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Läsförståelse är något som visats vara nödvändigt 

vid angripande av texter i samtliga ämnen av 

grundskolan (Alatalo, 2011). Trots dess betydelse 

har undersökning, utförd av Programme for Inter-

national Student Assessment [PISA] 2012 (refere-

rad i Skolverket, 2013) synliggjort hur svenska 

elevers läsförståelse sjunkit i jämförelse med tidi-

gare år.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i 

årskurs 2 beskriver att lässtrategier används i un-

dervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. 

Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet, vilket gav utrymme att undersöka 

lärande och utveckling.  För att kunna ta del av 

lärarnas beskrivningar samlades materialet in i 

form av kvalitativa intervjuer. Resultatet har ord-

nats i fem teman, sammanhang i olika skolämnen, 

olika former av gemensamma sammanhang, indi-

viduella sammanhang, läraren som verktyg i un-

dervisningen samt olika metoder, modeller och 

redskap som verktyg i undervisningen.  

 

Slutsatsen är att lärarna beskriver att de undervisar 

i lässtrategier i fler olika sammanhang för att ut-

veckla elevers läsförståelse, däremot framkommer 

det variation i hur de arbetar med det beroende på 

vilket sammanhang de undervisar i. Fortsättnings-

vis visar resultatet att lärarna använder flera olika 

typer av verktyg i undervisning med lässtrategier, 

verktygen lyfts fram som avgörande för att elever 

ska utveckla läsförståelse  
 

Reading comprehension is something that has been 

shown to be necessary in processing text in all 

primary school subjects (Alatalo, 2011). Despite 

that importance, a survey conducted by the Pro-

gramme for International Student Assessment 

[PISA] 2012 (referenced in Skolverket, 2013) 

shows that the reading comprehension of Swedish 

pupils has dropped, in comparison with previous 

investigations. 

 

The purpose of this study is to examine how six 

teachers in second grade describe how reading 

strategies are used in teaching to develop pupils’ 

reading comprehension. The study is based on the 

sociocultural perspective, which gave space to do 

research about learning and developing. The mate-

rial was gathered through qualitative interviews in 

order to take part of the teachers’ descriptions. The 

result has been organized in five themes; context in 

different subjects, different forms of joint connec-

tion, individual context and the teacher as a tool in 

teaching and different methods, models and gear as 

tools in teaching. 

 

The conclusion is that the teachers describe that 

they are teaching reading strategies in different 

contexts to develop their students' reading compre-

hension. It also reveals that the variation in how 

they work with the reading strategies depends on 

the context in which they teach. Henceforth, the 

result shows that the teachers use several different 

types of tools in teaching reading strategies, tools 

that the teachers highlighted as crucial for students 

to develop reading comprehension.   
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I Programme for International Student Assessment [PISA] 2012 (refererad i Skolverket, 

2013) framkommer det att svenska grundskoleelevers läsförståelse sjunkit markant i den 

jämförelse som gjorts mellan undersökningarna år 2000 och år 2009. I undersökningen 

2012 deltog 65 länder, varav Sveriges resultat placerades nedanför samtliga länders ge-

nomsnitt. Följaktligen medförde det i att Sveriges resultat blev den kraftigaste nedgången 

av samtliga länder som deltog (refererad i Skolverket, 2013).  

 

Det är min uppgift som pedagog att lära dem att få verktyg att ta 

sig an en text (Lärare A).  

 

I ovanstående citat framträder hur betydelsefull lärarens roll kan ses för att eleverna ska 

använda lässtrategier och på så vis utveckla läsförståelse. Lässtrategier är inget som 

kommer av sig självt, utan det är läraren som ska synliggöra dem för eleverna. Samtidigt 

som de även har ansvaret att ge goda verktyg i olika sammanhang.   

 

Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver att lässtrategier 

används i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. Kates (2014) efterlyser 

om behovet av ytterligare forskning där lärares kompetens angående lässtrategier under-

söks. Dessutom lyfter Herkner (2011) fram behovet av ytterligare forskning angående 

läsförståelse eftersom de flesta forskare inriktar sina studier mot avkodning. Detta kan 

bero på att läsförståelse tidigare ansågs utvecklas automatiskt när elever kunde läsa med 

flyt. 

  

Studiens material har samlats in i form av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och 

som i sin tur analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I processen framkom elva 

underkategorier och fem teman som redovisas i studiens resultat. Avgränsningen innebar 

att sex lärare i årskurs 2 intervjuades, vilket ansågs vara ett lämpligt urval för denna stu-

die. Lässtrategier ska utifrån det centrala innehållet (SKOLFS 2010:37) följa undervis-

ningen kontinuerligt för att fungera som stöd i elevernas utveckling av läsförståelse. Så-

ledes var studiens område högst relevant för denna yrkesverksamhet.  

 

I den inledande delen lyfts studiens bakgrund fram, där den teoretiska utgångspunkten 

samt forskning angående problemområdet förklaras (kap. 2). I följande kapitel (kap. 3) 

framkommer syftet och de två frågeställningarna som studien baseras på. Val av metod 

och materialinsamlingen beskrivs därefter (kap. 4). Det centrala i studien, nämligen re-

sultatet framförs i form av fem underrubriker (kap. 5). Slutligen argumenteras metod och 

resultat i koppling till teoretiskutgångspunkt, syfte och bakgrund (kap. 6).  

 

  

1. Inledning 
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Inledningsvis lyfts studiens teoretiska utgångspunkt fram (2.1). Därefter beskrivs läsför-

ståelse som begrepp och hur det synliggörs i undervisningen (kap. 2.2). Fortsättningsvis 

skildras lässtrategiers innebörd och dess anknytning till läsförståelse och undervisning 

(kap. 2.3). Vidare framställs olika undervisningssammanhang och redskap (kap. 2.4). 

Slutligen redogörs vad forskning lyfter fram som betydelsefulla verktyg i undervisningen 

vid elevers utveckling av läsförståelse (kap. 2.5). 

 

2.1  Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel framförs studiens teoretiska utgångspunkt, nämligen det sociokulturella 

perspektivet. Perspektivet gav utrymme att undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver 

att de undervisar i lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse (Säljö, 2010).  

Säljö (2015) framhåller att elever formas i samspel med omgivningen. Redan under de 

första levnadsåren får eleverna ta del av olika typer av kommunikation såsom beröring, 

ögonkontakt och ljud. Människan har en unik förmåga att inta andra individers perspek-

tiv. I samspel med andra utvecklas förståelse för vad en annan person känner och tänker 

(Säljö, 2015). Ur skolans värdegrund och uppdrag (SKOLFS 2010:37) framträder det att 

elever enskilt och i samspel ska få utrymme att arbeta och utvecklas mot de satta målen. 

När elever självständigt kan använda uttryck med stöd ifrån tidigare samspel uppstår ap-

propriering. Detta innebär att en person förstår och vet hur olika uttryck samt redskap 

ska användas utifrån tidigare erfarenheter (Säljö, 2015). Det sociokulturella perspektivet 

innebär dessutom ett aktivt och socialt lärandeklimat, där både elever och lärare är med-

skapare i interaktion och utbyte av tankar. Som lärare har man därmed en avgörande och 

betydelsefull roll för hur väl sociala samspel etableras i klassrummet (Lindqvist, 1999).  

 

Ett betydelsefullt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket in-

nebär att människor använder olika verktyg för att kunna kommunicera och förstå dess 

omgivning (Säljö, 2010). Människan använder medierade redskap för att få stimuli och 

respons av omvärlden. Språket är ett exempel på ett medierade redskap inom den socio-

kulturella teorin. Med hjälp av språket kan människor kommunicera med varandra, vilket 

är en förutsättning för att utvecklas i samspel (Säljö, 2010, 2015). I likhet med hur det 

fysiska verktyget hammaren möjliggör att slå i en spik, fungerar språket som verktyg för 

människans utveckling. Det betyder att elever bör utveckla sitt språk för att kunna kom-

municera och förstå sin omvärld (Säljö, 2015).  

 

Säljö (2015) och Lindqvist (1999) beskriver att språket möjliggör för människan att kun-

na distansera omvärlden och granska den utifrån flera olika perspektiv. Språket fungerar 

dessutom som redskap både för vår kommunikation med andra människor men även för 

vårt inre, där vi kommunicerar med våra tankar (Säljö, 2015; Lindqvist, 1999). Det är de 

inre tankarna som formar den sociala personlighet och är den sida av oss som visas utåt 

för andra människor. Det kan förklaras genom att en elev till en början bär på inre tankar 

2. Bakgrund 
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om människor i deras omgivning och skapar en förståelse för att sedan kunna förstå sig 

själv utifrån utomstående människors handlingar (Lindqvist, 1999).  

