konceptet ”En läsande klass”, 

speciellt inte användandet av läsfixarna.  Pedagogen beskriver att konceptet användes relativt 

frekvent när materialet ”En läsande klass” blev tillgängligt och att hens tankar var att fortsätta 

arbetet med läsfixarna. Dock blev elevernas inställning till ”En läsande klass” och läsfixarna 

mer och mer negativ vilket har resulterat i att det räcker med att pedagogen nämner läsfixarna 

så reagerar eleverna med pustar och suckar. Därför arbetar Pedagog C med 

läsförståelsestrategier utan att benämna läsfixarna: ”När vi inte har gubbarna men pratar om 

texten ändå, fast jag inte säger att det här är Spågumman, då blir det inte på samma sätt. Dom 

har hakat upp sig på gubbarna. Det blir något negativt”. När Pedagog C svarar på frågan om 

hen kommer att göra ett nytt försök med ”En läsande klass” med nästkommande elevgrupp är 

svaret tveksamt. Pedagogen betonar att undervisningen då inte kommer att ske genom att 

studiehandledningen används slaviskt, utan hen kommer då att plocka delar ur materialet. 

Pedagog A beskriver att hen anpassar ”En läsande klass” till den elevgrupp som undervisas på 

samma sätt som hen anpassar läromedel i exempelvis Matematik och No. Pedagog A anser att 

det är pedagogens uppgift att anpassa ett material utifrån elevernas kunskapsutveckling, men 
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även till läroplanen och till syftet med undervisningen. Enligt Pedagog A är det även 

betydelsefullt att fundera över i vilken omfattning man som pedagog tar till sig ett visst 

material:  

Jag tänker att man som pedagog får vara rätt så medveten om vad man gör och känna av hur 

barnen är. En grupp kanske behöver ha det här varje dag i ett antal veckor, medan en annan grupp 

behöver ha det ett fåtal gånger och dom är redan där. Likaväl som läsutveckling är så varierande så 

är de ju varierande i läsförståelse också. 

Hen menar att det finns en risk med att för systematiskt arbeta utifrån ”En läsande klass” då 

detta kan medföra att eleverna tröttnar på arbetssättet. När Pedagog A sammanfattar sin egen 

användning av ”En läsande klass” beskriver hen att det anpassas efter vilket område de 

arbetar med. Pedagogen försöker lyfta in ”En läsande klass” naturligt i undervisningen. När 

de exempelvis har högläsning, vilket de har varje dag, arbetar de med olika läsfixare som till 

exempel Cowboyen och Konstnären. Arbetar de istället med faktatexter lyfts Detektiven och 

Cowboyen in. Förutom högläsningstillfällena menar Pedagog A att ”En läsande klass” 

används ungefär en till två gånger i veckan i undervisningen.  

Både Pedagog B:s och Pedagog D:s tankar om vikten av att anpassa material går i linje med 

Pedagog As resonemang. Pedagog B ser risker med att vara alltför styrd av ett visst material, 

som i detta fall ”En läsande klass”, då det istället för att underlätta undervisningen kan leda 

till att man som pedagog känner sig stressad över att inte hinna med alla lektioner som finns 

tillgängliga i studiehandledningen. Hen belyser att det finns många fördelar med att ha ”En 

läsande klass” som grund och som en ingång till undervisning i läsförståelse, men att det är 

viktigt att som pedagog göra om materialet till sitt eget. Pedagog D lyfter att det har kommit 

kritik mot ”En läsande klass”, men ställer sig själv frågande till kritiken:  

Det har ju kommit kritik, en del barn tycker att det är tråkigt, att det blir väldigt uppstaplat och 

liksom tjatigt. Men återigen, det är jag som pedagog som bestämmer vad som passar min klass. 

Märker jag att barnen reagerar på något sätt så kanske jag måste tänka annorlunda. 

Även Pedagog B diskuterar kring risken att eleverna kan uppleva det tråkigt, men hen menar 

att det är viktigt att komma med ny input, att exempelvis arbeta med läsfixarna på olika sätt, 

så att undervisningen inte blir likadan dag efter dag. 

Pedagog B beskriver att hen själv även har anpassat materialet utifrån vilken årskurs 

undervisningen sker i. När ”En läsande klass” blev tillgängligt arbetade Pedagog B i en 

årskurs fyra, för att sedan undervisa i en årskurs tvåa. Genom att göra genomgångarna med 

läsförståelsestrategierna enklare och mer anpassade för yngre elever, kunde hen använda 

samma material i årskurs fyra som i årskurs två.   
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11.4 Användning av studiehandledningen 
Under intervjuerna fick de intervjuade pedagogerna svara på om, och i så fall på vilket sätt de 

använder studiehandledningen till ”En läsande klass”. Det visade sig att alla fyra pedagoger 

uppskattar det utbud av texter i olika genrer som finns tillgängliga i handledningen. Pedagog 

A menar att handledningen är ”en guldgruva att gräva ur” i den meningen att det finns allt 

från skönlitterära texter till faktatexter. Pedagogen exemplifierar detta genom att berätta att 

hen använde sig av faktatexter från handledningen för att visa eleverna hur en faktatext kan se 

ut och vara uppbyggd. Vidare menar hen att det underlättar pedagogens arbete då det finns 

tillgängliga och noga utvalda texter att använda i undervisningen. Pedagog B är inne på 

samma spår:  

Det finns ju väldigt mycket olika texter, från skönlitterära till faktatexter, det finns jättemycket. Så 

jag känner att där kan man verkligen plocka. Som till exempel när vi hade vänskapsveckor, ja men 

då gick jag in och plockade texter som handlade om vänskap.  

Pedagog D framhåller de färdigplanerade lektionerna som är tydligt beskrivna i 

handledningen. Hen framhåller detta i positiv bemärkelse, men menar samtidigt att det kan bli 

för mycket om man som pedagog systematiskt följer handledningen. Pedagogen betonar 

återigen vikten av att som pedagog anpassa materialet till sin elevgrupp.  

Alla fyra pedagoger beskriver att de väljer ut texter ur handledningen som de anser passar in i 

den undervisning som bedrivs för tillfället, exempelvis arbete med faktatexter. På liknande vis 

används läsfixarna ur ”En läsande klass” när de arbetar med andra texter än de som finns i 

handledningen. Pedagog A menar att det finns så mycket texter och böcker som inte är med i 

handledningen som hen vill läsa och arbeta med, och då väljer hen att arbeta med läsfixarna i 

den litteraturen istället för att använda handledningens texter. Pedagog A förklarar:  

Ska vi sammanfatta vad boken handlar om, ja men då säger jag att då tar vi hjälp av cowboysen 

och det blir som en naturlig del. Så även om jag inte har tagit texterna därifrån så har jag använt 

figurerna. Och barnen i ettan tycker om figurerna. Jag tänker att det är ett bra bildstöd. 

