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Abstrakt 
Denna kvalitativa intervjustudie hade som syfte att synliggöra hur verksamma 

lärare i årskurs 4–6 motiverar sina val av läsinlärningsmetoder. Det var fem lärare 

som intervjuades via telefon eller genom personligt möte. Lärarnas svar 

transkriberades och sammanställdes med hjälp av färgkodning för att på detta sätt 

kunna se likheter och skillnader mellan lärarnas svar på de olika frågorna. Det som 

framkom av dessa intervjuer och i analysen var att lärare i första hand använder sig 

av beprövad erfarenhet och sin egen tysta kunskap om sina elever när de väljer 

undervisningsmetod.  
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1. Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning samt under de perioder då jag 

vikarierat i skolan har jag sett att många lärare använder undervisningsmaterialet 

”En läsande klass”. Detta gjorde mig intresserad av materialet och det var därför 

mitt val föll på just läsförståelse och speciellt ”En läsande klass” när det var dags 

för mig att skriva examensarbete 1. Där framkom det att forskning om själva 

materialet inte existerar. Det som går att finna är en del studentuppsatser där 

lärarstudenter på olika sätt undersökt materialet i form av intervjuer med lärare 

som använder sig av ”En läsande klass”. Dock skall det påpekas att materialet 

bygger på metoder som var för sig är evidensbaserade. Det har dock inte 

undersökts huruvida denna kombination av de evidensbaserade metoderna skapar 

en ökad läsförståelse hos elever i årskurs 4–6. 

 

2012 startade barnboksförfattaren Martin Widmark läsprojektet ”En läsande klass” 

som bygger på flera olika modeller för läsförståelseundervisning (En läsande klass, 

2016).”En läsande klass” består av följande metoder: Reciprocal Teaching (RT), 

Transactional Strategies Intruction (TSI) och Questioning the Author (QtA). 

Materialet som består av texter, frågor och studiehandledning för årskurs 1–6 är 

gratis och delades ut till flera skolor under 2014. Materialet använder sig av flera 

symboler för att påvisa de olika strategierna som används vid analyser av texter, 

bland annat symbolerna spågumman och detektiven (En läsande klass, 2016).  

 

I ett avsnitt av Utbildningsradions radioprogram, Skolministeriet, från 2014 sändes 

ett program om ”En läsande klass” där bland annat Monica Reichenberg (professor 

och docent i svenskdidaktik), Jan Nilsson (lektor i svenska) samt Barbro Westlund 

(lektor i läs- och skrivutveckling) medverkade. Dessa tre framförde sin kritik mot 

”En läsande klass” (Skolministeriet, 2014).  

 

Reichenberg medger att materialet säkert kan väcka läslust hos elever men hon 

anser inte att man kan säga att läsförståelsen ökar när man använder materialet då 

det enligt henne betonar reciprok undervisning för mycket och eftersom alla elever 

är olika så behövs olika modeller för att alla ska få träna sin läsförståelse 

(Skolministeriet, 2014). Hon säger även att hon anser att materialet inte är 

evidensbaserat (Skolministeriet, 2014).  

 

Jan Nilsson berättar att han tillsammans med Ulla Damber, som är docent i 

pedagogiskt arbete, skrivit en artikel som heter "En läsande klass" är ett 

hemmabygge utan vetenskaplig grund (Nilsson & Damber, 2014) där de båda är 

mycket kritiska till ”En läsande klass”. Nilsson berättar att de anser att ”En läsande 

klass” skapar en sorts förenkling av undervisning i läsförståelse samt att materialet 

snarare blir som en form av ”tipskatalog” eller som ett halmstrå som lärare greppar 

efter då de hör om de sjunkande resultaten i bland annat PISA. Han berättar vidare 

att han och Damber inte tror att metoden stärker elevers läsförståelse utan att den 

gör eleverna instrumentella, det vill säga att fokus hamnar på vilken figur/symbol 

man använder i stället för på texten som man läser. De menar att eleverna blir som 

instrument istället för reflekterande och tänkande individer. 

 

Barbro Westlund är också kritisk till materialet. Bland annat så påpekar hon att det 

står i studiehandledningen att materialet bygger på forskning när det enligt henne 
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inte gör det. Westlund menar att detta medför att många lärare tror att 

arbetsmaterialet är legitimt att använda (Skolministeriet, 2014).  

 

I programmet fick Martin Widmark bemöta kritiken och lärare som är positiva till 

materialet blev även de intervjuade om sina erfarenheter av ”En läsande klass”. 

Widmark anser att materialet vilar på en vetenskaplig grund. Han påtalar även att 

om materialet varit en avhandling så hade den inte blivit godkänd och publicerad. 

Han säger vidare att materialet inte är en avhandling utan en studiehandledning 

som ska ge lärare ett lättillgängligt arbetsmaterial med kollegiala 

fortbildningsmöjligheter, som dessutom ska vara gratis (Skolministeriet, 2014). 

 

Med anledning av detta vill jag intervjua verksamma lärare om deras motiv för att 

använda eller inte använda materialet ”En läsande klass”. 

 

 

2. Bakgrund 
Ett av kursmålen för ämnet svenska i årskurs 6 är att eleven ska utveckla 

läsförståelse. I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 

Lgr11, kan man läsa att eleverna måste visa följande förmåga för att få godkänt, 

betyget E, i svenska ”Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av 

olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till 

sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse” (Skolverket 2015a, s. 

229). Det finns även ett motsvarande kursmål i svenska för årskurs 3 samt årskurs 

9 (Skolverket 2015a, s. 228, s. 231). I det centrala innehållet för ämnet svenska 

står det att eleverna, genom hela grundskolan, ska undervisas i lässtrategier för att 

kunna förstå och tolka olika texter (Skolverket 2015a, s. 224–226).  

 

Enligt resultaten av PISA 2012 sjunker resultaten i läsförståelse bland svenska 

elever (Skolverket 2014). Skolverket har sett denna trend under hela 2000-talet 

(Skolverket 2014). Resultaten från PISA 2009 visar att det är så många som var 

femte elev i Sverige som i slutet av grundskolan inte uppnår det som kallas 

basnivå i läsförståelse (Skolverket 2010a). Med basnivå avser man en 

grundläggande nivå av läsförståelse för att fortsatt inlärning ska vara möjlig 

(Skolverket 2010a).  

 

I boken Utmana, utveckla, utforska! från 2011 av Caroline Liberg, Åsa af 

Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd återges en nivåindelning av läsförståelse 

för elever i årskurs 4-6. De har använt sig av fyra nivåer som är hämtade från 

PIRLS och PISA där nivå 1 är basnivån och de därpå följande nivåerna 

representerar en ökad nivå av läsförståelse (Liberg, m.fl. 2011, s. 61). I en tabell i 

deras bok kan man utläsa att majoriteten av elever i årskurs 4 uppnår både nivå 1 

och nivå 2 och att 53 % uppnår nivå 3 men att endast 11 % uppnår nivå 4 (Liberg, 

m.fl. 2011, s. 61).  

 

Ju längre upp i skolåldern, desto mer omfattande, informativa och ämnesspecifika 

blir texterna som eleven möter (Liberg, m.fl. 2011, s. 63). Att det då är så få elever 

som uppnår läsförståelse nivå 4 gör att många elever får en chock när de kommer 

upp i grundskolans mellanår (Liberg, m.fl. 2011, s. 73). Liberg, m.fl. (2011, s. 73) 

betonar vikten av att alla elever får en god läsförståelse för att kunna klara av 
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skolan och sedermera även aktivt kunna vara en del av det samhälle vi lever i, 

vilket är mediebaserat och skriftspråksberoende.  

 

Detta kan sammanfattas med ett citat från en studie av Monica Reichenberg och 

Kent Löfgren: ”Students who cannot meet the demands in school also run the risk 

of failing both in school and later on in working life and society.” (Reichenberg & 

Löfgren, 2014, s. 129). De menar att om en elev inte klarar av att möta de krav 

som finns i skolan så kommer eleven även att misslyckas senare i livet, när det 

gäller skolan såväl som i arbetslivet och delaktigheten i samhället. 

 

 

2.1 Skollagen och läroplanen 
I skollagen kan vi läsa de lagar som skolan ska följa. I den beskrivs det hur 

undervisningen ska bedrivas. För att aktivt kunna delta i samhället så behöver man 

ha en god läsförståelse så att man kan tillgodogöra sig den information som finns i 

samhället. I kapitel 10, paragraf två (Skollagen, 2016) står det följande: 

”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” Det är med andra ord av största 

vikt att lära ut läsförståelse. Detta är något som Liberg, m.fl. (2011, s. 73) betonar 

vikten av.  

 

Vidare kan man i kapitel två, paragraf 34 läsa följande: ”Huvudmannen ska se till 

att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling”. Skollagen trycker här på vikten av att personalen i skolan 

får möjlighet att utveckla sitt arbetssätt via kompetensutveckling. Det vill säga att 

personalen inte ska stagnera utan vidareutvecklas för att undervisningen alltid ska 

kunna bedrivas på bästa möjliga sätt.  

 

Jag vill även nämna kapitel ett och paragraf fem. Den säger nämligen följande: 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Detta 

innebär att den utbildning som eleverna får i den svenska skolan ska vara 

vetenskaplig eller i alla fall grundad i beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund 

innebär att den pedagogik, metod eller modell som används i undervisningen är 

vetenskapligt beprövad och har bevisats som fungerande för undervisning. 

Beprövad erfarenhet är som vetenskaplig grund, skillnaden här är att det inte är en 

forskare som kommit fram till att metoden, modellen eller pedagogiken fungerar 

utan det är lärare som själv testat och undersökt och på så sätt funnit dessa 

metoder, modeller eller pedagogiska vinklar som fungerar väl på flera olika typer 

av elever. 