 

Säljö (2010) lyfter fram att en idé inom det sociokulturella perspektivet är människans 

utveckling och förklaras genom den närmaste proximala utvecklingszonen. Denna idé 

bygger på att varje individ ska utvecklas mot det individuella, nästkommande steget. Ett 

exempel på individuella steg är när en elev inledningsvis läser ett fåtal begrepp, sedan 

läser en hel mening och slutligen läser en längre text. Utvecklingszonen är unik för alla, 

vilket innebär anpassning utefter varje individ. Läraren har en betydelsefull roll att stöd-

ja, vägleda samt ge varje individ de redskap som krävs för att eleven ska kunna utvecklas 

i den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010). I Skollagen (SFS 2010:800) 

framgår det att varje elevs individuella förmåga ska stimuleras och ledas mot utveckling 

av de satta målen. 

Lindqvist (1999) lyfter fram den närmaste proximala utvecklingszonen som pågående 

relation mellan eleven och dess omgivning, där den vuxna i samtal med eleven kan väg-

leda och stötta. Utifrån det sociokulturella perspektivet bör elevens potential vara ut-

gångspunkten för hur undervisningen ska bedrivas. Det innebär att lärare ser elevers möj-

ligheter utifrån deras egen kapacitet. Genom att utgå från varje elevs utvecklingszon och 

anpassa undervisningen utefter deras förutsättningar, kan en god undervisningssituation 

äga rum (Lindqvist, 1999). 

 

2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse kan beskrivas genom en modell vid namn Simple View of reading [Läsning 

= avkodning x läsförståelse]. Det medför att om inte läsförståelse eller avkodning be-

härskas av en person, så kan inte läsning av en text ske (Hoover & Gough, 1990). Vidare 

beskriver Herkner (2011) att läsförståelse innefattar att ha god ordförståelse, kunna göra 

inferenser, ha god minneslagring samt att kunna läsa med flyt. Fortsättningsvis framhål-

ler Levlin (2014) att endast avkodningsförmåga inte är självklart för att kunna utveckla 

läsförståelse. Tillämpningen av strategier vid läsning är nämligen en förutsättning för att 

utveckla god läsförståelse.  

 

Läsförståelse har betydelse för elevers utveckling i grundskolans samtliga ämnen (Alata-

lo, 2011). Med en utvecklad läsförståelse kan elever tillgodose sig skriftlig information 

av olika typer av texter. Följaktligen innebär det att undervisning i läsförståelse bör in-

kluderas i samtliga skolämnen och inte enbart i svenskundervisningen (Alatalo, 2011). 

Keene & Zimmermann (2013) lyfter betydelsen av bakgrundskunskaper vid utveckling 

av god läsförståelse. Bakgrundskunskaper är att läsaren förbereder sig för vad som ska 

komma i en text. Det innebär att koppla egna erfarenheter till en text. Ju mer en läsare 

kopplar tidigare erfarenheter, desto mer fördjupas läsförståelsen. När kopplingar mellan 

läsaren och innehållet sker menar Eckeskog (2013) att det sker utveckling av läsförståel-

se.  
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Det har visat sig vara problematiskt för elever att uttrycka förståelse i text efter avslutad 

läsning (Eckeskog, 2013). Eckeskog (2013) menar att detta kan bero på att elever är 

osäkra på vad som efterfrågas i texten. I situationer där förståelse ska beskrivas skriftligt 

har samtalet även visats vara betydelsefullt. Att först samtala om en text i samspel med 

andra, har dessutom framkommit underlätta för elever i situationer när de skriftligt ska 

påvisa sin förståelse (Eckeskog, 2013).   

 

2.3 Lässtrategier 

I det centrala innehållet för svenska (SKOLFS 2010:37) framgår det att arbete med läs-

strategier ska följa som en röd tråd i undervisningen. Strategierna inkluderas med syfte 

att stödja eleverna vid tolkning av texter. Vidare beskrivs det i kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2011) att lässtrategier ska vara en del av undervisningen för att elever ska 

förstå innehållet vid angripande av texter. Lässtrategier är viktiga stödfunktioner för att 

elever ska kunna skapa förståelse vid bearbetning av texter. I Palincsar och Browns 

(1984) studie framkom fyra grundstrategier utifrån vad goda läsare utmärkte när de bear-

betar texter. Den första strategin innebär att göra inferenser med en text. Att förutspå vad 

en text kommer att handla om utgör den andra strategin. Den tredje strategin medför att 

läsaren skapar inre bilder kopplat till texten och den fjärde och sista strategin innebär att 

läsaren kan lösa oklarheter samt sammanfatta en text (Brown, 2008; Palincsar & Brown, 

1984). Att använda flera lässtrategier vid bearbetning av text har visats vara betydelse-

fullt för elevers utveckling av läsförståelse (Brown, 2008; De Corte, Verschaffel & Van 

De Ven, 2001; Jönsson, 2007; Palincsar & Brown, 1984).  
 

Keene och Zimmermann (2013) lyfter fram inkludering av lässtrategier i arbete med läs-

förståelse och detta har visats både leda till djupa diskussioner, reflektioner samt godare 

kvalité på läsning, men också till undervisning där strategiernas huvudsakliga syfte inte 

framgår. Den sistnämnda typen av undervisningssituation fokuserar på de ytliga faktorer-

na av strategier, såsom att namnge och illustrera dem. Att arbeta med lässtrategier på ett 

medvetet sätt och inte fokusera på det ytliga bidrar därmed till att elever utvecklar godare 

läsförståelse (Keene & Zimmermann, 2013).    

Undervisning om lässtrategier är dock inte alltid gynnsamt för samtliga elever i ett klass-

rum. Till skillnad från tidigare nämnda studier visas det i Tengbergs, Olin-Schellers och 

Lindholms (2015) undersökning att elever med goda kunskaper angående lässtrategier 

inte alltid gynnas av att arbeta med dem i undervisningen. Det ligger till grund för att de 

redan har utvecklat goda kunskaper och hämmas därför i deras utvecklingsprocess när de 

arbetar med något som de redan kan (Tengberg et al., 2015).  

2.4 Undervisningssammanhang där lässtrategier inkluderas  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Lindqvist (1999) att undervisning ska utgå 

från elevers tidigare erfarenheter, där lärare möjliggör att de utvecklas till självständiga 

individer. Lärarens huvudsakliga syfte är därmed att vägleda och stötta elever i rätt rikt-

ning (Lindqvist, 1999). Undervisning där läsförståelse inkluderas och lässtrategier appli-
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ceras har visats bedrivas huvudsakligen i sociala samspel och gemensam högläsning, 

styrd av läraren (Eckeskog, 2013). Samtidigt betonar Säljö (2015) att omgivningen är en 

betydelsefull faktor för elever. Tillgången av det sociala samspelet är därmed avgörande 

för elevers språkutveckling (Säljö, 2015).  

 

Textsamtal i sociala samspel utgör ett betydelsefullt sammanhang, eftersom det möjlig-

gör för elever att utveckla förförståelse och skapa anknytningar mellan tidigare erfaren-

heter och en text (Palincsar & Brown, 1984). Arbete i samspel ger även utrymme för ele-

ver att praktiskt se och höra hur lässtrategier ska användas i läsprocessen. Dessutom 

lockar det fram elevers inre tankar och reflektioner kring innehållet av en text, vilket är 

ett första steg till att bli självständiga läsare (Keene & Zimmermann, 2013). I grundsko-

lans värdegrund och uppdrag (SKOLFS 2010:37) framgår det att elever ska få utrymme 

att utveckla sin individuella förmåga i såväl enskilt arbete som gemensamt arbete. 