Å andra sidan framhåller Pedagog A att från början var tanken att arbeta mer strukturerat 

utifrån upplägget i ”En läsande klass” då hen anser att det är en förutsättning för att lära känna 

ett material ordentligt. Anledningen till att undervisningen utifrån ”En läsande klass” inte har 

blivit så strukturerad som tanken var från början beror, enligt Pedagog A, på att det är mycket 

annat som ska hinnas med i första klass, vilket är den årskurs hen undervisar i.  

I nuläget plockar Pedagog B det som hen anser relevant för undervisningen ur handledningen; 

däremot är hens tanke att så småningom börja arbeta mer utifrån handledningen. Pedagogen 

menar att användandet av handledningen beror på vilken slags lektion som ska genomföras: 
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”Om jag verkligen ska ha en läsförståelselektion där jag jobbar med alla strategier samtidigt, 

då måste man ju verkligen jobba mer utifrån lärarhandledningen”. Vidare menar pedagogen 

att studiehandledningen är ett bra stöd för pedagoger som själva känner sig osäkra på hur 

undervisningen kring läsförståelsestrategier kan byggas upp. När man som pedagog sedan 

känner sig trygg med arbetssättet anser Pedagog B att handledningen kan släppas mer och 

mer.  

12 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att sätta resultaten av studien i relation till teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning inom området. Jag kommer även att delge mina egna 

reflektioner i förhållande till pedagogernas intervjusvar och tidigare forskning. Varje tema 

diskuteras var för sig, för att senare i slutsatsen relateras till varandra. 

12.1 Läsförståelse 
Det har visat sig att de intervjuade pedagogerna har svårt att urskilja om ”En läsande klass” 

bidrar till en ökad läsförståelse hos eleverna. Anledningen till detta kan vara, precis som en 

utav pedagogerna menar, att det inte har gjorts något läsförståelsetest på eleverna efter 

implementeringen av ”En läsande klass”. Jag vill här även belysa att konceptet ”En läsande 

klass” inte har funnits tillgängligt i mer än ett år, vilket kan förklara pedagogernas svårigheter 

i att veta om just detta koncept leder till en ökad läsförståelse. Däremot uttrycker två av 

pedagogerna att de anser sig se en skillnad på elevernas utveckling av läsförståelse. Möjligtvis 

beror svårigheten på att urskilja om det är just undervisning i läsförståelsestrategier som 

bidrar till en ökad läsförståelse eller om det är, som pedagogerna i Eckeskogs (2013) studie 

diskuterar, klassens gemensamma intresse och engagemang som är den bidragande faktorn. 

Hur utvecklingen av läsförståelsen hade sett ut utan undervisning utifrån ”En läsande klass” är 

därför svårt att ha ett tydligt svar på.  

Vilka skillnader synliggörs då i denna studie gällande pedagogers uppfattningar gällande 

elevers eventuella ökade läsförståelse genom konceptet ”En läsande klass”? Genom min 

analys av resultatet visar det sig att det finns skillnader i pedagogernas sätt att se på 

utveckling av läsförståelse. En pedagog menar att hen anser sig se en utveckling då ”En 

läsande klass” har bidragit till en ökad medvetenhet hos eleverna. En medvetenhet om vad det 

innebär att läsa en text på djupet och verkligen förstå vad textens budskap är. Liang, A. 

Peterson och F. Graves (2005) studie, som jämför de två arbetssätten SRE och Response-

Oriented undervisning, resulterade i att pedagogerna uttryckte att de såg fördelar med SRE-
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modellen eftersom den genom aktiviteter före, under och efter läsningen gör eleverna mer 

medvetna om sina egna reflektioner och om textens budskap. Detta går i linje med vad 

pedagogen i min studie framhöll som en viktig aspekt i arbetet med att nå en ökad 

läsförståelse. Pedagogen menar att det krävs en medvetenhet hos eleverna för att kunna 

utveckla sin läsförståelse. 

En annan av pedagogerna lyfter fram att en utveckling av elevers läsförståelse kan visa sig 

genom ökad delaktighet och intresse för att deltaga i textsamtal. Att eleverna vågar bidra med 

sina egna tankar och reflektioner i samtal, menar pedagogen är ett tecken på en ökad 

läsförståelse. En fråga värd att fundera över är hur denna uppfattning går att relatera till 

teoribildningen bakom ”En läsande klass”. ”En läsande klass” bygger på modeller som utgår 

från en konstruktivistisk teori. Westlund (2006) hänvisar till Arfwedson (1992) som belyser 

att en av lärarens uppgifter inom konstruktivismen handlar om att få eleverna engagerade i 

dialoger med både läraren och med varandra. Vidare framhåller Westlund (2006) att TSI-

modellen, som är en av de tre modeller ”En läsande klass” bygger på, präglas av att läsningen 

ska ställa krav på delaktighet. Min tolkning av den intervjuade pedagogens resonemang är att 

hen anser att eleverna har, genom arbete med läsförståelsestrategier utifrån ”En läsande 

klass”, utvecklat sin läsförståelse och därmed fått ett ökat självförtroende som har lett till att 

de vågar vara delaktiga i samtal om de lästa texterna. Med bakgrund av att ”En läsande klass” 

i grunden bygger på en konstruktivistisk teori får eleverna genom detta arbetssätt träning i att 

reflektera över sina egna tankegångar och även att förmedla dem till läraren och sina 

klasskamrater. Westlund (2006) påpekar att forskning visar att det finns starka samband 

mellan självbild, motivation och läsförståelse, något som även kan urskiljas i detta 

resonemang då pedagogen uttrycker det som att eleverna vågar mer efter implementeringen 

av ”En läsande klass”. 

En av de två pedagoger som inte på något sätt kunde svara på om ”En läsande klass” bidrar 

till ökad läsförståelse anser att det krävs mycket mer än enbart arbete med 

läsförståelsestrategier för att utveckla läsförståelsen hos eleverna. Lundberg (2010) anser att 

undervisning i läsförståelsestrategier är en viktig del i läsinlärningen, dock är han av åsikten 

att det är en svår uppgift för pedagogen. Han framhåller att det krävs en avvägning mellan 

strategiinriktade och innehållsinriktade metoder för att undervisningen ska bli lyckosam. 