 

I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr11, kan man i 

kapitel två läsa om de övergripande mål och riktlinjer som finns i skolan. I kapitel 

2.8 (Skolverket, 2015a, s. 19) kan man läsa följande: ” Rektorn har ansvaret för 

skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att personalen får 

den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter.” Med andra ord är det viktigt att lärare utvecklar sin undervisning så att 

de på ett professionellt sätt kan bedriva en likvärdig undervisning som ger eleverna 

förutsättningar att kunna delta i samhället. 
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2.2 En läsande klass 
Martin Widmark som är mellanstadielärare och författare tog 2012 initiativet till 

ett projekt som kallas för ”En läsande klass” (En läsande klass, 2016). Detta är en 

långsiktig satsning vilken syftar till att försöka vända den negativa trenden med de 

svenska elevernas sjunkande läsförståelse och samtidigt lyfta vikten av 

läsförståelse (En läsande klass, 2016). Man vill att svenska skolelever ska få bättre 

möjligheter att ha fullständiga betyg i nionde klass och därmed ha en chans att 

kunna delta fullt ut i samhället (En läsande klass, 2016). Projektet finansieras 

främst av Postkodlotteriet men även svenska bokförlag, Junibacken och 

Läsrörelsen är med och stöttar projektet (En läsande klass, 2016). Det som gjorde 

att idén till projektet föddes var att Widmark upptäckte, under författarbesök ute i 

landets skolor, att det var stor skillnad på elever som fått medveten undervisning i 

läsförståelse och på de elever som inte fått det (En läsande klass, 2016). I de 

klasser där eleverna fått undervisning i läsförståelse så uppfattade han eleverna 

som mer aktiva och att de vågade ställa fler frågor än de elever som inte fått den 

undervisningen (En läsande klass, 2016). Widmark tror att det är arbetet med 

läsförståelse som bidragit till att eleverna var mer aktiva och ställde frågor och 

även att de fick bättre studieresultat i olika ämnen (En läsande klass, 2016). 

 

Det är fem lärare som tagit fram det material och den studiehandledning som ”En 

läsande klass” består av (En läsande klass, 2016). Materialet finns att hämta gratis 

online och våren 2014 delades det även ut en tryckt version helt gratis till alla 

Sveriges låg- och mellanstadieskolor (En läsande klass, 2016).  Utöver 

studiehandledningen finns det färdiga lektionsförslag med texter och instruktioner 

att följa. I instruktionerna hänvisas man till fem strategier. Dessa strategier 

symboliseras av Spågumman, Reportern, Cowboyen, Detektiven och Konstnären 

(En läsande klass, 2016). Dessa symboler är alla utom konstnären de symboler 

som Reciprok undervisning använder sig av. De strategierna representeras av 

figurerna, spågumman, detektiven, cowboyen och reportern. Dock har man lagt till 

ytterligare en strategi som kallas för ”konstnären”. Den strategin är till för att 

skapa inre bilder till det man läst (En läsande klass, 2016). De texter som finns i 

”En läsande klass” har upplåtits fritt av de olika upphovsmännen och texterna 

finns även inlästa via inläsningstjänst. ”En läsande klass” vill ge lärare stöd och 

inspiration när de implementerar läsförståelsestrategier genom att ge lärarna ett 

handfast redskap. Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction och 

Questioning the Author är de forskningsbaserade läsförståelsemodeller som ”En 

läsande klass” utgår ifrån. Materialet bygger på att man som lärare modellerar, det 

vill säga visar hur de olika strategierna används för eleverna och att de sedan i takt 

med att de blir förtrogna med strategierna ska kunna tillämpa dem självmant vid 

alla tillfällen där det krävs (En läsande klass, 2016).  

 

 

2.3 De olika modellerna som ”En läsande klass” bygger på 
Här nedan kommer en beskrivning av de tre modeller som ”En läsande klass” 

bygger på. Dessa är: Reciprocal Teaching, Questioning the Author och 

Transactional Strategies Instruction.  

 

Reciprocal Teaching förkortas ofta RT och kallas på svenska för reciprok 

undervisning. RT är en modell som bygger på något som kallas för ”scaffolding” 

eller vägledning på svenska. Det innebär att läraren visar för eleverna hur de ska 
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göra genom att tänka högt, alltså genom att modellera strategierna för eleverna, 

och sedan finnas med som stöd och vägledare tills dess att eleverna självständigt 

kan använda strategierna (Westlund, 2013, s. 76). Till en början förknippades RT 

med dessa fyra specifika symboler (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60):  

 

 Kristallkulan, som förutspår. 

 Förstoringsglaset, som reder ut oklarheter. 

 Frågetecknet, som ställer frågor. 

 Lassot, som sammanfattar texten. 

 

Symbolerna har med åren gjorts om och numera använder man följande figurer 

(Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60–62):  

 

 Spågumman, som förutspår. 

 Apan Nicke Nyfiken som ställer frågor. 

 Detektiven som undersöker och reder ut oklarheter.  

 Cowboyen som sammanfattar texten med hjälp av sitt lasso.  

 

Westlund (2013, s. 76) skriver om studier av RT där dessa fyra strategier har 

tillämpats på elever i 12–13–årsåldern. Eleverna i studierna har haft svag 

läsförståelse men efter undervisning med de fyra strategierna i 30 minuter om 

dagen i 20 dagar så har eleverna ökat sin förmåga signifikant. Westlund (2013, s. 

76) skriver vidare att flera studier om reciprok undervisning som metod för ökad 

läsförståelse har genomförts med samma goda resultat. 

 

Questioning the Author, som ofta förkortas QtA, innebär att man som läsare i 

första hand, vid tolkning av en text, ifrågasätter författaren istället för att 

ifrågasätta sin egen läsförståelseförmåga (Reichenberg, 2005, s. 24). Syftet med 

denna strategi är bland annat att man vill korta ner avståndet mellan författaren och 

läsaren samt påvisa att författaren bär en stor del av ansvaret för att läsaren ska 

förstå texten (Reichenberg, 2005, s. 25). Det är viktigt att man som läsare aktivt 

ställer frågor och diskuterar texten med andra (Reichenberg, 2005, s. 25). Inom 

QtA är det vanligt med två typer av frågor varav den första typen kallas 

ingångsfrågor (Reichenberg, 2005, s. 25). Ingångsfrågor har till syfte att få läsaren 

att förstå det övergripande budskapet som författaren vill förmedla med sin text 

(Reichenberg, 2005, s. 25). Den andra typen av frågor är uppföljningsfrågor vars 

syfte är att fokusera på det som är innehållsligt viktigt i texten (Reichenberg, 2005, 

s. 26). Uppföljningsfrågorna syftar även till att hjälpa eleverna till en djupare 

förståelse för texten där de kan göra kopplingar mellan olika delar av texten, 

tidigare texter de mött och sina egna förkunskaper om ämnet som texten berör 

(Reichenberg, 2005, s. 26). Det är viktigt att inte glömma att uppföljningsfrågorna 

även är till för att hjälpa eleverna att förstå varför de eventuellt missuppfattat 

texten (Reichenberg, 2005, s. 26). Läraren har en mycket viktig roll inom metoden 

QtA då det är läraren som modellerar och guidar eleverna (Reichenberg, 2005, s. 

27). Studier gjorda på QtA visar att elevers aktivitetsnivå ökar och därigenom även 

deras läsförståelse (Reichenberg, 2005, s. 27–28). 

 

Transactional Strategies Instruction förkortas TSI och kallas på svenska för 

transaktionell strategiundervisning. TSI bygger på fyra grundstrategier som 
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innebär att läsaren ska kunna ställa frågor till texten, sammanfatta texten, klargöra 

svåra ord och meningar samt förutspå det som kommer att hända i texten, det vill 

säga förutspå vad texten kommer att handla om (Westlund, 2013, s. 80). TSI 

bygger även till stor del på två andra principer, nämligen att det utbyts strategier 

och meningsskapande mellan lärare och elever och mellan elever och andra elever 

då svaren som framkommer när texterna läses och diskuteras inte diskuteras i 

termer som rätt eller fel utan som ett sätt för eleverna att själva sätta ord på sin 

egen läsförståelse (Westlund, 2013, s. 80). Inom TSI ställs det krav på elevens 

delaktighet, det ställs krav på texterna som eleverna möter, texten ska göra 

läsningen aktiv, det vill säga att texten skapar förutsättningar för att läsaren vill 

vara uppmärksamma och fundera över det hen läser. (Westlund, 2013, s. 80). 

Westlund (2013, s. 80) skriver vidare att vid ett standardiserat läsförståelsetest så 

fick elever som fått läsförståelseträning genom modellen TSI ett signifikant bättre 

resultat än kontrollgruppen. 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur verksamma lärare 

i årskurs 4–6 motiverar sina val av läsinlärningsmetoder. 

 

För att ytterligare precisera studiens syfte används följande frågeställning: 

 

 Hur motiverar lärarna användandet eller icke användandet av ”En läsande 

klass” i sin undervisning?  

 

 

3.1. Begreppsförklaringar och avgränsningar 
Ordet läsförståelse är ett mycket komplext begrepp med många olika definitioner. 

I denna studie användes följande definition av läsförståelse: ”Förmåga att förstå, 

använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället ”(Skolverket, 

2010b, s. 29).  Detta är samma definition av begreppet läsförståelse som PISA 

använder enligt Skolverkets rapport från 2010b.  

 

Ordet scaffolding används inom det sociokulturella perspektivet och på svenska 

kan det översättas till ”stöttat lärande”. Det innebär att pedagogen stöttar eleven 

under inlärningsprocessen och att denna stöttning minskar i takt med att eleven blir 

mer trygg med den nya kunskapen. I denna studie kommer det engelska ordet 

scaffolding att användas. 