Under den gemensamma läsningen är lärarens frågor betydelsefulla, eftersom elever kan 

inta dessa frågor som inspiration när de själva ska ställa frågor och koppla till den indivi-

duella läsningen (Eckeskog 2013). Fortsättningsvis framför Jönsson (2007) vikten av att 

låta elever utvecklas utefter den proximala utvecklingszonen (kap. 2.1.4). Den proximala 

utvecklingszonen infinner sig för varje elev i olika skepnader, vilket innebär att stöttning 

bör ske individuellt. Att samtala om texter i undervisningen ger utrymme för samtliga 

elever att utvecklas individuellt. Textsamtal uppfattas på olika sätt och kan innebära att 

vissa inspireras och finner glädje med läsning samtidigt som andra utvecklar förståelse av 

en texts innehåll. Vidare lyfter Jönsson (2007) fram den gemensamma läsningen och 

samtalets betydelse för elevers utveckling av läsförståelse, eftersom det erbjuder viktiga 

stödstrukturer som inte kan uppstå på liknande sätt under den enskilda läsningen. I sam-

manhang där läsning sker tillsammans utgör eleverna stöd åt varandra i deras förståelse-

utveckling genom att delge upplevelser, tankar och idéer med anknytning till en text 

(Jönsson, 2007). Eckeskog (2013), Palincsar och Brown (1984)  anhåller att olika typer 

av läsaktiviteter samt i interaktion med andra är grunden för att utvecklas till en god läsa-

re. 

 

2.5 Verktyg i undervisning angående lässtrategier 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är verktyg betydelsefullt i en människas 

lärandeprocess. Med hjälp av exempelvis tekniska apparater och bilder kan vi använda 

förmågor som vi annars aldrig kunnat. Medierade redskap är i progression och samband 

med hur människan samspelar samt agerar i samhället (Säljö, 2015). I kommande avsnitt 

beskrivs vilka verktyg som forskning visar är fördelaktiga att använda i undervisning 

angående lässtrategier.  

 

Lärare har en viktig och avgörande roll i elevers utveckling av läsförståelse (Eckeskog, 

2013; Keene & Zimmermann, 2013). I övergripande mål och riktlinjer (SKOLFS 

2010:37) framgår det att lärare ska beakta och anpassa arbetet utefter varje elevs behov 

och förutsättningar, vilket innebär att arbeta utefter varje elevs närmaste utvecklingszon 
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(Säljö, 2010).  Lärare med god kompetens och goda kunskaper om elevers läs- och skriv-

utveckling är en förutsättning för att elever ska utveckla god läsförståelse (Alatalos, 

2011; Keene & Zimmermann; 2013).  Däremot visar Alatalos (2011) studie att det saknas 

kompetens och kunskaper hos lärare angående hur läs- och skrivundervisningen ska indi-

vidanpassas. Studien indikerar att flertalet lärare inte var medvetna om hur deras ställ-

ningstaganden i undervisningen påverkade elevernas läs- och skrivutveckling (Alatalos, 

2011).  

 

När lärare blir medvetna om lässtrategier i deras enskilda läsning skapas förståelse för 

hur och varför de ska användas under läsprocessen. Följaktligen leder det till att lärarna 

använder strategier på ett medvetet sätt i undervisningen (Keene & Zimmermann, 2013). 

I Eckeskogs (2013) studie upplevde lärarna att deras kompetens utvecklades när de fick 

möjlighet till stöd av en mentor, vilket forskaren själv intog rollen som. När lärarna ifrå-

gasattes bidrog det till att de intog ett kritiskt förhållningssätt till sin undervisning. Med 

mentorns hjälp ökade kompetensen, vilket i sin tur ledde till att betydelsefulla faktorer i 

undervisningen synliggjordes och förbättrades. Keene och Zimmermann (2013) samt 

Reichenberg och Löfgren (2014) belyser att med god kompetens och positiv inställning 

till arbete med läsförståelse kan läraren inta rollen som en god förebild för elever. Detta 

är viktigt eftersom läraren är medskapare till den grund som eleverna kommer att stå på 

inför deras fortsatta läsförståelseutveckling (Keene & Zimmermann, 2013; Reichenberg 

& Löfgren, 2014).  

 

Pressley (1998) lyfter fram viktiga aspekter som kan höja lärarkompetensen. För det för-

sta bör lärare ha tydliga och konkreta mål i undervisningen. För det andra bör lärare se 

elever som individer och anpassa undervisningen utefter deras olika behov. Det innebär 

att varje elev får uppleva att de utvecklas utefter sina förutsättningar och deras närmaste 

utvecklingszon. För det tredje bör de skapa mening med det som eleverna får arbeta med 

i undervisningen. Ett exempel på det kan vara att färdighetsträning inte ses som en en-

skild del i undervisningen, utan samordnas tillsammans med läs- och skrivundervisning-

en. Följaktligen innebär det även att arbeta ämnesövergripande och våga väva samman 

flera olika skolämnen. Det sista och mest betydelsefulla enligt Pressley (1998), är lära-

rens argumentation och syfte med undervisningen som bedrivs. Det är viktigt att vara 

medveten om de olika pedagogiska val som görs, både för att visa en professionell sida 

utåt för föräldrar men också för att elever ska få de bästa möjligheterna till att utvecklas. 

 

Lärarens roll i samtal om texter med elever, innebär att fungera som stöd och vägledare. 

Genom vägledning kan elever utveckla en textrörlighet, vilket innebär att elever utifrån 

det de redan läst i texten kan förutspå det som komma ska (Palincsar & Brown, 1984; 

Jönsson, 2007). När läraren vägleder i textsamtal sker en form av appropriering, eftersom 

syftet är att läraren modellerar det som ska överföras till eleverna, för att de självständigt 

ska kunna angripa och förstå texter (Säljö, 2015).    

 

Det lyfts fram i Eckeskogs (2013) studie att bilder har en betydande roll för elevers ut-

veckling av läsförståelse. När bilder vävs samman med det innehåll som ska bearbetas 
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kan elever få stöd med att visualisera en text och på så vis skapa förståelse. Dessutom 

framhåller Eckeskog (2013) att bilder även bjuder in eleverna till att finna glädje i läs-

ningen. I centralt innehåll för svenska (SKOLFS 2010:37) beskrivs det att undervisning-

en ska ge utrymme för eleverna att väva samman text med bild, vilket kan innebära att 

arbeta med både vanliga texter och digitala texter i form av film.  

 

Ytterligare ett redskap som forskning (Eckeskog, 2013) anhåller som vanligt förekom-

mande i undervisningssituationer med lässtrategier är att de illustreras och namnges. I 

Eckeskogs (2013) studie understryker hon om att dessa illustrationer har tendens att över-

ta lässtrategiers huvudsakliga fokus. Målet med att arbeta med lässtrategier är inte att 

eleverna ska kunna koppla samman strategi med ett namn eller en bild, istället är målet 

att de automatiskt ska kunna använda lässtrategier kontinuerligt i deras läsning (Eckes-

kog, 2013).   
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Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver att lässtrategier 

används i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. Syftet behandlas utifrån 

följande frågeställningar: 

 

- I vilka sammanhang sker arbetet med lässtrategier? 

- Vilka verktyg använder lärarna i undervisning med lässtrategier? 

 

 

 

  

3. Syfte och frågeställningar 
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Inledningsvis beskrivs studiens metod (kap. 4.1) och därefter framgår val av intervjuform 

(kap. 4.2). Etiska ställningstaganden och hur dessa beaktas i materialinsamlingen kom-

mer även att klargöras (kap. 4.3). Vidare lyfts studiens urval fram (kap. 4.4). Hur materi-

alet har samlats in tydliggörs likaså (kap. 4.5). Vidare kommer analysering och tolkning 

av materialet att beskrivas (kap. 4.6). Avslutningsvis redogörs studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet (kap. 4.7).  

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har valts fram för att undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver 

att de undervisar i lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. En kvalitativ me-

tod möjliggör för forskare att undersöka på djupet och finna avgörande detaljer (Patton, 

1990). För att utveckla kunskap har människan under flera hundra år använt samtal som 

metod. Samtal i form av intervju, är en kvalitativ metod i den bemärkelsen att det fokuse-

rar på vardagliga och mänskliga handlingar, vilket betyder att dessa faktorer är svåra att 

mäta med instrument. Under kvalitativa intervjuer är intervjupersonen det väsentliga och 

intressanta för studiens material (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Kvale (1996) lyfter fram kriterium för att möjliggöra en välstrukturerad, kvalitativ inter-

vju. Inledningsvis ska intervjuaren med fördel ha klart för sig vad undersökningsområ-

dets fokus är, det vill säga studiens syfte. Fortsättningsvis ska syftet framgå tydligt för 

den intervjuade personen, både före och efter intervjun. Inför intervjun fick lärarna ta del 

av en informationsblankett (se bilaga 1) angående studiens område, metod, syftet och 

frågeställningar. I likhet med Bryman (2011) framhåller Kvale (1996) betydelsen av att 

vara tydlig i formuleringen av frågorna. Frågorna anpassades med ett lämpligt språk för 

att forskningsdeltagarna skulle förstå deras innebörd och därmed ge utvecklade svar. Vi-

dare framhåller Kvale (1996) att intervjuaren bör visa hänsyn, inta en neutral roll samt ge 

talutrymme för personen i fråga. Ytterligare kriterium enligt Kvale (1996) är att intervju-

aren både ska vara öppen och styrande i samtalet. Det innebär att tillåta svar som inte 

förväntas och samtidigt inte frångå undersökningens ämne. Fortsättningsvis ska intervju-

aren våga inta ett kritiskt förhållningssätt och ställa följdfrågor för att skapa ytterligare 

utvecklande svar (Kvale, 1996).  