Genom analysen av pedagogen i min studies resonemang ser jag likheter i vad hen förmedlar 

med Lundbergs (2010) åsikter gällande god läsutveckling. Pedagogen är tydlig med att om 

man som pedagog endast använder sig av konceptet ”En läsande klass” utvecklar eleverna 
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inte sin läsförståelse. Andra aktiviteter måste därför ingå i undervisningen. Eckeskogs (2013) 

studie visar att tre av de sex deltagande pedagogerna i hennes studie anser att undervisning i 

läsförståelse bör sättas in först då eleverna har fått flyt i läsningen och att inte undervisning i 

avkodning och läsförståelse behöver följas åt parallellt. Detta sätt att se på läsutveckling 

skiljer sig från vad pedagogen i min studie framhåller. Min tolkning av pedagogen i min 

studies resonemang är att undervisning i läsförståelse bör pågå från det att eleverna börjar 

skolan, men att det krävs mer än enbart undervisning i läsförståelsestrategier för att nå en god 

läsutveckling. Att undervisning i läsförståelse ska pågå hela skoltiden är även något som 

Lundberg (2010) framhåller som betydelsefullt.  

Genom att analysera resultatet av intervjuerna ser jag att tre av pedagogerna är eniga om att 

”En läsande klass” är ett bra stöd för eleverna i undervisningen. De talar om ett gemensamt 

språk mellan pedagoger och elever som underlättar förståelsen av vad läsförståelsestrategier 

innebär. Genom läsfixarna får eleverna en figur att koppla till de olika strategierna, vilket 

även underlättar för både pedagoger och elever i diskussionerna kring de lästa texterna. Dessa 

tre pedagoger framhåller att undervisning i läsförståelsestrategier inte är något nytt för dem, 

det som är nytt är själva konceptet ”En läsande klass” som enligt dem ger ett konkret redskap 

att använda sig av i undervisningen. I Liang, A. Peterson och F. Graves (2005) studie 

resulterade i att pedagogerna såg fördelar med SRE-modellen då den, med sina tydliga 

instruktioner och fokus på den kognitiva medvetenheten hos eleverna, bidrog till att eleverna 

var medvetna om vad syftet med undervisningen var. Enligt min åsikt går det att finna likheter 

mellan dessa pedagogers tankar gällande undervisning och de intervjuade pedagogernas 

resonemang i min studie. Samtliga av dessa pedagoger lägger stor vikt vid att eleverna ska 

förstå vad undervisningen syftar till och läsfixarna i ”En läsande klass” gör att eleverna 

kopplar ihop figurerna med vad de ska fokusera på under lektionen.  

Med bakgrund av det ovan nämnda ser dessa tre pedagoger ”En läsande klass” som ett 

koncept som framförallt underlättar för eleverna. Det resonemang den fjärde pedagogen i min 

studie framhåller skiljer sig något från de andra tre, då hen ser ”En läsande klass” som ett 

betydelsefullt koncept för att underlätta för pedagogerna. Fokus i hens resonemang ligger på 

att pedagoger genom ”En läsande klass” kan få en ökad förståelse för vad läsförståelse 

innebär och vad det innebär att undervisa i läsförståelse. Syftet med projektet ”En läsande 

klass” är, enligt initiativtagaren och författarna till studiehandledningen, dels att dela med sig 

till pedagoger runt om i Sverige av hur undervisning i läsförståelse kan gå till och se ut, och 

dels att uppmärksamma läsförståelsestrategiernas betydelse. Min studie visar på olika 
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uppfattningar om hur man som pedagog väljer att se på ”En läsande klass”. Detta är, enligt 

mig, intressant då det möjligen beror på vilken kunskap man som pedagog själv har angående 

läsförståelse innan ”En läsande klass” börjar användas i undervisningen. De tre pedagoger 

som uttrycker att läsförståelsestrategier inte är något nytt för dem, ser framförallt ”En läsande 

klass” som ett redskap för att underlätta för eleverna, medan den fjärde pedagogen ser ”En 

läsande klass” som ett redskap som underlättar för pedagogerna. Detta kan betyda att hen inte 

från början hade lika mycket kunskap om läsförståelse och läsförståelsestrategier som de 

andra pedagogerna innan implementeringen av ”En läsande klass”. Denna pedagog påpekar 

även detta i intervjun, då pedagogen menar att ”En läsande klass” har gjort att hen fått en 

tankeställare gällande hens tidigare läsundervisning.  

En av de tre pedagogerna som anser att undervisning i läsförståelsestrategier alltid har varit en 

del i hens undervisning framhåller vikten av att pedagoger bör reflektera över sina egna tankar 

om läsning och dess innebörd. Vidare menar hen att en förutsättning för att öka läsförståelsen 

hos sina elever är att man som pedagog sätter sig in i vad det är som eleverna gör när de läser. 

Som pedagog måste man få eleverna att gå på djupet när de läser. Pedagogen resonerar kring 

en aktiv läsning och att det krävs att pedagoger har förmågan att undervisa i 

läsförståelsestrategier. Detta går i linje med vad Westlund (2009) hävdar gällande att elever 

kan utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika slags texter om en aktiv 

läsundervisning bedrivs. Hon anser att en aktiv läsundervisning bland annat sker med hjälp av 

undervisning i läsförståelsestrategier. Att eleverna är aktiva och går på djupet i läsningen 

under de undervisningstillfällen som ges ser även pedagogerna i Liang, A. Peterson och F. 