 

 

4. Tidigare forskning 
Enligt resultaten i PISA 2012 sjunker läsförståelsen bland svenska elever 

(Skolverket 2014). Skolverket har sett en nedåtgående trend under hela 2000-talet 

(Skolverket 2016). Martin Widmark som är mellanstadielärare och författare tog 

2012 initiativet till ett projekt som kallas för ”En läsande klass” (En läsande klass, 

2016). Detta är en långsiktig satsning vilken syftar till att försöka vända den 

negativa trenden med de svenska elevernas sjunkande läsförståelse och samtidigt 

lyfta vikten av läsförståelse (En läsande klass, 2016). Man vill att svenska 
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skolelever ska få bättre möjligheter att ha fullständiga betyg i nionde klass och 

därmed ha en chans att kunna delta fullt ut i samhället (En läsande klass, 2016).  

 

Det finns ingen tidigare forskning om projektet ”En läsande klass”. Däremot finns 

det enskild forskning gjord på de tre metoder som projektet bygger på. Här nedan 

kan man läsa vad internationell forskning anser om RT, QtA och TSI som 

individuella metoder för ökad läsförståelse. All litteratur som använts nedan är 

granskade och godkända ur så väl forskningsetiskt perspektiv som ur vetenskapligt 

perspektiv. Vidare kan det nämnas att all litteratur som nämns i detta avsnitt har 

framkommit via enskilda databassökningar samt databassökningar tillsammans 

med en bibliotekarie från Högskolan Dalarna.  

 

 

4.1. Reciprok undervisning 
Annemarie Sullivan Palinscar och Ann L. Brown genomförde 1984 två studier 

som undersökte huruvida RT gav en ökad läsförståelse eller inte (Palinscar 

Sullivan & Brown, 1984, s. 125). Den första studien genomfördes i USA med 71 

elever i årskurs 7. Eleverna som deltog var alla elever som hade svårt med 

läsförståelsen (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 156). Det var inte deras lärare 

som genomförde lektionerna där eleverna fick träna på de fyra strategierna utan en 

utomstående person som dessutom observerade och utvärderade metoden 

(Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 156). Elever som fick reciprok undervisning 

ökade markant sin läsförståelse (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 156). Detta 

resultat ledde till studie nummer två. 

 

Skillnaden mellan den första och den andra studien var att man i den andra studien 

lät elevernas ordinarie lärare eller extralärare som eleverna redan kände genomföra 

lektionerna (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 157). Även denna gång blev 

resultatet en signifikant ökning av läsförståelse för de elever som fått reciprok 

undervisning med de fyra strategierna modellerade av sin lärare (Palinscar 

Sullivan & Brown, 1984, s. 166).  

 

Redan 1994 hade det sedan Palinscar och Browns studie genomförts flera studier 

på huruvida RT är en bra metod för ökad läsförståelse. 1994 gjorde Barak 

Rosenshine och Carla Meister en översiktsstudie. En översiktsstudie är en studie 

där man sammanställer resultaten från flera andra studier som studerat samma 

fenomen. I översiktsstudien ingick resultaten från inte mindre än 16 olika studier 

som alla hade undersökt metoden reciprok undervisning som undervisnings metod 

för ökad läsförståelse (Rosenshine & Meister, 1994, s. 479). Resultatet av deras 

litteraturgenomgång var att all genomgången forskning visar att användandet av 

reciprok undervisning ger en signifikant ökning av elevers läsförståelse 

(Rosenshine & Meister, 1994, s. 505).  

 

Ytterligare en som studerat effekten av RT är Jeffrey Lederer. Hans studie från 

1996, visar även den en ökad läsförståelse hos elever som fått undervisning enligt 

RT men han påpekar dock att det inte går att visa att en ensam metod är bättre än 

någon annan (Lederer, 2000, s. 101). Studien genomfördes i USA och 128 elever i 

årskurserna 4, 5 och 6 deltog (Lederer, 2000, s. 91, 93). Klasserna bestod av elever 

med och utan inlärningssvårigheter, klasser där eleverna med inlärningssvårigheter 
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var integrerade i klassen och klasser där eleverna med inlärningssvårigheter inte 

var med i klassrummet hela dagar (Lederer, 2000, s. 93).  

 

I Finland genomförde Marjatta Takala år 2003 en liknande studie som Jeffrey 

Lederer. I hennes studie deltog tre ordinarie klasser i årskurs 4 och 6 samt tre 

specialklasser med elever i årskurs 4 och 6 med språkstörning (Takala, 2006, s. 

559). Resultatet av hennes studie visar att elever med SLI (svårare typer av 

språkstörning) kan dra nytta av undervisning genom RT (Takala, 2006, s. 572). 

Detta resultat liknar Lederers så till vida att de båda påvisar att RT som metod 

gynnar elever med olika svårigheter beträffande läsförståelse. Vidare visar Takalas 

studie även att elever utan problem i skolan också får bättre resultat i läsförståelse 

efter undervisning enligt RT (Takala, 2006, s. 572–573). 

 

De studier som undersöker RT som metod genomför sina studier på liknande sätt. 

De har en grupp elever som får undervisning enligt RT och sedan får en 

kontrollgrupp inte undervisning enligt RT. Studierna visar att läsförståelsen ökar 

signifikant hos de elever som fått undervisning enligt RT kontra kontrollgruppen. 

 

 

4.2. Questioning the Author 
Det var McKeown, Beck och Worthy som under tidigt 1990–tal lät metoden 

Questioning the Author se dagens ljus (McKoewn, Beck, & Worthy, 1993, s. 560).  

I mars 1996 publicerades en studie gjord av Beck, McKeown, Sandora, Kucan, 

och Worthy. Studien genomfördes på en liten skola i ett område med mest 

afroamerikanska elever (Beck, McKeown, Sandora, Kucan, Worthy, 1996, s. 337). 

De deltagande eleverna gick alla i årskurs 4 och det var totalt 23 elever som deltog 

samt två lärare (Beck, m.fl., 1996, s. 388).  

 

Alla elever fick undervisning enligt QtA och forskarna filmade lektioner där 

eleverna använde metoden och de analyserade sedan filmerna utifrån tre olika 

delar (Beck, m.fl., 1996, s. 390). Denna studie är en av de första som undersökte 

metoden och hur den fungerade i klassrummet och de kom fram till att den lämpar 

sig för alla sorters klassrum och att det är läraren tillsammans med eleverna som 

utformar själva arbetet med QtA (Beck, m.fl., 1996, s. 411–412).  De kom även 

fram till att metoden fungerar bra för att öka elevers medvetenhet om vikten av att 

författaren skriver ut viktiga detaljer i texten och att det är dessa detaljer som gör 

att man som läsare har en möjlighet att förstå texten (Beck, 1996, s. 408–409). 

 

2011 genomförde Sasan Baleghizadeh en studie på vuxna studenter. Det var 98 

deltagare i studien och dessa delades in i fyra grupper, tre grupper var 

studiegrupper och en var kontrollgrupp (Baleghizadeh, 2011, s. 1672). Två av 

grupperna blev tilldelade en icke omarbetad text med flera läsförståelsefrågor till 

och de ombads att själva först komma på egna frågor till texten som de sedan 

skulle diskutera med en studiekamrat i gruppen innan de fick svara på de 

tillhörande läsförståelsefrågorna (Baleghizadeh, 2011, s. 1672). Dock var det 

endast en av dessa grupper som fick undervisning enligt QtA (Baleghizadeh, 2011, 

s. 1672).  

 

Den tredje gruppen fick en förenklad version av samma text och de fick även 

samma frågor (Baleghizadeh, 2011, s. 1672). Grupp tre ombads dock inte att ställa 

http://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/author/Takala%2C+Marjatta
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egna frågor till texten utan endast svara på läsförståelsefrågorna (Baleghizadeh, 

2011, s. 1672). Kontrollgruppen fick läsa samma text som grupp ett och grupp två 

men de fick inte samarbeta och diskutera och de fick inte heller ställa egna frågor 

till texten utan endast svara på de tillhörande läsförståelsefrågorna (Baleghizadeh, 

2011, s. 1668).  

 

Resultatet av denna studie visade att om man blivit uppmuntrad att ställa egna 

frågor till en icke förenklad text så fick man bättre läsförståelse än om man läser 

en förenklad text ensam (Baleghizadeh, 2011, s. 1675). Vidare visar studien att om 

man fått undervisning enligt QtA så får man ännu bättre läsförståelse än de som 

endast uppmuntrats till att ställa frågor till texten (Baleghizadeh, 2011, s. 1675).  

 

Studier gjorda på QtA undersöker i större utsträckning hur lärarna arbetar och hur 

själva metoden QtA formats samtidigt som de undersöker om eleverna som är med 

i studien fått en ökad läsförståelseförmåga på grund av undervisning med QtA. Det 

har inte heller genomförts lika många studier på den här metoden i jämförelse med 

RT eller TSI. 

 

 

4.3. Transactional Strategies Instruction 
Valerie Anderson genomförde en studie för att undersöka huruvida läsförmågan 

hos ungdomar med stora lässvårigheter kunde förbättras genom undervisning 

enligt modellen TSI. (Anderson, 1992, s. 391). I studien deltog nio lärare som fick 

lära sig TSI samt sju lärare som blev en kontrollgrupp (Anderson, 1992, s. 391).  

 

Innan de nio lärarna fick fortbildning i TSI fick deras elever genomföra ett test 

som bland annat kontrollerade elevernas stavning och läsförståelse (Anderson, 

1992, s. 394). Detta test fick även eleverna vars lärare var med i kontrollgruppen 

genomföra innan studien startade. Syftet var att ha något att jämföra med när 

studien var över (Anderson, 1992, s. 394).  

 

Anderson filmade lärarna vid tre olika tillfällen: innan de fått fortbildningen, i 

mitten av utbildningen och när utbildningen var slut (Anderson, 1992, s. 395). 

Resultatet av den delen visar på en utveckling i positiv riktning hos både lärare och 

elever i gruppen där lärarna fått utbildning i TSI kontra kontrollgruppen 

(Anderson, 1992, s. 398). Det slutgiltiga resultatet av studien visar att både lärare 

och elever hade stora fördelar av att använda TSI i undervisningen (Anderson, 

1992, s. 402). 