 

4.2 Semistrukturerad intervju 

I studien har en semistrukturerad intervju använts, vilket innebär att det har skett en na-

turlig dialog mellan båda parter (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är denna inter-

vjuform kvalitativ, flexibel och fokuserar på intervjupersonernas egna svar. Utgångs-

punkten i denna intervjuform är en lista med specifika teman anknutet till undersökning-

ens syfte. Enligt Bryman (2011) benämns listan som intervjuguide och har som avsikt att 

4. Metod och material 
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ge den intervjuade personen mycket talutrymme under intervjuerna. Intervjuguiden inne-

höll tre frågor som skapats utifrån studiens frågeställningar (se bilaga 3). Frågorna har 

valts att formuleras öppna, vilket medförde att följdfrågor tillkom under intervjun. Patton 

(1990) lyfter fram att en intervjuguide möjliggör för den intervjuade personen att besvara 

frågor utifrån egna erfarenheter. Vidare underlättar det för intervjuaren att utgå från en 

intervjuguide, eftersom det ger effekten av ett ramverk, samtidigt som det öppnar upp en 

möjlighet för oväntade svar (Patton, 1990).  

Intervjun bör inledas med att förklara undersökningens syfte och hur intervjun kommer 

att gå tillväga, exempelvis kan syftet med ljudinspelningen klargöras (Kvale & Brink-

mann, 2009). Det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg inför att delta, därför 

bör intervjuaren skapa ett gott första intryck och en inbjudande miljö. Genom att placera 

den intervjuade personen i centrum och tillåta ett öppet samtalsklimat kan personen kän-

na trygghet och känslan av att tala med en främmande person kan avta (Kvale & Brink-

mann, 2009). Detta yttrade sig i formulering av studiens frågor, som innehöll ett anpassat 

språk för målgruppen som forskningsdeltagarna ingick i.  

Att ställa följdfrågor visar intresse för vad den intervjuade personen har att säga. För att 

kunna ställa passande följdfrågor är det avgörande att intervjuaren intar en aktiv roll och 

lyssnar på vad det är som framkommer i svaren. Det innebär således att intervjuaren är 

uppmärksam på detaljer och använder dessa för att ställa relevanta följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med den semistrukturerade intervjuformen och intervjuguiden möj-

liggjordes utrymme för mig att fokusera på den intervjuade personens svar och utifrån 

dem ge anpassade följdfrågor. Jag upplevde att detta var en fördel eftersom det uppstod 

ett naturligt samtal mellan mig och den intervjuade personen.  

 

När en intervju ska genomföras är ljudinspelningsapparaten betydelsefull (Bryman, 

2011). En välgjord inspelning av en intervju ger möjlighet för specifika detaljer att fram-

träda, detaljer som inte alltid fångas upp genom att enbart anteckna (Bryman, 2011; Kva-

le & Brinkmann, 2009). Inför varje intervju tog jag kontakt i god tid med de deltagande 

lärarna, där jag fick information om var intervjun skulle äga rum. Alla intervjuer genom-

fördes i ett mindre rum på lärarnas arbetsplatser. Ljudinspelningsapparaten var i form av 

min mobiltelefon och detta fick lärarna godkänna innan intervjun påbörjades. Anledning-

en till att mobiltelefonen användes var för att den ger god ljudkvalité samt att den är smi-

dig och smälter in bra i miljön under intervjuprocessen.  

Bryman (2011) lyfter fram fördelen med att utföra en pilotintervju när en person ska ut-

föra intervjuer för första gången. Utifrån en genomförd pilotintervju kan det framkomma 

hur väl frågorna är formulerade, men även hur väl intervjuaren är insatt i undersöknings-

området. Viktig information kan därmed synliggöras och leda till korrigeringar inför 

kommande intervjuer (Bryman, 2011). En pilotintervju utfördes, men eftersom den gick 

som planerat och gav nödvändigt material till studien valdes även den att inkluderas. 

Därmed ändrades inte intervjuguidens frågor, men det gav mig erfarenhet inför komman-
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de intervjuer med hur lång tid en intervju ungefär tog och vilka följdfrågor som kunde 

uppstå.  

4.3 Urval 

Urvalet har gjorts utifrån det som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval, 

vilket betyder att personerna i studien valts utifrån forskningens syfte och frågeställning-

ar. Vid det första skedet av en studie kan det vara problematiskt att utge ett lämpligt antal 

urvalspersoner. Forskaren bör utifrån studiens syfte skapa en uppfattning om vad som 

vore ett lämpligt antal deltagare för att studien ska bli genomförbar (Bryman, 2011). I 

kvalitativa undersökningar där forskaren söker efter personers erfarenheter kan det behö-

vas färre antal deltagare än vid undersökningar där det ska ske jämförelser (Bryman, 

2011; Patton, 1990). I denna studie har sex urvalspersoner deltagit. Det var ett lagom 

antal av den anledning att det gav tillräckligt med material för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. De lärare som kontaktades var verksamma i årskurs 2, vilket innebar att 

urvalet arbetade inom samma åldersgrupp (kap. 6.1).  

 

4.4 Analys- och tolkningsprocess 

Att inleda analysarbetet under transkriberings- och intervjuprocessen menar Bryman 

(2011) är fördelaktigt i den bemärkelsen att det underlättar arbetsbelastningen. Om det 

skulle uppstå att någon del av intervjun är oanvändbar för undersökningen, kan det vara 

fördelaktigt att välja att inte transkribera den delen. Ett exempel på detta är när lärarna 

gav ifrån sig ljud i inspelningarna som inte var av betydelse, såsom om de hade hosta. 

Efter varje intervju förde jag loggbok där jag skrev ner mina reflektioner och upplevelser. 

Även det har underlättat min analys och tolkningsprocess eftersom det är lätt att glömma 

viktiga aspekter om de inte skrivs ner.  

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att transkribering av en intervju blir mer kvalita-

tiv eftersom det underlättar för forskaren att analysera material skriftligt. I det transkribe-

rade materialet kan det framträda viktiga perspektiv som inte skulle framträda genom att 

enbart lyssna på en inspelad intervju. Transkriberingen medförde att analysen av materia-

let kunde tydas lättare eftersom det gick att gå tillbaka till materialet flera gånger, vilket 

även underlättade vid kodning och kategorisering av materialet.   

I analysprocessen av en kvalitativ undersökning kan det upplevas som materialet är 

ostrukturerat och svårt att urskilja (Bryman, 2011). Därför analyserades materialet utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys. Metoden skapar möjlighet för mig som forskare att upp-

märksamma likheter och skillnader i ett insamlat material. Dessa likheter och skillnader 

formades till för att sedan urskilja till koder. Utifrån koderna framkom gemensamma 

teman, vilket de delades in i. En stor textmängd kan struktureras och bli mer lättarbetad, 

genom att koda och kategorisera. Det centrala i denna metod är tolkningen, vilket under-

lättas när materialet kodas och kategoriseras (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom denna studie utgår från en kvalitativ metod där verbalt språk från intervjuer 

transkriberats och tolkats anser jag att innehållsanalys är ett lämpligt tillvägagångssätt för 

att kunna urskilja mönster och besvara frågeställningarna. Graneheim och Lundman 
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(2004) beskriver en kvalitativ innehållsanalys i flera steg. Inledningsvis granskades och 

lästes materialet utifrån dess helhet, ett flertal gånger. Detta för att skapa en övergripande 

och grundläggande förståelse (Graneheim & Lundman, 2004). I enlighet med detta färg-

kodades materialet, en färg markerade den första frågeställningen och en annan färg för 

att markera den andra frågeställningen. Färgkoderna utgjorde meningsbärandeenheter, 

som utgör betydelsefulla delar av innehållet (se Tabell 1). Därefter gjordes en kondense-

rad meningsenhet av den meningsbärandeenheten, detta eftersom Graneheim och Lund-

man (2004) menar att detta bryter ner mängden text och underlättar att fokusera på un-

dersökningens syfte. Däremot ska den enhetliga texten alltid finnas med och användas för 

att kunna skapa en helhetsförståelse under processens gång. Efter att materialet bearbeta-

des i mindre beståndsdelar, skapades koder som Graneheim och Lundman (2004) lyfter 

fram betyder att konkretiserar och förklarar det viktiga ur ett innehåll. Därefter placera-

des koderna i passande kategorier. Kategorierna beskriver de större och betydelsefulla 

områden som skildras i ett material. I slutskedet av analysprocessen skapade jag teman, 

där de olika kategorierna samlades. Graneheim och Lundman (2004) framhåller att teman 

är den dolda informationen som ordagrant inte framkommer men, som i tolkningsproces-

sen synliggörs underliggande mening. 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad menings-

enhet 

Kod Underkategori Tema 

Nu jobbar jag med de allra 

tidigaste åren, men möter 

barn som inte kan läsa över-

huvudtaget. Men genom 

högläsningen så är det att bli 

nyfiken på böcker. När jag 

läser högt för barnen […] 

Barn som inte kan läsa, 

genom högläsning, läser 

högt för barnen. 