Graves (2005) studie som betydelsefullt för elevernas förståelse för texten. I en aktivitet 

kopplat till SRE-modellen var syftet att eleverna i par skulle läsa om en saga för att sedan 

göra en berättelsekarta. Detta innebar att eleverna behövde gå igenom sagan steg för steg och 

samtidigt fundera över dess underliggande betydelse. Då eleverna sedan tillsammans 

diskuterade den färdigställda berättelsekartan och jämförde skillnader och likheter med sina 

egna erfarenheter genomfördes en aktiv läsning som, enligt pedagogerna, ökade elevernas 

förståelse för den lästa texten. Jag vill här framhålla att i arbetssättet i denna studie skedde 

inte någon konkret undervisning i läsförståelsestrategier, men däremot bidrog 

undervisningssättet ändå till att eleverna dök ner på djupet i texterna och anammade därmed 

en aktiv läsning. Genom att se till de deltagande pedagogernas svar i Liang, A. Peterson och 

F. Graves (2005) studie går det att urskilja att elever kan anamma en aktiv läsning utan 

konkret undervisning i läsförståelsestrategier.  
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12.2 Läslust 
Två av pedagogerna uppger att de ser en ökad läslust efter implementeringen av ”En läsande 

klass”. De menar att det finns ett intresse för läsning och böcker som inte har funnits där 

tidigare. Dessa pedagoger lyfter fram läsfixarna som en betydelsefull faktor i den ökade 

läslusten, då de upplever att eleverna blir mer engagerade och delaktiga när undervisningen 

bedrivs med hjälp av dem. De andra två pedagogerna kan inte urskilja om det är just arbetet 

utifrån ”En läsande klass” som skapar ett intresse för läsning. De framhåller andra aspekter 

som, enligt dem, kan ha skapat den läslust som råder bland deras elever. Bland annat nämns 

hemmets betydelse för elevers intresse för läsning och att man som pedagog har förmågan att 

förmedla den glädje som finns i läsningen. Trots skilda uppfattningar gällande just ”En 

läsande klass” påverkan på elevers läslust är alla fyra pedagoger eniga om att en god 

läsförståelse är en förutsättning för att skapa läslust. Pedagogernas uppfattning går i linje med 

vad Westlund (2009) påvisar, att det finns starka samband mellan självbild, motivation och 

läsförståelse. Med bakgrund av detta ser jag det som betydelsefullt att redan i de tidigare 

årskurserna arbeta med elevernas läsförståelse då det, enligt den forskning Westlund (2009) 

framhåller, har betydelse för både elevernas självbild och motivation till att fortsätta utveckla 

sin förmåga att läsa.  

Mot bakgrund av att Westlund (2009) framhåller lärarens medvetna undervisning som 

betydelsefull för att motverka att elever lämnas ensamma med komplicerade texter, ser jag det 

som betydelsefullt att man som pedagog även har förmågan att anpassa undervisningen för att 

fånga upp både svaga och starka läsare. Westlunds (2009) fokus ligger här på 

direktundervisning i läsförståelsestrategier. Enligt min mening är det av stor vikt att denna 

undervisning bedrivs i olika konstellationer, exempelvis genom högläsning, enskild läsning 

samt diskussioner i grupper, något som konceptet ”En läsande klass” också förespråkar. Hur 

kan då dessa ovannämnda teorier relateras till en ökad läslust genom undervisning utifrån ”En 

läsande klass”? Att textsamtal i grupp skapar lärandesituationer där de mer lässvaga eleverna 

får tillfällen att visa sina framfötter är något som en av de intervjuade pedagogerna belyser. 

Pedagogen menar att elever som har svårt att avkoda texter ändå kan ha en bra förståelse för 

den lästa texten om de får texten läst för sig istället för att de enskilt får läsa den, för dem, 

komplicerade texten. Hen har genom sin undervisning upplevt att högläsning och samtal i 

grupp skapar diskussioner som möjliggör för dessa elever att dela med sig av sina reflektioner 

och erfarenheter. Då denna pedagog är en av de två pedagoger som upplever en skillnad på 

elevers läslust efter implementeringen av ”En läsande klass”, anser jag att denna typ av 
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aktiviteter har goda förutsättningar att skapa en känsla av delaktighet även hos de lässvaga 

eleverna, vilket i sin tur kan resultera i en ökad läslust.  

Westlund (2009) presenterar forskning som hävdar att även goda läsare gynnas av en 

strukturerad läsundervisning. Forskningen visar att starka läsare ofta lämnas åt sig själva i 

läsundervisningen och att de då känner sig understimulerade. Jag anser att en stimulerande 

läsundervisning för alla elever bör bedrivas, oavsett utvecklingsnivå, för att få eleverna att 

känna sig motiverade att utveckla sin läsförmåga och sin studieteknik. Detta då den forskning, 

som Westlund (2009) refererar till, även framhåller att det kan uppstå problem när starka 

läsare senare i utbildningen stöter på mer komplicerade texter, samtidigt som de inte har blivit 

utmanade i de tidigare årskurserna att utveckla sin studieteknik. Förutom vikten av att 

utveckla elevers förmåga att ta sig an komplicerade texter, finner jag det betydelsefullt att 

stimulera starka läsare redan i tidig ålder för att de inte ska tappa glädjen i läsningen. 

Pedagogerna i Eckeskogs (2013) studie uppger att de ser en skillnad på elevers lust att läsa 

och intresse till att lyssna på högläsning efter arbetet med läsförståelsestrategier, vilket går i 

linje med resonemanget gällande strävan efter att få alla elever delaktiga och stimulerade 

genom en strukturerad läsundervisning. 

I denna studie ligger intresset i att uppmärksamma olika uppfattningar gällande undervisning 

utifrån ”En läsande klass”. Ytterligare en bidragande faktor till ökad läslust genom arbete 

utifrån ”En läsande klass” som en av pedagogerna belyser, är studiehandledningens utbud av 

texter. Pedagogen upplever att eleverna blir motiverade att läsa böcker då de blir medvetna 

om det utbud som finns. Genom att läsa ett utdrag ur en bok väcks nyfikenheten till att läsa 

vidare, vilket kan leda till att eleverna går till biblioteket och lånar böckerna själva. Denna 

pedagog framhåller även vikten av att man som pedagog förmedlar glädjen i läsningen till 

sina elever. Pedagogen får stöd av ytterligare en av de intervjuade pedagogerna i detta 

resonemang, som även hen framhåller det betydelsefulla i att föra över positiva tankar 

gällande böcker och läsning till eleverna. Genom att tolka detta resonemang finner jag att man 

som pedagog bör vara en inspiratör och en viktig del i yrket är att öka elevernas läslust för att 

de sedan ska kunna utveckla sin läsförmåga.  

Sammanfattningsvis har resultatet gällande ”En läsande klass” påverkan på elevers läslust 

visat att pedagogerna upplever olika faktorer som är av betydelse för just detta. Två av 

pedagogerna är överens om att ”En läsande klass” har en positiv verkan på elevers läslust, 

framförallt genom arbetet med läsfixarna men även genom att använda texterna i 
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studiehandledningen som inspiration till vidare läsning. De andra två pedagogerna relaterar 

inte elevernas läslust till ”En läsande klass” i första hand, utan de menar att andra faktorer 

möjligtvis kan vara en bidragande faktor till läslust, som exempelvis hemmets betydelse och 

pedagogens roll som förmedlare av läsglädjen.  