 

Under åren 1989-1992 genomfördes en studie av Rachel Brown och Lynn Coy-

Ogan I deras tre år långa studie deltog en lärare och tre grupper elever ur årskurs 2 

med liknande bakgrund och förutsättningar. De filmade och/eller spelade in ljudet 

till de olika lektionerna som läraren höll i med de olika grupperna. Resultatet av 

studien visar att det tog relativt lång tid för eleverna att lära sig olika strategier för 

att öka sin läsförståelse via TSI men att de sedan fick en mycket god läsförståelse 

(Brown & Coy-Ogan, 1993, s. 221–233). Som man kan läsa här så har Brown och 

Coy-Ogans studie samma resultat som Andersons (Anderson, 1992) studie. 

 

Rachel Brown genomförde ytterligare en studie på TSI under åren 1991–1992, 

men denna gång tillsammans med Michael Pressley, Peggy Van Meter och Ted 
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Schuder (Brown, Pressley, Van Meter & Schuder, 1996, s.18–37). Dessa forskare 

hade fem grupper med sex lågpresterande elever från årskurs 2 som fick 

undervisning enligt TSI och fem grupper med sex lågpresterande elever från 

årskurs 2 som fick undervisning i läsförståelse enligt den tradition som skolan 

hade, det vill säga, inte TSI. De olika grupperna fick undervisning i separata 

klassrum. Resultatet av studien visar att de elever som fick undervisning enligt TSI 

hade en markant bättre utveckling i läsförståelse än eleverna i de andra grupperna 

(Brown, m.fl., 1996, s. 23, s. 26).  

 

Liksom RT har TSI flera studier där forskare undersökt effekterna på undervisning 

av TSI. Forskningen har skett genom att låta en elevgrupp få undervisning enligt 

TSI och sedan får en kontrollgrupp inte undervisning enligt TSI. Sedan har 

resultaten på ett läsförståelsetest jämförts och där har resultaten visat att elever 

som fått undervisning med TSI får ett bättre resultat än kontrollgruppen. 

 

 

4.4. Kritik mot tidigare forskning 
Mängden tillgängligt forskningsmaterial om de tre metoderna har varit varierat. 

Metoden Reciprok undervisning hade en stor mängd forskningsmaterial 

tillgängligt och därför har ett urval av studier att ha med i denna studie fått ske. 

Urvalet skedde med hänsyn till tidsaspekten för denna uppsats och studiernas 

tillgänglighet online. Däremot hade inte metoderna Transactional Strategies 

Instruction eller Questioning the Author lika stor mängd tillgängligt 

forskningsmaterial. Forskningen om de båda metoderna har mer fokus på lärarens 

roll och hur läraren upplevt att arbeta med metoden medan reciprok undervisning 

undersökts i jämförelse med andra metoder för att undersöka vilken metod som ger 

elever den största ökningen i läsförståelseförmåga. Jeffrey Lederer skriver i sin 

studie från 1996, nämligen att det inte går att visa att en ensam metod är bättre än 

någon annan (Lederer, 2000, s. 101). Detta kan vara en av orsakerna till att nästan 

all forskning om dessa tre metoder ger positiva resultat på läsförståelsen hos de 

som deltagit i studierna. 

 

Vidare kan man diskutera att man inom litteraturforskningen inte har ställt dessa 

tre metoder mot varandra för att se hur de relaterar till varandra, kanske 

kompletterar de varandra eller så kanske de inte alls går att kombinera då de inte 

tränar läsförståelse på samma sätt. Man har inte heller undersökt metoderna på 

samma sätt vilket gör det mycket svårt att dra paralleller mellan deras resultat. Det 

har inte heller skett studier där de tre metoder används tillsammans vilket betyder 

att man egentligen inte vet om dessa tre metoder tillsammans bildar en bra 

kombination när det kommer till undervisning i läsförståelse. 

 

I avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår skriven av Barbro 

Westlund har Westlund undersökt om det finns risker med att undervisa i 

läsförståelsestrategier (Westlund, 2013, s. 65). I avhandlingen hänvisar Westlund 

till ny forskning som visar att just isolerade övningar i läsförståelsestrategier 

verkar ge ett sämre resultat på läsförståelse än om man istället fokuserar på själva 

textinnehållet och sedan diskuterar det utifrån olika perspektiv (Westlund, 2013, s. 

65). Westlund skriver även att eleverna behöver få möjlighet att koncentrera sig på 

textens budskap och därigenom tillämpa olika läsförståelsestrategier för att uppnå 
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en god läsförståelse. Slutsatsen var, enligt de forskare som Westlund skriver om, 

att i en effektiv undervisning bör det finnas en balans mellan undervisning i 

läsförståelsestrategier och läsinnehåll. För att undvika att strategiundervisning inte 

blir enbart färdighetsträning bör elever i skolans mellanår få stöd i sin utveckling 

av läsförståelse när de behöver det men inte annars (Westlund, 2013, s. 65).  

 

Westlund (2013, s. 66) skriver vidare att det problem som kan uppstå när en lärare 

undervisar specifikt i de olika strategierna är att fokus hamnar på elevernas 

förmåga att känna igen och namnge de olika strategierna och att själva syftet med 

läsförståelsen glöms bort. Enligt Westlund (2013, s. 66) så anser läsforskarna att 

en undervisning som inkluderar läsförståelsestrategier men inte explicit undervisar 

med dem får en positiv effekt på elevernas läsförståelse. 

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Det 

var den ryske pedagogen och filosofen Lev Vygotskij som först beskrev det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012, 193–194). Inom det sociokulturella 

perspektivet menar man att språket är det bästa redskapet vi människor har för att 

kunna lära oss (Säljö, 2012, s. 189). Vygotkij ansåg nämligen att språket är ett 

medierat redskap, att språket är ett väldigt flexibelt teckensystem som hjälper oss 

människor att uttrycka oss och fördjupa vår förståelse samt för att kunna förstå 

världen (Säljö, 2012, s. 190). Språket ses inom det sociokulturella perspektivet 

som ett ständigt utvecklingsbart och dynamiskt system som även kan samspela 

med andra uttrycksformer för att skapa förståelse (Säljö, 2012, s. 190). Inom det 

sociokulturella perspektivet menar man att språket används mellan människor men 

att det även används inom oss och det är genom att använda sig av både språket 

inom oss och språket mellan oss som vi lär oss nya saker (Säljö, 2012, s. 191).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är det som scaffolding en viktig aspekt i hur 

man ser på lärande och samspel (Säljö, 2012, s.194). Scaffolding innebär stöttat 

lärande. Det sociokulturella perspektivet menar att lärande sker i det sociala 

samspelet mellan människan och hens omgivning. Inom det sociokulturella 

perspektivet menar man även att lärande är en livslång process som pågår konstant 

och sker oavsett ålder (Säljö, 2012, s. 194–195). Det sociokulturella perspektivet 

pratar om något som kallas för den proximala utvecklingszonen, det är den zon 

som är nästa steg i utvecklingen när man tillförskaffar sig ny kunskap. Den 

proximala utvecklingszonen är mycket nära kopplad till scaffolding (Säljö, 2012, 

s. 194). Man kan förklara den proximala utvecklingszonen som den zon som ligger 

närmast utanför den egna kunskapszonen och för att kunna nå denna nya zon så 

behöver man stimulans och stöd från någon som redan besitter kunskapen (Säljö, 

2012, s. 193). Denna teori var i ropet under 1980– och 1990–talen och hade och 

har en stor inverkan på den svenska skolutvecklingen (Säljö, 2012, s. 195). 

  

 

6. Metod 
Studien är genomförd som en kvalitativ intervjustudie med fem lärare genomförts 

och sedan analyserats. Nedan kommer metoden att beskrivas mer ingående. Det 
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kommer även att diskuteras hur urval, analys och databearbetning har genomförts. 

Som avslutning kommer även studiens tillförlitlighet att belysas. 

 

 

6.1 Val av metod 
Denna studie var först tänkt som en kvantitativ enkätstudie. Detta blev emellertid 

omöjligt att genomföra då det endast var tre informanter som svarade på enkäten 

av de över 20000 medlemmarna i Facebookgruppen ”En läsande klass” som blev 

tillfrågade. Därför omarbetades studiens syfte för att passa en kvalitativ metod 

istället och valet föll då på intervjuer. För att kunna genomföra studien på ett så 

bra sätt som möjligt studerades flera metodböcker som alla handlade om kvalitativ 

metod. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale och Svend 

Brinkman läste jag att man genom den kvalitativa forskningsintervjun söker svar 

för att förstå världen och forskningsområdet utifrån informanternas perspektiv och 

utifrån deras erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014, s. 17). Då jag sökte svar på 

frågan med vilka motiv lärare väljer eller inte väljer att undervisa i läsförståelse 

utifrån materialet ”En läsande klass” så blev därför en kvalitativ 

undersökningsmetod i form av intervjuer den mest lämpliga metoden.  

 

Formen på intervjuerna var halvstrukturerade. För att räknas som en strukturerad 

intervju måste frågorna vara bestämda i förväg, det ska finnas färdiga 

svarsalternativ och resultaten uttrycks ofta i siffror (Larsen, 2012, s. 46). Denna 

studie blir halvstrukturerad därför att lärarna fick tillgång till frågorna innan 

intervjun ägde rum men eftersom vi samtalade om frågorna ledde det till att det 

blev naturligt för mig att ställa följdfrågor på informanternas svar och därmed blev 

det fler frågor än det var från början. En av fördelarna med denna metod var att jag 

fick möjligheten att samtala med verksamma lärare och på detta sätt ta del av deras 

tankar och erfarenheter kring läsförståelse och undervisning med 

läsförståelsestrategier i ”En läsande klass”. Det är enligt Larsen (2012, s. 26) en 

fördel när informanter och intervjuare möts ansikte mot ansikte. Tre av mina fem 

intervjuer skedde ansikte mot ansikte. Resterande genomfördes via telefon då 

avståndet mellan mig och informanterna gjorde det omöjligt att genomföra dem på 

annat sätt än via telefon.  