Högläsning Arbete med lässtrategier i 

helklass 

Olika former 

av gemen-

samma sam-

manhang 

[…] försöker jag att ställa 

frågor, ”vad tror du kommer 

att hända?” 

Läraren ställer frågor. Frågor Läraren som vägleder och 

förklarar 

Läraren som 

verktyg i un-

dervisningen 

Där man aktivt jobbar med 

läsförståelse […] även i den 

tysta läsningen, enskilda 

läsningen. 

Arbete med läsförståelse, 

tyst läsning, enskild läs-

ning. 

Tyst, enskild 

läsning 

Individuell läsning med 

lässtrategier 

Individuella 

sammanhang 

Och även när man tittar på 

olika filmer och så där så kan 

man ju använda lässtrategier 

där också. 

Inkludera lässtrategier i 

film 

Film Verktyg i form av digitala 

redskap 

Olika metoder, 

modeller och 

redskap som 

verktyg i un-

dervisningen 

 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att kategorisering kan ske med utgångs-

punkt i en vald teori, kopplat till det som framgår i analysen. Eftersom denna studie utgår 

från det sociokulturella perspektivet, analyserades materialet utifrån detta. Exempelvis 

fokuserade jag på begreppen sammanhang och verktyg i analysprocessen. Dessa begrepp 

är kopplade till studiens teori och frågeställningar, vilket gjorde det enklare för mig att 

vara konsekvent genom hela arbetet. I samband med detta framkom kriterier för kategori-
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sering. För det första skulle kategorierna beröra studiens frågeställningar och för det 

andra tog de sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden  

Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) framhåller fyra grundläggande krav på vad 

forskning ska ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

Informationskravet medför att forskaren har som ansvar att ge de berörda personerna 

information angående undersökningens syfte och vad som ingår i deras roll som deltaga-

re. Att delge information om att medverkan är frivillig och kan när som helst avslutas är 

ett exempel på viktig information som ska delges i informationskravet (Gustafsson, Her-

merén & Petterson, 2011). I denna studie har det inneburit att berörda rektorer kontakta-

des, där de fick ta del av en informationsblankett (Bilaga 2). När jag fick deras godkän-

nande kontaktades därefter lärarna, där de också fick ta del av en informationsblankett 

(Bilaga 1). I denna blankett förklarades studiens syfte, metod och etiska ställningstagan-

den.  

Samtyckeskravet innefattar att forskaren måste få samtycke av undersökningspersonen 

att vilja delta. Som deltagare i en undersökning finns rätten att själv avgöra om och när 

man vill avsluta sitt deltagande. Detta ska ske utan att det leder till konsekvenser för den 

deltagande personen i fråga (Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011). Innan intervjuer-

na tog vid fick lärarna läsa igenom och skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 4). 

Detta för att tydliggöra för deltagarna vad de ställer upp på och vilka rättigheter de har. 

Samtidigt som det stärker studiens tillförlitlighet i och med att jag har tagit ställning till 

de etiska riktlinjerna. 

Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) beskriver att all information som kan känne-

teckna en specifik person, ska avidentifieras på ett sådant sätt att ingen ska kunna urskilja 

personen. Det innebär att behandla undersökningens material utifrån konfidentialitetskra-

vet. Att avidentifiera menar Kvale och Brinkmann (2009) ger både intervjupersonerna 

integritetsskydd men även stöd åt forskaren, för att undvika motsägelser från utomståen-

de personer. I transkriberingarna valdes lärarnas identiteter att benämnas som Lärare A, 

Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E och Lärare F. Anledningen till att jag inte valde 

vanliga namn till deltagarna är för att jag vill vara neutral när det gäller deras identitet, 

genus samt etnicitet. I min studie är genus och etnicitet irrelevant och därmed valde jag 

att benämna dem som Lärare A-F. 

Att enbart behandla all information inom studien och inte utge det i andra sammanhang 

innefattar nyttjandekravet. Informationen får därmed inte användas för att påverka perso-

nen i fråga negativt (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Att studiens information 

bara kommer att behandlas av mig, min handledare och berörda studenter samt examina-

tor på högskolan i Jönköping framgick i den informationsblankett som lärarna fick (Bila-
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ga 1). Vidare framgick det även att den inspelade informationen även kommer att raderas 

när studien är klar och godkänd.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Undersökningens tillförlitlighet i en kvalitativ studie är inte lika enkel att redovisa, efter-

som en kvantitativ studie kan mätas. Det innebär att i en kvalitativ studies analys sker 

tolkning av materialet alltid av forskaren, vilket medför att resultatet troligtvis inte kan 

bli exakt det samma om det hade varit en annan forskare. Därmed är det viktigt att notera 

att studien är tillförlitlig utifrån vad forskaren i fråga har tolkat och kommit fram till 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Ett sätt att skapa tillförlitlighet i en kvalita-

tiv studie är att spara det material som använts under datainsamlingen, såsom intervju-

guide, inspelningar, transkriberingar och anteckningar (Bryman, 2011). På detta sätt kan 

andra personer ta del av det arbete som jag bedrivit och sätta sig in i min position för att 

se om de överensstämmer med resultatets tillförlitlighet. I denna studie innebär det att allt 

material i form av intervjuinspelningar och transkriberingar arkiveras under hela arbets-

processen, till dess att studien blivit godkänd.  

 

Trovärdighet innebär att forskaren undersöker ett och samma område konsekvent i en 

studie, nämligen att det som ska undersökas verkligen undersöks (Bryman, 2011). Det 

innebär för denna studie att samtliga intervjuer berör studiens ämnesområde, syfte och 

frågeställningar. Att intervjuguiden var skapad utifrån frågeställningarna, var ett sätt att 

säkerhetsställa att studien undersökte det som var ämnat att undersöka. Kvalitativa un-

dersökningar får vanligtvis kritik från personer som använder kvantitativa undersökning-

ar eftersom de anser att resultatet påverkas utifrån vad forskaren själv anser är väsentligt 

(Bryman, 2011). Emellertid anser jag att min studie får med fördel, ett mer intressant 

resultat med hjälp av en kvalitativ undersökning, eftersom det finns utrymme för att un-

dersöka lärarnas egna upplevelser och berättelser, vilket inte ges utrymme i ett kvantita-

tivt frågeformulär.  

 

I kvalitativa studier framträder nästan aldrig en generaliserbarhet, eftersom det urval som 

undersöks ofta är i en liten mängd. Dessutom är det svårt att tyda generaliserbarhet i kva-

litativa studier eftersom det har som syfte att undersöka ett område på djupet. Att en 

forskare intervjuar fem personer utifrån en intervjuguide och får identiska svar på samma 

sätt som en annan forskare med samma intervjuguide och samma fem personer menar 

Patton (1990) är omöjligt. För det första spelar det en avgörande roll för vem som inter-

vjuar, det kan följaktligen framkomma två skilda resultat även om båda forskarna utgår 

från samma innehåll (Patton, 1990).  
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Resultatet presenteras i elva underkategorier och fem teman. Inledningsvis kommer stu-

diens första frågeställning att besvaras i form av tre teman (kap. 5.1, 5.2, 5.3) Därefter 

besvaras den andra frågeställningen utifrån två teman (kap. 5.4, 5.5). 