12.3 Anpassning av material 
Alla fyra pedagoger i min studie anser att om man som pedagog väljer att ta till sig ett 

material, exempelvis ”En läsande klass”, i sin undervisning är det av största vikt att det 

anpassas så att det passar den elevgrupp som undervisas. En av pedagogerna jämför ”En 

läsande klass” med andra läromedel och framhåller att på samma sätt som ett läromedel i 

matematik anpassas till elevgruppens kunskapsutveckling, bör ”En läsande klass” anpassas på 

samma sätt. Varför är det då viktigt att anpassa ett material som ”En läsande klass” för att det 

ska bidra till en gynnsam undervisning? Tre av pedagogernas resonemang gällande hur de har 

anpassat ”En läsande klass” till sin egen elevgrupp går i linje med varandra. De framhåller att 

de ser fördelar med att ha ”En läsande klass” som grund i undervisningen gällande 

läsförståelse och att man som pedagog bör känna av elevernas känslor gällande 

undervisningen för att den inte ska bli enformig och tröttsam för eleverna. Den fjärde 

pedagogen upplever inte samma positiva inställning hos eleverna till ”En läsande klass”. 

Pedagogen uppger att hen följde studiehandledningen frekvent i undervisningen när ”En 

läsande klass” blev tillgängligt. Med detta som bakgrund är det, enligt min mening, möjligt att 

pedagogen utgick för mycket från studiehandledningen och inte anpassade undervisningen till 

elevgruppen på samma sätt som de andra tre pedagogerna framhåller att de har gjort, vilket 

senare har resulterat i att eleverna i hens klass har anammat en negativ inställning till ”En 

läsande klass” och läsfixarna. Två av de andra tre pedagogerna lyfter fram risker med att vara 

alltför styrd av ett material. En av riskerna som belyses är just att elever kan uppleva ett 

undervisningssätt som tröttsamt om det används för systematiskt och med för lite variation. 

Den andra risken som tas upp är mer inriktad på pedagogens känsla, en känsla över att inte 

hinna med att genomföra alla lektioner som finns tillgängliga i studiehandledningen. 

Eckeskogs (2013) studie visar att en av de deltagande pedagogerna upplevde att 

läsförståelsestrategierna störde läsningen och elevernas koncentration om de användes för 

mycket under läsningens gång. Detta kopplat till pedagogernas resonemang i min studie är, 

enligt min mening, viktigt att ha i åtanke under arbetet med läsförståelsestrategier utifrån ”En 

läsande klass”. Återigen är det viktigt att som pedagog fundera över hur ofta det är lämpligt 

att addera läsförståelsestrategier utan att det för eleverna blir ogynnsamt.  
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Vidare visar Eckeskogs (2013) studie att de tillhörande symbolerna till 

läsförståelsestrategierna, vilka kan jämföras med läsfixarna, användes på olika sätt av 

pedagogerna i hennes studie. Då en av pedagogerna i min studie upplever att hens elever har 

en negativ inställning till framförallt läsfixarna kan det vara nödvändigt att fundera över hur 

de har använts i undervisningen. I Eckeskogs (2013) studie var symbolerna och kunskaperna 

kring dem centrala i arbetet med läsförståelsestrategierna för vissa pedagoger, samtidigt som 

de för vissa pedagoger mer är ett redskap i själva introduktionen av läsförståelsestrategierna 

för att eleverna ska förstå grundtanken i varje strategi. Genom att tolka pedagogens 

resonemang i min studie får jag uppfattningen om att hen till en början såg läsfixarna som 

centrala i undervisningen och att detta resulterade i att eleverna tröttnade på figurerna efter 

mycket arbete med dem. Däremot är pedagogen medveten om elevernas inställning och har 

ändrat sitt förhållningssätt, vilket visar sig genom att hen beskriver att de i nuläget inte 

nämner läsfixarna i arbetet med läsförståelsestrategierna. Jag anser att detta är tydligt exempel 

på hur man som pedagog väljer att ändra sitt förhållningssätt till ett material genom att känna 

av hur eleverna upplever undervisning utifrån ett visst koncept.     

I den ovan beskrivna situationen kan det, enligt min mening, vara fördelaktigt att ta stöd i den 

ena av de modeller som ”En läsande klass” bygger på, nämligen TSI-modellen. TSI-modellen 

är inte lika strikt som Reciprocal teaching och förespråkar undervisning i 

läsförståelsestrategier när det anses vara nödvändigt. ”En läsande klass” är som sagt ett 

koncept som bygger på tre olika modeller; dock anser jag att det kan vara nödvändigt att ha 

vetskapen om att dessa tre modeller skiljer sig åt på vissa punkter, när man som pedagog 

anpassar ”En läsande klass” till sin egen undervisning. Lektionsplaneringarna i 

studiehandledningen är utformade på ett visst sätt, men det är upp till varje pedagog att välja 

förhållningssätt till lektionsplaneringarna. Upplever man som pedagog att eleverna, likt 

resultatet i Eckeskogs (2013) studie, tappar koncentrationen vid alltför stort fokus på 

läsförståelsestrategierna, anser jag att det kan vara fördelaktigt att anamma ett förhållningssätt 

som passar den aktuella elevgruppen. Därför kan en medvetenhet om att undervisning i 

läsförståelsestrategier kan gå till på olika sätt vara nödvändig. 

Genom att analysera resultatet av intervjusvaren som är kopplade till temat anpassning av 

material finner jag att en av pedagogerna fokuserar på att lyfta in arbetet med läsfixarna och 

läsförståelsestrategierna naturligt i undervisningen. Beroende på vilket område de arbetar med 

väljer de läsförståelsestrategier som passar bra in i den undervisning som bedrivs. Detta tyder 

på att hen anpassar ”En läsande klass” efter sin egen undervisning, istället för att anpassa sin 
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egen undervisning efter lektionsplaneringarna som finns tillgängliga. Enligt denna pedagog 

blir arbetet med läsförståelsestrategier en naturlig del i undervisningen. I vilken omfattning de 

andra tre pedagogerna väljer att lyfta in ”En läsande klass” i den undervisning som bedrivs 

framkommer inte i detta tema. Därför kan jag inte urskilja fördelar och nackdelar med 

respektive förhållningssätt. Däremot kommer vi in på det i det följande när diskussioner kring 

temat användning av studiehandledningen förs.    