 

I boken Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod skriver 

Ann Kristin Larsen (2012, s. 27) att en av fördelarna med kvalitativa metoder är att 

man som forskare verkligen kan gå på djupet i intervjun om eller när det finns 

behov av det. Hon skriver vidare att möjligheterna till att få en helhetsförståelse av 

ett fenomen ökar vid kvalitativa intervjuer (Larsen, 2012, s. 27). Det bör givetvis 

påpekas att det även finns nackdelar med kvalitativa intervjuer. Larsen (2012, s. 

27) skriver bland annat att man som intervjuare kan påverka informanten så att hen 

svarar det som hen tror att intervjuaren vill höra. En annan nackdel är att 

informanten kanske vill verka mer påläst på ämnet än vad hen egentligen är för att 

på detta sätt verka mer tilltalande i intervjuarens ögon (Larsen, 2012, s. 27). Då 

syftet med denna studie var att undersöka lärares motiv till att arbeta eller inte 

arbeta med läsförståelse utifrån ”En läsande klass” så föll det sig lämpligt att 

använda sig av intervjuer trots de nackdelar som metoden har.  

 

Larsen (2012, s. 27) skriver vidare om fördelen med att kombinera intervjuer med 

observationer och detta hade jag gärna gjort men då uppsatsen ska skrivas under en 
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mycket begränsad tid så var mina möjligheter att göra mer ingående studier 

begränsade. 

 

 

6.2 Urval 
Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelseundervisning och då 

inriktningen på min utbildning är för årskurs 4–6 tillfrågades lärare som undervisar 

i svenska i årskurs 4–6. Urvalet skedde genom självselektion vilket innebär att 

informanterna bestämmer själva om de vill vara med i undersökningen efter att till 

exempel frågan ställts till en hel grupp (Larsen, 2012, s. 77). För att veta vilka som 

skulle tillfrågas så kontaktade jag en släkting till mig som är rektor och frågade 

henne om hon hade någon före detta kollega eller anställda som var intresserad av 

att delta i min studie. Jag frågade även nuvarande och före detta kollegor som jag 

vet undervisar eller har undervisat i svenska i årskurs 4–6.  

 

Man kan ställa sig frågande till hur jag som forskare påverkas av att intervjua före 

detta och nuvarande kollegor samt lärare som känner rektorn som är släkt med 

mig. Jag anser att detta inte har påverkat min objektivitet utan att det har varit till 

fördel då till exempel kollegorna känner mig och kanske därför är avslappnade och 

kanske även ger ärligare svar. Vad gäller de informanter som inte känner mig 

personligen anser jag att samtalen inte blev lika djupa som samtalen med de 

informanter som känner mig. Således kan det ha påverkat deras svar negativt så till 

vida att de inte kände sig lika avslappnande under intervjun Det behöver dock inte 

vara till en nackdel för studiens reliabilitet och validitet då dessa lärare ändå svarat 

på mina frågor efter sina egna kunskaper och det var det som efterfrågades i denna 

studie.  

 

Från dessa kontakter fick jag fem lärare som ställde upp för intervju. 

Informanterna är fördelade enligt följande: två arbetar på samma skola i södra 

Sverige, en arbetar på en annan skola i södra Sverige och resterande arbetar på två 

olika skolor i sydvästra Sverige. Ett informantbrev (Bilaga 1) skickades per mail 

till de lärare som var intresserade av att delta i studien. Informanterna har 

avidentifierats genom att de getts fiktiva namn i denna studie. 

 

 

6.3 Forskningsetiska övervägande 
Denna studie är genomförd enligt de fyra forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet har sammanställt. Dessa fyra principer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

6) finns för att skydda den enskilda individen vid forskningsstudier. De fyra 

principerna har sammanfattats av Susanne Björkdahl Orell i boken Lära till lärare. 

Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Hon har sammanfattat dem på följande sätt:   

 

 

 
De fyra huvudkraven: 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. 



 

17 
 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Björkdahl Orell, 2012, s. 26–27). 
 

Ett informationsbrev, som kort beskrev studiens syfte, frivilligheten att delta samt 

att alla informanter skulle vara anonyma i själva studien mailades i god tid till 

deltagarna innan intervjuerna genomfördes (Se bilaga 1). Det insamlade materialet, 

det vill säga de inspelade intervjuerna samt de transkriberade intervjuerna kommer 

att raderas så snart uppsatsen blivit godkänd.  

 

 

6.4 Genomförande 
Informanterna hade, i samband med valet att delta, fått intervjuguiden (Bilaga 2) 

mailade till sig. Detta för att jag ville att de skulle vara bekanta med vad som 

skulle diskuteras men även för att de skulle få möjlighet att reflektera över 

frågorna. En av mina frågor fanns inte med i intervjuguiden men ställdes ändå till 

alla informanter och det var ”Har du hört talas om någon kritik mot ”En läsande 

klass”? Denna fråga fanns inte med i intervjuguiden eftersom jag inte ville att 

informanterna skulle leta upp information om kritiken utan jag ville ha deras ärliga 

svar. 

 

Intervjuerna spelades in och vid samtliga intervjuer tillfrågades informanterna om 

tillåtelse att spela in. Det påpekades även att både anteckningar och inspelat 

material från intervjuerna skulle raderas så snart uppsatsen blivit godkänd och klar. 

Allt spelades in för att viktig information inte skulle missas eller glömmas.  

 

Intervjuerna genomfördes och hade en halvstrukturerad form som enligt Kvale och 

Brinkman (2014, s. 172) inte är ett öppet samtal men inte heller har ett strukturerat 

frågeformulär. För att använda sig av den halvstrukturerade formen behöver man 

ett manus i form av en intervjuguide där en översikt över de ämnen som ska ingå 

och även förslag på frågor som man vill ställa finns med (Kvale & Brinkman, 

2014, s. 172) vilket gjordes i denna studie (Bilaga 2). Viktigt att påpeka är att 

intervjuguiden ska utgå från studiens syfte och frågeställning samt att de ställs i 

samma ordningsföljd till samtliga informanter. Det är även av vikt att frågorna inte 

är ledande (Larsen, 2012, s. 84-87). Intervjuguiden till intervjuerna i denna studie 

hade tre övergripande frågor som utgick från studiens syfte och frågeställningar: 

 

 Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? (fråga 3) 

 

 Vilka metoder/strategier använder du för att hjälpa eleverna att förstå olika 

texter och dess innehåll? (fråga 4) 

 

 Om du använt dig av ”en läsande klass”, vad anser du om materialets 

förmåga till att skapa ökad läsförståelse hos eleverna? (fråga 7) 

 

Innan, mellan och efter dessa frågor tillkom det följdfrågor utifrån det som 

informanterna berättade. Det bör även tilläggas att fråga sju ställdes även till de 

som inte använt sig av materialet ”En läsande klass” så att de fick resonera och 
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motivera varför de inte använt materialet och om de ansåg att materialet har en 

förmåga att öka läsförståelsen. Här nedan kan man se Tabell I som visar när, var 

och hur de olika informanterna blev intervjuade. 

 

Tabell I   

När, var, och hur de fem informanterna intervjuades. 

 

Vem Tidpunkt för 

intervjun 

Hur Var 

Anna Onsdag kl 14.00 Via telefon Läraren befann sig 

på sin arbetsplats 

Berit Måndag kl 16.00 Via telefon Läraren befann sig 

hemma 

Cornelia Onsdag kl 08.00 Personligt möte Läraren befann sig 

på sin arbetsplats 

Doris Tisdag kl 11.00 Personligt möte Läraren befann sig 

på sin arbetsplats 

Eva Torsdag kl 16.00 Via telefon Läraren befann sig 

hemma 

 

 

6.5 Fakta om informanterna 
I Tabell I kan man utläsa när lärarexamen erhölls och i vilken årskurs de 

undervisar under denna termin.  
 

Tabell II  

Examensår, årskurs de undervisar i under läsåret samt kort information om vad de 

fem informanterna vet om ”En läsande klass”. 

 

Lärare När 

lärarexamen 

togs 

Vilken 

årskurs 

läraren 

undervisar i 

höstterminen 

2016 

Hört 

talas 

om 

”En 

läsande 

klass” 

Använder 

eller har 

använt sig av 

materialet i 

sin 

undervisning 

Hört talas 

om 

kritiken 

mot ”En 

läsande 

klass” 

Anna December 

2001 

Åk 6 Ja Ja använder Nej 

Berit Januari  

2007 

Åk 1 Ja Ja använder Nej 

Cornelia December 

1975 

Åk 1 Ja Nej men har 

använt delar 

av det. 

Nej 

Doris December 

1998 

Åk 6 Ja Nej men har 

använt delar 

av det 

Nej 

Eva December 

1993 

Mixad åk 4–6 Ja Nej men har 

använt delar 

av det 

Nej 
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6.6 Databearbetning och analysmetod 
Informanterna hade, i samband med valet att delta, fått intervjuguiden mailad till 

sig. Detta för att jag ville att informanten skulle vara bekant med vad som skulle 

diskuteras men även för att hen skulle få möjlighet att reflektera över frågorna. 

Intervjuerna spelades in och det inspelade materialet transkriberades. Det var 

endast de delar där svar som svarar på studiens syfte som transkriberats. Orsaken 

till detta är att det är endast de delarna som är av intresse för denna studie och 

således behöver endast de bitarna transkriberas.  

 

Transkriberingen av intervjuerna gav mycket material vilket sorterades och 

kategoriserades under respektive övergripande fråga för att på så sätt se eventuella 

samband och skillnader samt för att kunna göra sammanfattningar. Enligt Larsen 

(2012, s. 101) innebär analysarbetet i kvalitativa forskningsstudier att man 

bearbetar större mängder text. Genom att intervjuerna transkriberas kan de sedan 

sorteras så att materialet blir lättare att analysera. Vid transkriberingen användes 

färgkodning för att inte blanda samman de olika informanternas svar.  