5.1 Att arbeta med läsförståelse i olika skolämnen 

Arbete med läsförståelse sker under andra undervisningstillfällen än enbart svenskunder-

visningen. Lärarna lyfter fram matematik, samhälls- och naturorienterade ämnen som 

exempel på andra sammanhang. I matematikundervisningen framgår det att elever ut-

vecklar läsförståelse vid arbete med textuppgifter (kap. 5.1.1). Det innebär att eleverna 

måste förstå textens innehåll för att lösa uppgiften. Arbete med teman är något som åter-

kommer i lärarnas beskrivningar. Under dessa sammanhang arbetar de med samhälls- 

och naturorienterade ämnen där arbete med läsförståelse ingår, vilket yttrar sig i bearbet-

ning av faktatexter (kap. 5.1.2).  

5.1.1 Lässtrategier i matematiksammanhang 

Att använda lässtrategier för att förstå en text framkommer i flera olika sammanhang. 

Nedan beskriver Lärare B behovet av att lässtrategier tillämpas i matematiken, följaktli-

gen för att eleverna ska förstå begrepp och dess innebörd för att utveckla läsförståelse 

och därmed lösa uppgiften. 

 

I matten så märker jag att mina elever inte har den förståelse 

som de skulle behöva och där behöver man också jobba med 

läsförståelsen i matten. Och nu när vi jobbat med multiplika-

tion, om den har tre gånger så många… Just de här småorden 

som man behöver förstå skillnaden på (Lärare B). 

 

I ovanstående citat lyfter Lärare B fram betydelsen av att förstå ämnesspecifika ord. När 

eleverna förstår skillnaden mellan orden och i vilka sammanhang som de används, arbe-

tar de med att lösa oklarheter. Fortsättningsvis beskriver Lärare B att lässtrategier är en 

brist i matematikundervisningen och som eleverna behöver som stöd. 

 

Att samtala om lässtrategier och dess innebörd framgår inte ske på ett naturligt sätt under 

matematiksammanhang. I nedanstående citat skildras det att matematikuppgifterna sker i 

samtal där lässtrategier vävs in i form av diskussion angående matematikuppgifter.  

 

Även i matten, att när det är sådana uppgifter som de pratar, 

pratmatte. […] sen pratar vi inte om lässtrategier på det sättet 

kanske (Lärare C). 

 

I citatet ovan visar Lärare C betydelsen av lässtrategiers nödvändighet för att utveckla 

elevernas läsförståelse i olika sammanhang. Arbetet med att förstå ett innehåll uppfattas 

5. Resultat 
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ske på annat sätt i matematikundervisningen, än i andra skolämnen. Eleverna arbetar 

omedvetet med lässtrategier, vilket i denna situation innebär att prata matematik genom 

att reda ut oklarheter i en textuppgift. 

5.1.2 Lässtrategier i samhälls- och naturorienterade sammanhang 

Arbete med läsförståelse sker i både samhälls- och naturorienterade sammanhang. Det 

framkommer att arbetet bedrivs i samband med temaarbete där faktatexter bearbetas. 

Arbete med faktatexter sker genom att svara på frågor kopplat till text, vilket medför att 

eleverna i förhoppning ska visa förståelse för innehållet när de svarar på frågor. Lässtra-

tegier som framträder i detta sammanhang är att dra paralleller med tidigare erfarenheter 

och att plocka ut ämnesspecifika ord.  

 

Ja, jag skulle kunna berätta då när vi hade ett NO-pass, vi skul-

le prata om myran och då, för att få förståelse är det även bra 

att man pratar om vad de själva vet (Lärare D). 

 

I citatet ovan lyfter Lärare D fram att eleverna gör inferenser som lässtrategi i ett natur-

orienterande sammanhang. Eleverna gör inferenser när de berättar vad de har för tidigare 

upplevelser med myran, vilket medför till utveckling av läsförståelse.  

 

Jag upplever att jag använder lässtrategier väldigt mycket när 

vi har tema, SO/NO tillexempel. […] där kan de använda stra-

tegin, plocka ut ord för att kunna svara på frågan. Och jag upp-

lever att de använder det överallt både när de ska svara på frå-

gor men även när de bara ska förstå för sin egen del så upple-

ver jag att de gör så (Lärare E). 

 

Lärare E förklarar i ovanstående citat att arbetet med lässtrategier i de samhälls- och na-

turorienterade ämnena sker i temaarbete. Att reda ut oklarheter är en lässtrategi som 

framgår i detta sammanhang. Lässtrategin används när eleverna plockar ut ämnesspecifi-

ka ord, för att i sin tur svara på frågor kopplat till texten. Lärare E lyfter fram att eleverna 

i detta sammanhang använder strategin när det finns behov för det.  

 

5.2 Att arbeta med läsförståelse i gemensamma sammanhang 

Bearbetning av text framkommer ske tillsammans i grupp och i helklass. Det framgår att 

eleverna i gemensamma sammanhang hjälper varandra i form av diskussioner och blir på 

så vis uppmärksammade om sådant som de tidigare inte reflekterat över. Dessutom an-

vänds flera sinnen när de ser och hör en text i samspel. Helklassarbete beskrivs ske både 

före det att eleverna kan läsa samtidigt som det fortgår när de kan läsa (kap. 5.2.1). Att 

arbeta tillsammans i grupp sker i form av läsgrupper där både läsning och diskussioner 

görs utifrån en gemensam text (kap.5.2.2). 

5.2.1 Arbete med lässtrategier i helklass 

Att arbeta med lässtrategier i flera olika sammanhang framgår vara betydelsefullt, efter-

som Lärare A förklarar att det inte är en självklarhet att eleverna erhåller förståelse enbart 
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för att de kan läsa självständigt. I nedanstående citat lyfter Lärare A fram att hen arbetar 

med lässtrategier innan eleverna själva kan läsa och att detta arbete sker gemensamt. 

 

Bara för att man kan läsa så är det ju inte säkert att man har 

förståelse och strategier, utan att vi jobbar med läsförståelse 

hela tiden. Både innan de har lärt sig att läsa, när vi läser till-

sammans men sen även efteråt (Lärare A). 

 

Lärare A beskriver ovan att arbete med lässtrategier sker kontinuerligt och i gemensam-

ma sammanhang. Oavsett om eleverna kan läsa enskilt eller inte, arbetar de med lässtra-

tegier för att utveckla läsförståelse. Följaktligen eftersom Lärare A lyfter fram att läskun-

skaper inte förutsätter att lässtrategier innehas av eleverna.    

 

Läsförståelse utvecklas i gemensamma sammanhang exempelvis som i helklass. Fördelen 

med att arbeta tillsammans beskriver Lärare F nedan är att de uppmärksammar varandra 

på sådant som de själva inte reflekterar över, till skillnad från när de läser själva. Om det 

är begrepp som eleverna tror sig kunna lyfts det upp i diskussion och på så vis uppmärk-

sammas dem och dess betydelse.  

 

Att man kan diskutera tillsammans, och hjälpa varandra. Det 

beror lite på vilka strategier, men säg att vi jobbar med detekti-

ven, med svåra ord och så, om de läser själva så kan en del di-

rekt säga, nemen det var inga svåra ord, jag kunde alla. Men 

om vi jobbar i helklass så är det alltid någon som upptäcker 

nått ord och så kanske det är, man kanske har förstått men ändå 

så har man inte förstått det och då blir man uppmärksammad 

på det (Lärare F). 

 

Under gemensamma sammanhang beskriver Lärare F att eleverna hjälper varandra. När 

eleverna delger och diskuterar tillsammans bekräftas och utvecklas deras förståelse. Vi-

dare lyfter Lärare F fram att de tillsammans arbetar med olika lässtrategier men att ele-

verna oavsett lässtrategi vinner på att ta del av varandras läsförståelse.  

 

5.2.2 Arbete med lässtrategier i grupp 

Gemensamt arbete med läsförståelse har även visat sig ta form i grupparbete. När de ar-

betar med text i gruppsammanhang följer eleverna texten tillsammans, både genom att se 

och hör texten. Processen lyfter Lärare C nedan fram ske kontinuerligt under flera sam-

manhang.  

 

Tillsammans i grupp får alla höra texten och att alla får förstå 

den. Och att de får följa med i och se texten och läsa texten, 

sen hänger väl alla inte riktigt med i alla lägen men det är ändå 

en liten marinering hela tiden, se och höra texten om igen då 

(Lärare C). 
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I citatet ovan lyfter Lärare C fram att eleverna i gruppsammanhang följer med i texten 

och att lässtrategier på så sätt brukas. I samspel med andra får eleverna använda flera 

sinnen, nämligen att både se och höra texten. Att arbeta gemensamt beskriver Lärare C 

berikar eleverna lite mer för varje gång som det sker. Om alla elever till en början inte 

förstår är avsikten att med tiden utveckla lässtrategier tillsammans. 