12.4 Användning av studiehandledningen 
Alla fyra pedagoger i min studie tar upp det stora utbudet av tillgängliga texter i 

studiehandledningen. Gemensamt för dessa pedagoger är att alla fyra i nuläget väljer ut texter 

från studiehandledningen som de anser passar bra in i den undervisning som bedrivs för 

tillfället. Det visar sig även att de i nuläget använder läsfixarna på så sätt att de tillämpar 

strategierna på dels texter från studiehandledningen, och dels i relativt hög grad på texter som 

inte kommer från studiehandledningen. Jag anser att deras arbetssätt går i linje med vad de 

alla fyra framhåller som viktigt i diskussionen gällande temat anpassning av material, att man 

som pedagog bör ha förmåga att anpassa ett material till den egna undervisningen.  

Däremot skiljer det sig mellan pedagogerna gällande vilka mål de har, och har haft, med 

undervisningen utifrån ”En läsande klass”. En av pedagogerna beskriver att hens tanke från 

början var att följa studiehandledningen mer strikt från början, då hen menar att det är viktigt 

att man som pedagog lär känna det material man utgår ifrån. I detta fall kom pedagogen till 

insikt om att detta var svårt tidsmässigt i årskurs ett, då hen menar att det är mycket annat som 

ska hinnas med i undervisningen förutom arbete med läsförståelse. Min tolkning av hens 

beskrivning är att tankesättet fick ändras till att istället utgå från den egna undervisningen och 

i den mån det går tillämpa arbete med läsfixare och texter från studiehandledningen. En annan 

av pedagogerna beskriver att hens mål med ”En läsande klass” är att så småningom börja 

arbeta mer strukturerat med studiehandledningen. Denna pedagog ser istället 

studiehandledningen som ett bra stöd för pedagogen och framhåller att det är nödvändigt att 

arbeta mer systematiskt utifrån studiehandledningen när undervisning i läsförståelsestrategier 

ska bedrivas. Hur kan dessa olika uppfattningar relateras till forskning och användningen av 

studiehandledningen i ”En läsande klass” för att urskilja fördelaktiga tillvägagångssätt för att 

nå en ökad läsförståelse hos elever? Jag vill här återigen knyta detta till Englunds (2010) 

åsikter om undervisning i läsförståelsestrategier. Englund (2010) anser att undervisning i 

läsförståelse är en svår uppgift för pedagoger, och med detta som bakgrund ser jag fördelar 

med att ta stöd i ett material som exempelvis ”En läsande klass”. Är man som pedagog osäker 
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på hur man kan gå tillväga för att förmedla de olika strategierna är det, enligt min mening, 

betydelsefullt att ha en studiehandledning att luta sig mot, eftersom den kan bidra med en 

ökad förståelse för vad läsförståelse och läsförståelsestrategier innebär.  

I undervisning om läsförståelsestrategier är det, enligt Westlund (2009), viktigt att pedagogen 

modellerar strategierna för eleverna. Detta görs bland annat genom tänka-högt metoden. För 

att klara denna uppgift som pedagog, anser jag, att det antingen krävs en god förkunskap inom 

området för läsförståelse och läsförståelsestrategier, eller att studiehandledningen används 

som stöd i undervisningen. Med detta som bakgrund vill jag framhålla att jag delar 

pedagogernas olika resonemang, som framkommer i min studie. En risk med att vara alltför 

styrd av en studiehandledning är att man som pedagog inte anpassar undervisningen till 

elevgruppen, eller att man som pedagog till och med frångår sina egna pedagogiska tankar. Å 

andra sidan ser jag fördelar med att utgå mer systematiskt från en studiehandledning om man 

som pedagog inte har den kunskap som krävs för att exempelvis modellera 

läsförståelsestrategier för eleverna. Att utgå systematiskt från en studiehandledning behöver 

emellertid inte innebära att ingen anpassning sker. Samma pedagog som ovan beskrevs 

gällande hens mål med att så småningom utgå mer systematiskt från studiehandledningen, 

framhåller även att hen har undervisat läsförståelsestrategier utifrån ”En läsande klass” i olika 

årskurser. Genom att förenkla genomgångarna av läsfixarna kunde pedagogen använda 

samma material i årskurs fyra som i årskurs 1.  

13 Slutsats 
I detta avsnitt kommer jag att, utifrån resultatdiskussionen, explicit redogöra för vad jag 

genom denna studie har kommit fram till. Jag kommer att diskutera pedagogernas 

uppfattningar i relation till mitt syfte med denna studie. I det följande kommer jag att relatera 

pedagogernas uppfattningar om ”En läsande klass” i relation till eventuella effekter på elevers 

läsförståelse, för att sedan relatera uppfattningar om den eventuellt ökade läsförståelsen i 

relation till elevers läslust. 

13.1 Pedagogernas uppfattningar om ”En läsande klass” effekter på 

läsförståelse 
Genom denna studie har jag kommit fram till att de intervjuade pedagogerna finner det svårt 

att urskilja om arbetet utifrån ”En läsande klass” bidrar till en ökad läsförståelse hos eleverna. 

En orsak kan vara det faktum att konceptet ”En läsande klass” är relativt nytt och inte funnits 

tillgängligt för pedagoger i mer än ett år. Jag finner att pedagogerna har olika uppfattningar 
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om vad en ökad läsförståelse innebär, vilket även genererar olika uppfattningar om huruvida 

”En läsande klass” bidrar till en ökad läsförståelse eller ej. 

Ett sätt att se på en ökad läsförståelse som framkommer i min studie är att lägga fokus på 

elevernas kognitiva medvetenhet under läsningens gång. En av pedagogerna upplever en ökad 

medvetenhet hos eleverna, vilket visar sig genom att eleverna har fått en djupare förståelse för 

vad det innebär att läsa en text och att förstå den på djupet efter implementeringen av ”En 

läsande klass”. Pedagogen ser just ”En läsande klass” som en bidragande faktor till denna 

positiva ökning. Då undervisning i läsförståelsestrategier syftar till att få läsaren att reflektera 

över sitt eget tänkande under läsningens gång för att nå en ökad läsförståelse, är det möjligt att 

det är just arbetet utifrån ”En läsande klass” som har bidragit till denna kognitiva medvetenhet 

hos eleverna.  