 

För att finna skillnader, samband och mönster gjordes en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen utgick från det arbetssätt som Larsen (2012, s. 101) beskriver i 

boken Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Larsen 

(2012, s. 101–102) beskriver innehållsanalys så här: 
 

Detta är troligtvis det mest använda analyssättet. Syftet är att identifiera mönster, 

samband och gemensamma drag eller skillnader. Arbetsgången kan summeras enligt 

följande:  

 Data samlas in och görs om till texter. 

 Texterna kodas. 

 Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 

 Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 

 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, 

överförbar ny kunskap formuleras. 

 

Denna arbetsgång följdes under datainsamling och analys av det insamlade 

materialet till denna studie. 

 

 

6.6 Validitet och reliabilitet  
Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 258) är validitet ett kvalitetsbegrepp. De 

skriver att validitet innebär i vilken utsträckning forskningen som genomförts och 

den eller de metoder som använts undersöker det som forskarna avsåg att 

undersöka (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). Vidare skriver de (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 259) att det tydligt ska framgå hur alla delar av studien har 

genomförts samt vilka överväganden och val som gjorts, det vill säga studien ska 

vara genomskinlig. Denna studies validitet har säkerställts genom att varje moment 

är noga nedskrivet och går att följa samt att en intervjuguide som bygger på 

studiens syfte och frågeställningar har använts. 
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Reliabilitet handlar enligt Larsen (2012, s. 41) om pålitlighet och precision, det vill 

säga hur man mäter sina resultat. Det som utmärker en studie med hög reliabilitet 

är att den går att återupprepa, den är replikerbar (Larsen, 2012, s. 42). Larsen 

(2012, s. 81) påpekar att reliabiliteten kan vara svår att säkerställa vid kvalitativa 

intervjuer då intervjuaren och intervjusituationen kan påverka informanterna.  Hon 

skriver vidare (2012, s. 81) om vikten av att insamlad data hanteras mycket 

noggrant och att svaren från de olika informanterna inte blandas samman. I denna 

studie har informanternas svar spelats in i separata filer som sedan transkriberats i 

samma dokument men med färgkodning för att inte sammanblandning skulle ske. 

Studiens reliabilitet har även försökt säkerställas genom att resultat och analys 

redovisats. 

 

7. Resultat  
Här nedan i avsnitt 7.1 kan man läsa de intervjuade lärarnas svar på de tre 

huvudfrågorna: 

   

 Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? (fråga 3) 

 

 Vilka metoder/strategier använder du för att hjälpa eleverna att förstå olika 

texter och dess innehåll? (fråga 4) 

 

 Om du använt dig av ”en läsande klass”, vad anser du om materialets 

förmåga till att skapa ökad läsförståelse hos eleverna? (fråga 7) 

 

Som avslutning kommer man att kunna läsa om lärarnas svar på frågan om de hört 

talas om den kritik som ”En läsande klass” fått. 

 

 

7.1 Hur lärarna arbetar med läsförståelse i sin undervisning 
Alla lärare tillfrågades först och främst hur de arbetar med läsförståelse i sin 

undervisning och det framkom att Anna och Berit använder sig av materialet ”En 

läsande klass” medan de resterande lärarna inte använder sig av materialet men att 

de använt sig av olika metoder och strategier genom åren. Anna och Berit är de 

lärare som tagit examen senast av de fem intervjuade lärarna. Anna berättar att hon 

arbetar med läsförståelse i alla ämnen som hon undervisar i och att det endast är de 

läsförståelsestrategier som presenteras i ”En läsande klass” som används. Anna 

säger: 

 
Jag jobbar med de läsförståelsestrategier som presenteras i ”En läsande 

klass”. Eftersom att jag använder mig av det materialet, började med det i 

den här klassen som jag tog över förra terminen och då jobbade vi mycket 

med ”En läsande klass” och nu är det rätt så inarbetat så nu jobbar vi med 

dem i både svenskatexter och i so-texter. 

 

Anna belyser att hon arbetar med läsförståelse i fler ämnen än i svenska och att 

hon alltid använder sig av ”En läsande klass”. Anna är den enda av de fem lärarna 

som gör detta.  
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Doris berättar även att hon tränar läsförståelse i fler ämnen än i svenska. Dock 

använder hon sig inte av ”En läsande klass” utan ett eget komponerat material som 

hon beskriver så här: 

 
Jag jobbar ju på olika sätt men i perioder men jag kan till exempel jobba 

med ett eget utarbetat material som heter gemensam bok. jag läser högt sen 

så får eleverna ut kapitlet igen och då är det indelat i fyra delar, ord och 

begrepp, den återkommer varje vecka, sen är det läsförståelsefrågor där de 

måste gå tillbaka och läsa mellan raderna och allt det här och sen är det en 

analysdel där man ska ta ställning eller analysera något i texten i kapitlet 

och sen den kommunikativa sista frågan som också alltid återkommer 

Berätta om en grej utifrån boken som hänt dig, antigen muntligt eller 

skriftligt, det är olika men att de måste kommunicera kring det. 
 

I Doris beskrivning av sitt sätt att arbeta så kan man utläsa att hon använder sig av 

flera av de strategier som ”En läsande klass” använder sig av, bland annat 

detektiven som enligt ”En läsande klass” är den strategi man ska använda för att 

reda ut ord och begrepp.  

 

Berit berättar att hon fått utbildning i ”En läsande klass”, att det 

kommunövergripande arbetats med materialet. Berit berättar: 

 
En läsande klass har blivit ganska stark om man säger så i alla fall i den 

kommunen jag jobbar i så satsar dom på just att utbilda lärarna i ”En 

läsande klass” kan man säga. Det var en av förstelärarna som startade det 

och asså alla svensklärarna som det sen presenterades då ordentligt så att 

man fick se in i materialet så.  

 

Berit är den enda av de fem intervjuade lärarna som berättar att det arbetas med 

”En läsande klass” i hela kommunen och hon är även den enda som berättar att 

hon fått utbildning i materialet. 

 

Cornelia berättar att hon inte följer någon speciell metod utan att hon blandar och 

ger från olika metoder. Cornelia berättar: 

 
Jag följer inte någon speciell metod utan jag blandar allt möjligt, för har 

man jobbat så länge så har det kommit väldigt många olika metoder ju. 

Men jag gillar läsfixarna det måste jag säga. Jag är inte jätte insatt i det och 

har inte jobbat fullt ut med det men jag har nosat på det och har gjort det 

ganska mycket med min förra klass. Vi hade många lektioner där vi 

pratade. Vi tittade på texten på smartboarden så att, ja med spågumman och 

alla de här. Jag tyckte det var jättebra och barnen tyckte att det var hemskt 

roligt och jag tror att de lärde sig väldigt mycket på det. Just att läsa mellan 

raderna och allt det här.  

 

Det Cornelia berättar är det som ibland kallas för ”tyst kunskap”. Cornelia berättar 

att hon arbetat i väldigt många år och att detta gjort att hon sett trender komma och 

gå och sedan själv endast använt sig av det som hon genom åren upptäckt gett bäst 

resultat i undervisningen. Cornelia gör precis som Doris och använder på många 

sätt de strategier som finns representerade i ”En läsande klass” och detta påpekar 

hon även själv: 
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Men man har ju alltid pratat ord och slagit upp ord, skrivit lappar med ord 

och tagit reda på ord. Ja som detektiven då fast det hette det ju inte så på 

den tiden. Men principen är ju den samma. 

 

Det är den lärare som arbetat längst som ser sambandet mellan den egna 

undervisningen hon bedriver idag och har bedrivit genom åren och de strategier 

som ”En läsande klass” använder sig av. Att skillnaden ligger i att de använder 

andra namn på själva strategierna än vad hon använt under alla undervisningsår.  

 

Eva berättar att hon arbetar med genrer och att hon för tillfället arbetar med 

berättande texter i svenska och med faktatexter i SO. Hon berättar vidare att de 

arbetar på ungefär samma sätt med de olika genrerna: 

 
Just nu jobbar vi med olika texter i genren berättande texter och dom läser 

svarar på frågor och vi går igenom uppgifterna och diskuterar då innehåll, 

ord och begrepp tillsammans. Och i SO så jobbar vi lite mer med att prata 

om ord och begrepp innan och sen läser ofta texten högt tillsammans 

allihop eller i par och sen har vi gjort så nu i år att vi sammanfattar texten 

utifrån frågor eller så sammanfattar vi innehållet i en egen text. 

 

Som man kan utläsa av Evas svar så använder även hon flera av de strategier som 

presenteras i ”En läsande klass”, bland annat sammanfattar de texten vilket figuren 

Cowboyen representerar i ”En läsande klass”. Det är tydligt att alla fem lärare 

använder sig av flera av de strategier som finns representerade i ”En läsande 

klass”.  

 

 

7.2 Vilka metoder/strategier använder lärarna för att hjälpa eleverna 
att förstå olika texter och dess innehåll? 
Doris berättar att hon arbetar på samma sätt som vid gemensam bok. Hon lade 

även till att undervisningen givetvis anpassas efter eleverna. Det finns elever som 

har inläsningstjänst och därmed lyssnar på texterna istället och att det finns elever 

som behöver läsa i par eller att man som lärare högläser för dem för att de ska 

kunna förstå olika texter och deras innehåll. Fokus ligger på gemensamma 

genomgångar och på att tänka högt för eleverna så att de lätt kan följa med i hur 

man ska göra. Doris pratar även om matriser, att med hjälp av matriser så får 

eleverna möjlighet att konkret se varför olika texter kan bedömas på olika nivå och 

vilka kvaliteter som utgör en god text och att detta sedan går att föra med sig in i 

alla ämnen. 