 

5.3 Att arbeta med läsförståelse i individuella sammanhang 

I analysen framgår det att individuella sammanhang i undervisningen tar form genom 

enskild läsning och enskilt arbete. Eleverna läser vid flera tillfällen individuellt (kap. 

5.3.1). Sammanhanget beskrivs fungera för elever med god läsförmåga då de angriper 

text enskilt, samtidigt som elever med mindre god läsförmåga istället går vidare och be-

arbetar inte innehållet på samma sätt. I det individuella arbetet tillgodogöra sig eleverna 

de strategier som använts under de gemensamma sammanhangen, nämligen att stryka 

under ord och använda ett diagram (kap. 5.3.2).   

 

5.3.1 Arbete med lässtrategier under individuell läsning 

Utöver den gemensamma läsningen lyfter Lärare C i citatet nedan fram att eleverna får 

utrymme för individuell läsning i arbete med läsförståelse. I det individuella samman-

hanget framkommer det vilka elever som erhåller lässtrategier och som på egen hand 

angriper texter, samtidigt som det framgår för läraren vilka elever som inte har tillräckligt 

med lässtrategier för att kunna angripa text på egen hand.  

 

[…] att de ska få tillfällen att läsa men inte bara de här lässtun-

derna, för många gånger, de svaga läsarna i lässtunden den där 

man, när de läser själva. De goda läsarna läser ju men de som 

inte riktigt är goda läsare eller att de bläddrar ju mest och så. 

Men just att de får läsa och diskutera (Lärare C). 

 

I citatet ovan beskriver Lärare C att arbete med lässtrategier sker i individuella samman-

hang, nämligen under enskild läsning. Däremot skildras det att användningen av lässtra-

tegierna används i olika grad, där elever med god läsförmåga applicerar lässtrategierna 

naturligt medan elever med mindre god läsförmåga inte använder dem, istället går vidare 

när något oklart dyker upp i texten.  

 

5.3.2 Individuellt arbete med lässtrategier  

Nedan i citatet beskrivs en process, där gemensamt sammanhang övergår i individuellt 

sammanhang. Lärare F beskriver att hen går igenom arbetsmaterialet tillsammans med 

eleverna och visar hur de ska arbeta med det enskilt. 

 

Vi arbetar med de där VÖL och VENN diagrammen och då tar 

vi en faktatext som vi jobbar med i NO:n, och har en lektion 

som jag visar hur man gör. Sen att de får arbeta med det själv-
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ständigt. Detta kan vara bra att öva flera gånger ihop, i början, 

så de känner sig trygga med det (Lärare F). 

  

I ovanstående citat förklarar Lärare F att de arbetar med lässtrategier flera gånger för att 

alla elever ska känna trygghet med att enskilt angripa text med dem.  

 

Under individuella sammanhang framkommer det att elever utvecklar läsförståelse. I 

citatet nedan lyfter Lärare E fram hur en elev spontant frågar om lov att använda en läs-

strategi under enskilt arbete. Vid detta tillfälle blir läraren tillfreds och uppmuntrar eleven 

att göra det.  

 

Men de gör ju det per automatik tillslut, och de frågar, får jag 

stryka under i texten? Och jag säger, aa men gör det! Och då 

tänker jag bara, Yes! […] En del kör på det här själva, och 

stryka under som jag sa. Medan en del både stryker under och 

skriver dem i kanten. […] Jag upplever att de använder lässtra-

tegier på olika sätt och i olika mån själva (Lärare E). 

 

Lärare E förklarar i ovanstående citat att eleverna använder lässtrategier på olika sätt ut-

ifrån vad som passar dem. I det individuella sammanhanget framgår det att eleverna en-

skilt och automatiskt applicerar en lässtrategi under läsprocessen.  

 

5.4 Läraren som verktyg i undervisningen 

Läraren är ett av de verktyg som framkommit användas kontinuerligt i undervisning an-

gående läsförståelse. Läraren beskrivs vara förebild genom att visa hur lässtrategier bör 

användas (kap. 5.4.1). Dessutom framgår det att deras vägledning och förklaring även är 

av betydelse, eftersom det ger eleverna trygghet att de är på god väg i deras förståelseut-

veckling (kap. 5.4.2). Slutligen fungerar läraren verktyg genom att leda diskussioner an-

knutet till texters rubriker och bilder (kap. 5.4.3).  

 

5.4.1 Läraren som förebild 

Läraren använder sig själv som förebild genom att visa och modellera, för att arbetet med 

läsförståelse och verktygen i undervisningen tydligt ska framgå. I det följande citatet be-

skriver Lärare D att hen synliggör hur en text kan angripas, genom att praktiskt visa och 

modellera för eleverna. I och med det får eleverna se, höra och uppleva hur läraren gör, 

vilket utgör läraren till en god förebild.  

 

Det är mycket att man får med modellerar och visar, så här 

tänker jag, titta här, nu läser jag rubriken och då kan man titta 

på bilden, kan man lära sig något utav den? Och så vidare (Lä-

rare D). 

 

I citatet förklarar Lärare D att hen modellerar hur de olika lässtrategier ska användas ge-

nom att steg för steg visa vilka strategier som används. När läraren läser utifrån rubrik 
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och kollar på bokens framsida visar hen för eleverna en strategi, att förutspå vad som 

komma ska i texten. Läraren ställer frågor till eleverna för att få dem delaktiga i arbetet 

med lässtrategier.  

 

Ett annat sätt att vara förebild beskrivs vara när läraren använder kroppen som stöd, mo-

dellerar och visar hur läsförståelse utvecklas. I följande citat beskriver Lärare E att det är 

av stor vikt att hen visar intresse för betydelsen av att arbeta med läsförståelse för att det 

avspeglas på eleverna. 

 

[…] att jag använder kroppen, mycket när jag förklarar. Det 

tror jag är jätteviktigt, att de ser att jag är intresserad och ser att 

jag tycker att det är viktigt, att jag engagerar mig (Lärare E). 

 

I ovanstående beskrivning lyfter Lärare E fram att rollen som förebild är att visa intresse 

och engagemang och även med hjälp av kroppen visa hur lässtrategier appliceras. Dess-

utom framkommer det att Lärare E är medveten om att eleverna ser hen som förebild och 

att det är av betydelse att fungera föredöme för eleverna. När hen utgör sig till att vara 

förebild, leder det till att eleverna använder och förstår lässtrategier på egen hand.  

 

5.4.2 Läraren som vägleder  

Att läraren vägleder och förklarar problematiska begrepp framställs vara ett värdefullt 

verktyg som läraren utgör i arbete med läsförståelse. I nedanstående citat lyfter Lärare E 

fram hur hen vägleder och förklarar hur eleverna ska gå tillväga när de angriper en text.  

 

[…] och vi liksom plockar ut vissa ord. Och så lägger vi det 

som en ordbank, har vi kallat det och skrivit på tavlan, som de 

kan använda sen när de ska svara på frågor till texten.[…]och 

sen att man kan både stryka under och skriva orden själv eller 

bara ha dem på tavlan. Man kan individanpassa i strategin väl-

digt mycket genom att lägga till, ta bort. Exempelvis, jag kan 

skriva orden så att du kan ha dem på bänken. Så kan man göra 

på väldigt olika sätt (Lärare E). 

 

Lärare E förklarar i citatet ovan att en del av lärarrollen innebär att vara verktyg åt ele-

verna. Genom att vägleda och förklara hur de använder lässtrategier exempelvis genom 

att plocka ut och markera begrepp i texter, utgör lärarrollen ett verktyg. När Lärare E 

skriver ner begreppen på ett papper så att de finns nära till hands för eleven under arbets-

processen, anpassar hen lässtrategierna utefter elevernas förmåga. 

 

Ytterligare ett sätt att vägleda och förklara beskrivs ske då läraren stannar upp och ger 

utrymme för diskussion angående viktiga begrepp i en text. Genom att sätta begrepp i ett 

sammanhang kan eleverna utveckla förståelse för en text.  
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Ibland gör jag så här att jag tar dem och frågar om de kan sätta 

in ordet i en mening och så här, eller ibland så tar jag även ef-

teråt. För ibland så har man inte hunnit förbereda sig så och då 

kanske man säger, det där ordet, det är nog lite svårt, vet ni vad 

det betyder? Och oftast då så sätter vi in ordet i en mening (Lä-

rare D). 