Ett annat sätt att se på en ökad läsförståelse är att lägga fokus på elevernas delaktighet i 

aktiviteter. En av pedagogerna framhåller att ”En läsande klass” har bidragit till att fler elever 

i hens klass visar ett ökat intresse för att deltaga i olika aktiviteter kopplade till läsning, 

exempelvis textsamtal. Genom att relatera pedagogens uppfattning till Westlunds (2009) 

resonemang om att självbild, motivation och läsförståelse hör samman kan det, enligt min 

mening, mycket väl vara så att undervisningen utifrån ”En läsande klass” har bidragit till en 

ökad läsförståelse hos dessa elever. Då eleverna visar en ökad delaktighet i textsamtal kan det 

betyda att de genom arbetet med läsförståelsestrategier fått en ökad läsförståelse som även 

genererar ett ökat självförtroende. Ett ökat självförtroende kan i sin tur leda till ett ökat 

intresse till att dela med sig av sina egna reflektioner och erfarenheter till sina klasskamrater. 

Enligt min mening kan detta vara ett resultat av att pedagogen på ett positivt sätt möjligtvis 

har anammat den konstruktivistiska synen på lärande och fått eleverna delaktiga i samtal med 

både pedagogen och andra elever. 

Resultatet i min studie visar även på en uppfattning gällande ”En läsande klass” effekt på 

elevers läsförståelse som skiljer sig från de ovannämnda tankesätten. Denna uppfattning 

handlar om att elevers läsförståelse bör ses som en del i hela svenskundervisningen. 

Pedagogen som delar med sig av denna uppfattning framhåller att det därför inte går att 

urskilja om just ”En läsande klass” bidrar till en ökad läsförståelse, då det är många faktorer 

som spelar in för att kunna se en positiv ökning.  

Något som däremot tydligt visar sig i denna studie är uppfattningen om att ”En läsande klass” 

bidrar med ett gemensamt språk för både elever och pedagoger. Genom att tillämpa läsfixarna 
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i undervisningen får eleverna ett konkret verktyg att använda sig av för att förstå 

grundtankarna med läsförståelsestrategierna. Hur man som pedagog väljer att anpassa 

undervisningen med läsfixarna har visat sig vara av stor betydelse för både elevernas 

läsförståelseutveckling och för elevernas känsla kring arbetet utifrån ”En läsande klass”. Då 

en av pedagogerna upplever att eleverna i hens klass har en negativ inställning till konceptet 

”En läsande klass” har pedagogen ändrat sitt förhållningssätt till undervisningen och valt att 

fortsätta arbeta med läsförståelsestrategier utan att nämna de olika läsfixarnas namn. Detta 

belyser pedagogens medvetenhet om vikten av att ta till sig ett material och göra det till sitt 

eget. Jag anser att fokus bör ligga på att förmedla läsförståelsestrategierna till eleverna, inte på 

att använda just läsfixarna i undervisningen.  

Genom att analysera pedagogernas uppfattningar, anser jag mig kunna urskilja två olika sätt 

att se på användningen av konceptet ”En läsande klass”. Pedagogerna använder sig av ”En 

läsande klass” med varierande utgångspunkter. Den ena utgångspunkten handlar om att ”En 

läsande klass” först och främst används för att ge eleverna ett konkret redskap för att utveckla 

sin läsförståelse. Detta visar sig genom att dessa pedagoger menar att de även innan 

implementeringen av ”En läsande klass” undervisade i läsförståelse och 

läsförståelsestrategier, men att ”En läsande klass” bidrar med en tydlighet för eleverna, 

framförallt genom läsfixarna. Den andra utgångspunkten är att ”En läsande klass” ses som ett 

fördelaktigt stöd för pedagoger i undervisningen; ett stöd för pedagoger som känner sig osäkra 

på hur undervisning i läsförståelse kan gå till eller för pedagoger som är i behov av tips och 

idéer på aktiviteter kopplade till läsförståelsestrategier. Jag anser att dessa utgångspunkter kan 

ha sin grund i de intervjuade pedagogernas olika kunskaper inom området för läsförståelse 

och läsförståelsestrategier, då den pedagog som specifikt framhåller att konceptet ”En läsande 

klass” är fördelaktigt för pedagoger själv är kritisk till sitt tidigare sätt att bedriva 

läsundervisningen, samtidigt som de andra pedagogerna visar en större trygghet i 

undervisning i läsförståelsestrategier.  

Sammanfattningsvis tolkar jag pedagogernas betoning på att man som pedagog bör anpassa 

konceptet ”En läsande klass” till den elevgrupp som undervisas som nödvändigt för att ”En 

läsande klass” ska generera positiva effekter på elevers läsförståelse. Utifrån pedagogernas 

resonemang ser jag det som betydelsefullt att man som pedagog är medveten om sin egen 

pedagogiska tanke med undervisningen. Pedagogerna i denna studie redogör för olika sätt att 

se på undervisning utifrån ”En läsande klass”, och de redogör även för olika sätt att använda 

sig av den tillhörande studiehandledningen och på så sätt anpassa undervisningen till den 
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elevgrupp som undervisas. Genom att utgå från dessa pedagogers resonemang, vill jag betona 

att man som pedagog bör fundera över hur man själv vill utgå från ”En läsande klass” för att 

en gynnsam undervisning ska kunna bedrivas med en ökad läsförståelse hos eleverna som 

resultat. 

13.2 Pedagogernas uppfattningar om den eventuellt ökade läsförståelsens 

effekt på elevers läslust 
Pedagogerna i denna studie delar den generella uppfattningen om att en god läsförståelse 

bidrar till en ökad läslust hos eleverna. Uppfattningar gällande i vilken mån en ökad 

läsförståelse genom undervisning utifrån ”En läsande klass” bidrar till ökad läslust varierar 

mellan pedagogerna. Med bakgrund av att pedagogerna även har olika uppfattningar gällande 

”En läsande klass” påverkan på läsförståelsen, ter det sig naturligt att de även har olika 

uppfattningar gällande denna frågeställning.  