 

Anna och Berit använder båda de strategier som finns representerade i ”En läsande 

klass” då dessa lärare använder sig av det materialet i sin undervisning. Dessa 

strategier modelleras för eleverna vid flera tillfällen för att eleverna med tiden ska 

känna sig förtrogna med hur de olika strategierna används och sedan kunna 

använda dem självständigt. 

 

Eva berättar att hon inte arbetar som det görs i ”En läsande klass” men att hon nu i 

år lagt mer fokus på ord och begrepp och på att läsa tillsammans. Att det nu ligger 
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mer fokus på gemensamt arbete än tidigare. Att de tidigare arbetat mer 

självständigt. 

 

Cornelia pratar om vikten av att prata om texterna gemensamt så att alla ska kunna 

hänga med. Att man pratar om ord och begrepp samt sammanfattar tillsammans i 

början. Att man inte släpper eleverna vind för våg utan att man hela tiden finns där 

som stöd när stöd behövs. 

 

Det framgår även att ingen av lärarna använder de termer och begrepp som den 

svenskdidaktiska forskningen använder när de pratar om sin undervisning. 

Informanterna pratar alla om scaffolding och om proximal utvecklingszon, men de 

använder inte just de begreppen. Samma sak gäller när de pratar om de olika 

strategier och metoder för undervisning i läsförståelse som de använder. De som 

använder ”En läsande klass” använder spågumman, detektiven och de andra 

namnen på figurerna men de nämner inte att det är Reciprok undervisning. De 

andra tre lärarna berättar om hur de reder ut ord och begrepp, att det ska ställas 

frågor till texten och att texter ska sammanfattas och detta går att koppla till 

strategin Transactional Strategies Instruction men det är ingen som nämner detta. 

 

 

7.3 Lärarnas åsikter angående ”En läsande klass” förmåga att skapa 
ökad läsförståelse hos eleverna. 
Fyra av de fem lärarna är positivt inställda till ”En läsande klass”. Doris är den 

som inte uttrycker sig lika positivt som de andra fyra: 

 
Jag har inte använt det för jag har hittat andra saker. Där finns så mycket att 

välja på och sen känner man väl att det kanske man ville testa tillsammans 

med en kollega. Jag har jobbat väldigt mycket ensam på senaste tid.  

 

Doris är en av två som inte använt sig av materialet alls och hennes motiv till detta 

är bristen på kollegor att dryfta materialet med. Det är inte samma argument som 

Eva, som är den andre läraren som inte använt sig av materialet uppger. Eva svarar 

så här på frågan om hennes åsikter om materialet: 
 

Jag har hört talas om materialet och har inte använt mig av materialet men 

har tänkt att under detta läsåret använda mig av vissa delar. Jag tror att det 

är ett bra material men jag känner att det liksom inte funnits kanske tiden 

eller liksom så att sätta sig in i själva materialet och därför tror jag att jag 

ska börja med att plocka delar av det hela. I år jobbar jag mer i genrer och 

då blir det att plocka de bitar som passar den genren som vi arbetar med 

men inte liksom följa materialet från pärm till pärm utan använda min egen 

kunskap och ta det som jag känner skulle passa bra till arbetsområdet och 

gruppen. 

 

Eva är till skillnad mot Doris intresserad av och planerar att använda sig av 

materialet ”En läsande klass”. Eva poängterar att hon inte kommer att följa 

materialets uppbyggnad fullt ut utan kommer att använda de bitar som hon finner 

mest lämpliga för sin undervisningsgrupp.  

 

Cornelia berättar att hon varit och nosat på materialet men inte använt det fullt ut. 

Hon anser att det är ett bra material att använda och att det säkert bidrar till ökad 



 

24 
 

läsförståelse hos eleverna. Cornelia svarar följande på frågan varför hon tycker att 

materialet är bra: 

 
Jo men dom tänker efter. Jag tänker på de här figurerna då som konstnären 

till exempel, dom ser grejer i sitt huvud säger dom för konstnären är med 

mej och då känner jag att då har man väl lyckats ganska bra. 

  

Anna och Berit är båda mycket positiva till materialet. Berit säger att hon tycker 

att materialet fungerar väldigt bra. Berit tycker att just figurerna är bra då hon 

anser att det ger eleverna något konkret att hänga upp strategin på. Berit berättar 

även att hon och eleverna uppskattar det upprepande som det blir när man 

använder sig av materialet. Att eleverna på så sätt får möjlighet att träna många 

gånger på samma sak.  

 

Anna anser att hon har förändrat sin undervisning sen hon började med att använda 

”En läsande klass”. Anna svarar följande på frågan: 

 
Jag tycker ju att asså det är en, egentligen om man tänker tillbaka på hur 

man undervisat innan så har man ju mer nästan, nu generaliserar jag ju så 

klart, men att man har gett eleverna texter och så har man tränat på deras 

läsflyt och att de ska svara på frågor om innehållet och så där men man har 

egentligen inte gett dem några direkta strategier för hur de ska göra för att 

ta till sig av innehållet och bli bra läsare asså med läsförståelsen. Så för mig 

blev det ganska nytt det här med att verkligen ge de strategierna, att 

modellera för eleverna att så här gör jag, så här tänker jag och att träna in 

det liksom det är egentligen lite med det här med lästeknink, alltså 

studieteknik egentligen över lag att man ger dem verktygen för att bli en 

bra läsare. Det tycker jag är den stora vinningen med det här materialet. 

Jag tycker att det är ett jättebra material där det hittat sådana korn. Man är 

och nosar på många olika skönlitterära böcker och andra texter och man 

väcker då intresset, läslust hos eleverna när vi läst ett kapitel ur en bok. 

 

Ingen av de intervjuade lärarna är negativt inställd till materialet och alla skulle 

kunna tänka sig att arbeta med materialet även om de inte gör det idag. Fyra av de 

fem lärarna är även övertygade om att materialet fungerar för att skapa ökad 

läsförståelse hos eleverna.  

 

 

7.4 Kritiken mot ”En läsande klass” 
På frågan huruvida lärarna känner till något om den kritik som finns mot ”En 

läsande klass” så svarade samtliga nej. Denna fråga fanns inte med i den 

intervjuguide som skickades ut till lärarna i förväg med syfte att alla skulle svara 

ärligt och inte heller haft möjlighet att undersöka kritiken.  

 

Att ingen av lärarna känner till kritiken är intressant och att inte heller någon av 

dem nämner något själva om att de ifrågasätter materialet. Man får intrycket av att 

de använder det utan att fundera själva över huruvida materialet är evidensbaserat 

eller inte. 
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8. Diskussion 
Här nedan diskuteras metoden för denna studie. För- och nackdelar kommer att 

belysas samt förslag på hur studien kunnat göras annorlunda men även argument 

för att studien utfördes på det sätt som den gjorde kommer att beskrivas. Vidare 

diskuteras även resultatet av studien och som avslutning återfinns en 

sammanfattning av hela studien samt förslag på vidare forskning inom området. 

 

 

8.1 Metoddiskussion 
Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4–6 motiverar 

sina val av läsinlärningsmetoder. Detta syfte har genomsyrat hela arbetet med 

studien och därmed har validiteten säkerställts. Även genomförande samt olika val 

och överväganden som gjorts har redovisats noggrant för att ytterligare stärka 

studiens validitet.  

 

Studiens reliabilitet är svårare att säkerställa då det generellt är svårt att ha en god 

reliabilitet på kvalitativa intervjustudier (Larsen, 2012, s. 42). Dock anser jag att 

informanterna inte blivit påverkade av mig som intervjuaren. De fick även ut 

intervjuguiden i förväg vilket gjorde att de kunde förbereda sig innan och på så sätt 

vara förtrogna med vad de skulle säga. Det bör dock påpekas att det kan ses som 

negativt att informanterna fick veta frågorna i förväg och att det kan påverka 

sanningshalten i deras svar. Larsen skriver vidare (2012, s. 81) om vikten av att 

insamlad data hanteras mycket noggrant och att svaren från de olika informanterna 

inte blandas samman. I denna studie har informanternas svar spelats in i separata 

filer som sedan en i taget har transkriberats i samma dokument men med 

färgkodning för att inte sammanblandning skulle ske. Vidare har studiens 

reliabilitet säkerställts genom att resultat och analys redovisats. 

 

De etiska principerna som verkar för att skydda individen vid forskningsstudier 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6) informerades samtliga informanter om via det 

informantbrev som sändes till dem i samband med att de tackade ja till att delta i 

studien och principerna har även följts under arbetets gång. 

 

En nackdel med denna studie är att den endast påvisar vad fem lärare anser om 

materialet ”En läsande klass”. Det är alltså endast fem lärare av Sveriges cirka 

93000 lärare (Skolverket, 2016) som intervjuats vilket gör att resultatet inte kan 

ses som generaliserbart. Dock ska det tilläggas att det i en kvalitativ studie enligt 

Larsen (2012, s. 27) har fördelen att man som forskare verkligen kan gå på djupet i 

intervjun om eller när det finns behov av det. Hon skriver vidare att möjligheterna 

att få en helhetsförståelse av ett fenomen ökar vid kvalitativa intervjuer (Larsen, 

2012, s. 27). Detta gör att denna studie inte går att generalisera på alla lärare men 

den ger ändå en ökad förståelse för dessa lärares motiv till att använda eller inte 

använda materialet ”En läsande klass” i sin undervisning. 
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8.2 Resultatdiskussion  
I det här avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till den forskning som 

redogörs i bakgrund och i tidigare forskning. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4–6 motiverar sina val av 

läsinlärningsmetoder. 