Genom att analysera resultatet i min studie finner jag att det är samma pedagoger som anser 

sig se en ökad läsförståelse efter implementeringen av ”En läsande klass”, som även anser sig 

se en ökad läslust hos eleverna. Dessa pedagoger lyfter bland annat fram arbetet med 

läsfixarna och det stora utbud av tillgängliga texter i studiehandledningen som betydelsefullt 

för den ökade läslusten. Då pedagogerna upplever att eleverna finner det roligt och intressant 

att använda sig av läsfixarna i läsundervisningen, finner jag det intressant att koppla detta till 

vikten av en stimulerande och strukturerad undervisning som Westlund (2009) framhåller som 

betydelsefullt för en gynnsam läsundervisning. En av pedagogerna framhåller positiva 

effekter på elevers engagemang efter aktiviteter som textsamtal i grupp med läsfixarna som 

grund. Dessa aktiviteter har inte minst bidragit till en ökning av lässvaga elevers engagemang, 

enligt denna pedagog. Vidare menar denna pedagog att elevernas läslust även har ökat efter 

implementeringen av ”En läsande klass”. Med detta som grund ser jag en möjlighet i att det 

ökade engagemanget i aktiviteter kan vara en följd av en ökad läsförståelse, vilket i sin tur kan 

vara en bidragande faktor till den ökade läslusten som pedagogen upplever hos eleverna. 

Nyckeln till denna positiva effekt kan vara just en strukturerad undervisning utifrån ”En 

läsande klass” där pedagogen har lyckats med att stimulera eleverna, oavsett kunskapsnivå. 

En annan betydelsefull uppfattning gällande ”En läsande klass” eventuella effekter på elevers 

läslust är studiehandledningens utbud av tillgängliga texter. Då alla fyra pedagoger framhåller 

variationen av texter i studiehandledningen som positiv i den bemärkelsen att den skapar en 

medvetenhet hos eleverna om det rika utbud av texter i olika genrer som finns, anser jag att en 

god avvägning av vilka texter som bör användas i undervisningen kan ha effektiva resultat på 
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elevers intresse för att utveckla sin läsförmåga och sitt intresse för läsning. Jag vill betona 

vikten av att eleverna får arbeta med texter som de finner meningsfulla för att de ska känna att 

undervisningen är stimulerande. Det faktum att pedagogerna väljer ut texter som de anser 

passa in i den undervisning som bedrivs är något som framkommer tydligt i min studie. Detta 

leder återigen till vikten av att anpassa användningen av ”En läsande klass” och den 

tillhörande studiehandledningen till den aktuella elevgruppen.  

Jag vill även belysa att det är av stor vikt att pedagogen känner av elevernas känsla gentemot 

undervisningen utifrån läsförståelsestrategier och genom avvägning anpassa i vilken 

omfattning läsförståelsestrategierna tillämpas under läsningen. Studien visar att det finns en 

risk med att elever kan uppleva konceptet ”En läsande klass” som tjatigt. Går det så pass långt 

att eleverna anammar en negativ inställning till undervisning genom läsförståelsestrategier, 

anser jag, att chanserna till en ökad läslust minimeras. En viktig uppgift för pedagogen är 

således att vara uppmärksam och känna av sin elevgrupp under tiden som undervisningen 

genomförs. Återigen är det betydelsefullt att man som pedagog har förmågan att ändra sitt 

förhållningssätt till ”En läsande klass” om sådana situationer uppkommer.  

Sammanfattningsvis visar två av pedagogernas uppfattningar att ”En läsande klass”, genom 

en noga avvägd och medveten undervisning, kan bidra till en ökad läsförståelse som i sin tur 

leder till en ökad läslust hos eleverna. En strukturerad och stimulerande undervisning utifrån 

”En läsande klass” ger, enligt dessa pedagogers erfarenheter, engagerade elever som även 

visar ett större intresse för läsning och böcker. Samtidigt menar de andra två pedagogerna i 

denna studie att det är svårt att avgöra om det är just ”En läsande klass” som är den 

bidragande faktorn till den läslust som råder i deras klasser. De framhåller istället andra 

aspekter som hemmets betydelse och pedagogens roll som inspiratör. 

13.3 Avslutande reflektioner 
Dessa ovannämnda slutsatser är dragna genom att tolka pedagogernas intervjusvar och 

relatera dem till litteratur och tidigare forskning inom området för läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Slutsatsernas hållbarhet kan därför ifrågasättas utifrån den aspekten att 

jag i denna studie helt enkelt har fått utgå från att de deltagande pedagogerna har varit ärliga 

under intervjuerna och inte på något sätt har snedvridit svaren för att sätta konceptet ”En 

läsande klass” i bättre dager. Om pedagogerna under en längre tid hade använt sig av ”En 

läsande klass” i undervisningen och om det samtidigt hade gjorts lästester på eleverna i syfte 

att se en eventuell ökning av läsförståelsen, är det möjligt att resultaten hade sett annorlunda 
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ut. Jag vill även framhålla att slutsatsernas hållbarhet eventuellt hade ökat genom ett större 

antal deltagande pedagoger i studien. Med detta som grund ser jag ett behov av vidare 

forskning för att kunna avgöra hur pass tillförlitliga resultaten i denna studie är.  

 

Studiens tillförlitlighet bör även diskuteras utifrån den aspekten att jag genom 

litteratursökningar har gjort ett urval av den tidigare forskning som finns inom området för 

läsförståelse och läsförståelsestrategier. Då jag har relaterat pedagogernas uppfattningar till 

tidigare forskning är litteraturen betydelsefull för studiens resultat. Eftersom ett urval av 

litteratur har gjorts, innebär det att jag även har valt bort annan litteratur. Det kan eventuellt 

vara så att mitt resultat hade sett annorlunda ut om annan litteratur hade använts i denna 

studie. Dock anser jag att den litteratur som har använts i denna studie är tillförlitlig med 

bakgrund av att jag endast har använt mig av kvalitetsgranskade forskningspublikationer och 

att resultatet, till stor del, har relaterats till etablerade forskares åsikter inom detta område. 

Både nationell och internationell forskning har använts, vilket kan ses som positivt i den 

bemärkelsen att det styrker studiens tillförlitlighet. 

 

Trots de ovannämnda aspekterna ser jag denna studie som tillförlitlig utifrån de 

förutsättningar jag har haft. Jag har utgått från en fenomenografisk ansats i syfte att urskilja 

pedagogers olika uppfattningar om ”En läsande klass”, jag har använt mig av en analysmodell 

för att så systematiskt och strukturerat som möjligt analysera den insamlade empirin, jag har 

genomgående hållit mig objektiv och försökt tolka pedagogernas uppfattningar så rättvist som 

möjligt och jag har använt mig av litteratur som jag finner trovärdig. 
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