 

 

8.2.1 Hur motiverar lärarna användandet eller icke användandet av 
”En läsande klass” i sin undervisning? 
Enligt resultaten av PISA 2012 sjunker resultaten i läsförståelse bland svenska 

elever (Skolverket 2014). Skolverket har sett en nedåtgående trend i svenska 

elevers läsförståelse under hela 2000-talet (Skolverket 2016). Detta konstaterande i 

kombination med att ett nytt material dyker upp och som dessutom är gratis (En 

läsande klass, 2016) kan vara en orsak till att Anna och Berit använder sig av 

materialet ”En läsande klass”. Detta är dock inte den orsak som de två lärarna 

använder som motiv. Anna påpekar att användandet av ”En läsande klass” har 

gjort henne mer medveten om undervisningen i läsförståelse och att undervisa med 

modellering var nytt. Anna och Berit tycker att materialet är lätt att använda och 

följa samt att eleverna blir motiverade av materialet. Vidare pratar Anna och Berit 

om samtalet, att de genom att modellera de olika strategierna får eleverna med sig i 

hur de ska tänka när de läser. Modellering och explicit undervisning av 

läsförståelse så som i den reciproka undervisningsmetoden har visat sig ha en 

positiv effekt på läsförståelsen enligt Palinscar & Brown (1984). Det sättet att 

undervisa är nära kopplat till det som inom det sociokulturella perspektivet kallas 

för scaffolding, nämligen att läraren är med och stöttar eleven tills dess att eleven 

behärskar det nya kunskapsområdet själv och då minskar lärarens stöd (Säljö, 

2012, s. 194) Det är även kopplat till samspel mellan elever och lärare samt mellan 

elever och andra elever, att det är genom sociala interaktioner som kunskap skapas 

(Säljö, 2012, s. 194).  

 

Det är dock intressant att dessa kopplingar som nu nämnts inte är kopplingar som 

Anna och Berit använde för att motivera valet av att använda ”En läsande klass”. 

Deras motiv var mycket mer vardagsnära. De nämnde varken styrdokument, PISA 

eller forskning som grund för sina beslut att använda materialet. De hänvisar till att 

det har fungerat bra när de testat och därför fortsatt använda materialet. Deras egen 

erfarenhet av sina elever, erfarenheten av att ha undervisat i ganska många år 

skapat. Detta är det som i skollagen, kapitel 1 paragraf 5, refereras till som 

beprövad erfarenhet. 

 

I skollagen och i läroplanen kan man läsa om vikten av fortbildning. Det är dock 

endast en av de fem lärarna som nämner att hen fått utbildning i ”En läsande klass” 

och att materialet hade diskuterats och förevisats av förstelärare. Ingen av de andra 

lärarna nämnde något om fortbildning i någon form alls kopplat till 

läsförståelseundervisningen.  

 

I inledningen till denna studie redovisas ett radioavsnitt från Skolministeriet 

(2014) där Barbro Westlund, Monica Reichenberg och Jan Nilsson kommer med 

skarp kritik mot ”En läsande klass”. Dessutom framkommer bristen på forskning 

på arbetsmaterialet och detta skulle kunna vara det som var motivet till att lärarna 

inte använder ”En läsande klass” i sitt arbete. Så är dock inte fallet. Återigen så är 
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det mycket mer vardagliga motiv som driver lärarna i sina beslut. Här nämns 

tidsbrist som en faktor men framförallt är det mängden av möjligheter att välja 

som gör att lärarna helt enkelt väljer att fortsätta med det som de redan har gjort 

och som de vet fungerar för dem och för deras elever.  

 

Även de lärare som inte använder materialet ”En läsande klass” i sin undervisning 

berättade att de använde olika texter och modellerade på olika sätt. Lärarna 

berättade om sin undervisning och den är kopplad till det som det sociokulturella 

perspektivet på lärande innebär. De berättade att de samtalar om ord med sina 

elever och att de diskuterar texter. Detta går att koppla till det sociokulturella 

perspektivets tankar om att vi människor lär oss nya saker genom att använda oss 

av både språket inom oss och språket mellan oss (Säljö, 2012, s. 191). Vidare 

berättade dessa lärare om att de visar och på olika sätt modellerar för eleverna 

olika sätt att läsa och förstå texter, det vill säga scaffolding. Det innebär att läraren 

är med och stöttar eleven tills dessa att eleven själv behärskar det nya 

kunskapsområdet och därefter minskar lärarens stöd succesivt (Säljö, 2012, s. 

194). 

 

Ingen av de intervjuade lärarna kände till kritiken som riktas mot ”En läsande 

klass” och ingen av lärarna använde sig av styrdokument, PISA eller forskning för 

att motivera sina val av undervisningsmetod. Lärarnas motiv var mycket mer 

vardagsnära. Det var deras egen erfarenhet av eleverna, den erfarenhet de fått av 

att ha undervisat i ganska många år var det som gav dem den information de 

behövde för att kunna göra valet att inte använda ”En läsande klass”. Även här 

använder lärarna sina egna erfarenheter som motiv för sina val av 

undervisningsmetod, det som i skollagen, kapitel 1 paragraf 5, refereras till som 

beprövad erfarenhet. 

 

 

8.3 Det sociokulturella perspektivet 
Inom det sociokulturella perspektivet är det som scaffolding en viktig aspekt i hur 

man ser på lärande och samspel (Säljö, 2012, s.194). Scaffolding innebär stöttat 

lärande. Detta undervisningssätt nämns inte explicit av informanterna men man 

kan tydligt se att det är scaffoldig som de syftar på. Ett exempel på detta är när 

Anna berättar att hon tycker att materialet ”En läsande klass” är bra för att man 

som lärare modellerar olika strategier och att man gör det vid upprepade tillfällen 

för att eleverna på sikt ska kunna använda sig av strategierna på egen hand.  

 

Vidare berättar de fem informanterna att de alla tränar läsförståelse gemensamt i 

par eller i grupp. Även detta är nära kopplat till hur det sociokulturella perspektivet 

ser på lärande. Det sociokulturella perspektivet menar att lärande sker i det sociala 

samspelet mellan människan och hennes omgivning. Inom det sociokulturella 

perspektivet menar man även att lärande är en livslång process som pågår 

kontinuerligt och sker oavsett ålder (Säljö, 2012, s. 194–195). Det är tydligt att just 

det sociala samspelet är något som lärarna anser är viktigt. Eva berättar att hon nu 

under höstterminen 2016 lagt ännu mer fokus på att läsa texter gemensamt och att 

arbeta med dem gemensamt just för att det ger bättre förutsättningar för eleverna 

att tillgodogöra sig texten och för att befästa olika läsförståelsestrategier.  
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8.4 Konklusion 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns starka röster inom forskarvärlden 

som anser att ”En läsande klass” inte är ett bra material men att lärare inte 

använder forskarnas åsikter eller konstaterande när de ska motivera val de gör i sin 

undervisning. Lärarna drivs mer av egna erfarenheter och bygger själva upp en 

kunskap utifrån de elever som de möter genom åren. Lärarna använder inte de 

begrepp som forskarvärlden använder när de samtalar om sin undervisning. Lärare 

verkar helt enkelt hellre använda sin egen beprövade erfarenhet än evidens.  

 

8.5 Vidare forskning 
Det vore intressant att studera flera klasser i årskurs 1 som under hela skoltiden 

följt ”En läsande klass” och sedan undersöka deras resultat i NP i åk 3, 6 och 9 och 

jämföra dessa resultat med klasser som inte använt sig av ”En läsande klass” och 

se huruvida det är någon skillnad i läsförståelsen mellan eleverna. 

 

En annan intressant aspekt är att undersöka lärares användande av forskning när 

det gäller fortbildning och även när det kommer till planering av undervisningen. 
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Bilaga 1 

 

Information om studien ”Hur lärare arbetar med läsförståelse i 

årskurs 4-6 med fokus på erfarenheten av materialet, En läsande 

klass” 

 

Jag läser nu min sista termin på grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna och 

kommer under några veckor arbeta med Examensarbete 2. Det är en empirisk 

studie som bygger på Examensarbete 1 som var en litteraturstudie. Examensarbete 

2 har en ”forskningsproducerande” karaktär där den studerande ska fördjupa sig 

inom valt ämnesdidaktiskt område. Mitt ämnesdidaktiska område är svenska och 

mitt fokus ligger på läsförståelse och i synnerhet användandet av ”En läsande 

klass”.  Den här studien kommer att bygga på en undersökning som kommer 

genomföras genom att verksamma lärare. Intervjuerna kommer att ske v.39 - 40 

och jag hoppas kunna intervjua lärare från i första hand årskurs 4-6.  

En av förutsättningarna för att kunna genomföra mitt examensarbete är att jag får 

genomföra dessa intervjuer och får ta del av dina erfarenheter. Jag skulle bli 

väldigt glad om du tar dig tid och låter mig genomföra en intervju med dig. Tid 

och plats för intervjun bestämmer vi tillsammans och det kommer gå utmärkt att 

genomföra intervjun via telefon eller online via till exempel Skype. Intervjun 

beräknas att ta ungefär 30 minuter och den kommer att spelas in för att kunna 

återge värdefull information på ett korrekt sätt.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande i studien är 

helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.  

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Som informant kommer du att garanteras anonymitet, likaså skolan du 

arbetar på och inom vilken kommun du är verksam i är information som inte 

offentliggörs. När uppsatsen är godkänd kommer material, anteckningar och 

ljudfiler att destrueras. Du är självklart välkommen, om så önskas, att ta del av 

uppsatsen när den är godkänd och publicerad.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning  

Caroline Martinsson  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

Student: Caroline Martinsson  

 

Handledare: Olavi Hemmilä  

 

Högskolan Dalarna 
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Bilaga 2 

 
 
Intervjuguide 
 

1. När tog du din lärarexamen?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilken årskurs undervisar du i denna termin?  

3. Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning?  

4. Vilka metoder/strategier använder du för att hjälpa eleverna att förstå olika 

texter och dess innehåll?  

5. Gör du någon skillnad i arbetet med läsförståelse beroende på vilken årskurs du 

undervisar i? 

6. Har du hört talas om ”En läsande klass” och har du använt materialet i din 

undervisning? 

7. Om du använt dig av ”en läsande klass”, vad anser du om materialets förmåga 

till att skapa ökad läsförståelse hos eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