 

Ovan beskriver Lärare D att de arbetar med att reda ut begrepp och oklarheter som läs-

strategi i undervisningen. Dessutom framställs det att begrepp som både läraren och ele-

verna anser är problematiska tas upp. När de sätter begrepp i en kontext används lässtra-

tegin, att göra inferenser. Det innebär att eleverna sätter in begrepp i en kontext och gör 

kopplingar till dem utifrån egna erfarenheter.  

 

5.4.3 Läraren som sammankopplar text med bild och rubrik 

I följande citat lyfter Lärare E fram att de tillsammans diskuterar text utifrån bilder och 

rubriker. När läraren synliggör att eleverna sammankopplar bild och rubrik utgör läraren 

ett verktyg i arbetet med att utveckla läsförståelse. 

 

Så har vi pratat om, vad kan vi se på bilden? Börja med att titta 

på bilderna, kolla på rubriken. Vad tror vi att det ska handla 

om? (Lärare E) 

 

 

Lärare E förklarar i ovanstående citat att de arbetar med lässtrategin att förutspå. När hen 

ställer frågor kopplar eleverna samman bild och rubrik för att skapa en förförståelse för 

texten. Läraren ställer frågor för att leda in eleverna i hur lässtrategier används och hör 

ihop med bearbetning av text.    

 

 

5.5 Olika metoder, modeller och digitala redskap som verktyg i under-

visningen 

Metoder, modeller samt digitala redskap är ytterligare verktyg som lärare uttryckt vara 

betydelsefullt för elever vid utveckling av läsförståelse. Metoder och modeller som lyfts 

fram i undervisningen är cirkelmodellen och att skriva tankekartor. Dessutom beskrivs 

digitala redskap vara centrala verktyg som genomsyrar den dagliga undervisningen angå-

ende läsförståelse.    

5.5.1 Metoder och modeller som verktyg 

Cirkelmodellen framgår användas som projekt i samband med arbete med läsförståelse. 

Modellen fungerar som verktyg för eleverna vid angripande av faktatexter, för att på så 

vis skapa förståelse för ämnesspecifika begrepp. Modellen utgår från en färdig metod 

som projektet bygger på.   

 



 

22 

 

Det är nästan lättare i en faktatext känner jag, för där är det så 

ämnesspecifika ord, då kan man jobba med bara dem. Så det 

har vi gjort mycket nu när vi jobbar med cirkelmodellen. För 

det har vi haft som projekt på skolan, den boken Stärk språket, 

stärk lärandet. Där har alla jobbat med faktatexter och det har 

också visat jättegoda resultat (Lärare B). 

 

Ovan i citatet lyfter Lärare B fram att strategin i form av att lösa oklarheter används i 

samband med cirkelmodellen, nämligen när problematiska begrepp reds ut. Fortsätt-

ningsvis förklarar Lärare B att modellen har betytt en avgörande roll vid elevernas an-

vändande av lässtrategier.  Följaktligen eftersom det ger möjlighet att enbart fokusera på 

problematiska begrepp. 

 

Tankekartor är ytterligare en modell som lyfts fram och används i utveckling av elever-

nas läsförståelse. I nedanstående citat framställs det att Lärare D använder tankekartor 

varpå de gått igenom en text. Denna modell används som ett verktyg för att synliggöra 

betydelsefulla innehållsbegrepp och är ett material som tillåter utbyte av elevers tankar.  

 

Och när vi hade gått igenom den texten sen då fick de berätta 

för mig vad de kunde om myrorna, och vi gjorde en tankekarta 

på tavlan, med nyckelord. Och utifrån de där nyckelorden så 

fick de skriva en egen text om myror och då förstod jag ju 

verkligen vad de hade lärt sig mycket. Det är i flera faser som 

de får förståelse. (Lärare D) 

 

Med tankekartor som modell i undervisning tränas strategierna att göra inferenser, skapa 

inre bilder samt lösa oklarheter och sammanfatta, vilket Lärare D klargör sker i flera fa-

ser. Efter avslutad läsning sammanfattas texten med hjälp av detta verktyg. Därefter an-

vänds tankekartor som utgångspunkt för att skapa en ny sammanfattande text. Lärare D 

beskriver att det i denna process synliggörs om eleverna förstått texten eller inte. Fort-

sättningsvis framgår det att eleverna på ett omedvetet sätt använder flera strategier samti-

digt med hjälp av denna modell.  

 

Att illustrera och benämna lässtrategier med en färdigutvecklad metod har framkommit 

förekomma som material i undervisningen. Lärarna namnger dem för karaktärer, vilka 

finns tillgängliga i klassrummet och har som syfte att fungera verktyg för eleverna. För-

delen men att arbeta utifrån en illustration förklaras innebära att eleverna får något att 

relatera sin läsförståelse till. Att både arbeta med en lässtrategi i taget och att arbeta med 

flera samtidigt beskrivs förekomma i undervisningen. Det framgår dessutom att tidigare 

arbetet med lässtrategier skedde utan illustrationer och benämningar och att detta arbete 

med läsförståelse inte var lika strukturerat.  

 

Men att jag har ju presenterat dem en och en. Och tanken är ju 

att de ska försöka ta med sig dem och även att jag försöker 

knyta an till dem när jag undervisar (Lärare A). 
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I citatet ovan förklarar Lärare A att lässtrategierna används en i taget, där samtliga pre-

senteras. Således för att eleverna ska kunna relatera till dem och använda dem vid angri-

pande av text. Lärare A lyfter även fram att hon har som syfte att återkoppla karaktärerna 

som verktyg i undervisning med lässtrategier. 

 

Lärare F beskriver att karaktärerna fungerar verktyg i undervisningen och att 

hen har arbetat med dem tidigare, men att undervisningen då inte bedrevs med 

samma struktur. Tillskillnad från Lärare A, lyfter Lärare F fram att samtliga 

karaktärer används vid angripande av texter.  

 

[…] de har det lättare när de kan hänga upp det på en figur. 

Klart att man har jobbat med det innan, men då var det inte 

med alls den strukturen. […] Sen har det ju blivit att man, när 

man arbetat igenom alla strategier att man försöker använda 

alla samtidigt (Lärare F). 

 

I det ovan nämnda citatet framkommer det att lässtrategier som används i undervisningen 

synliggörs i form av karaktärer. Fördelen med det förklarar Lärare F innebär att eleverna 

kan återkoppla till något konkret och att detta innebär att arbete med lässtrategier sker 

mer strukturerat. Arbetet med karaktärerna beskrivs även bedrivas med flera lässtrategier 

samtidigt.  

 

5.5.2 Verktyg i form av digitala redskap 

Ett digitalt redskap som framträder i undervisningen är film. Verktyget lyfts fram som ett 

bra hjälpmedel vid arbete med lässtrategier. I nedanstående citat skildras det att film 

framträder i undervisning angående läsförståelse.  
 

Och även när man tittar på olika filmer och så där så kan man 

ju använda lässtrategier där också (Lärare C). 

 

Lärare C förklarar ovan att film är ett slags redskap som används vid arbete med lässtra-

tegier. Att de tittar på olika filmer och använder lässtrategier antyder om att det digitala 

redskapet används i flera situationer där flera lässtrategier används.  

 

En dokumentkamera är ett digitalt redskap som beskrivs användas i undervisningen i 

relation till läsförståelse. Den visar förstoring av ett önskat objekt, exempelvis en text. 

Kameran är uppkopplad till en projektor och visar den bild som kameran fångar upp, på 

en vit duk. Det ger samtliga elever möjlighet att se samma text samtidigt. I följande citat 

lyfter Lärare C fram hur dokumentkameran används ett flertal gånger i den dagliga un-

dervisningen. 
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Det är väl att synliggöra det mer, att och det är där som doku-

mentkameran har varit en riktig alltså hit, får jag ju säga. Så 

den använder vi ju dagligen, många gånger (Lärare C). 

 

I ovanstående citat förklarar Lärare C betydelsen av dokumentkameran som redskap i 

den dagliga undervisningen och stöd för läraren att klargöra lässtrategier för eleverna. 

Dessutom verkar Lärare C ha en positiv inställning till redskapet.  

 

 

Resultatet visar att lärarna arbetar med lässtrategier i olika sammanhang såsom i flera 

skolämnen och arbetsformer. Dessutom använder de flera typer av verktyg för att elever-

na ska kunna använda lässtrategier och utveckla läsförståelse.  
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I följande kapitel framförs argumentation angående de val som gjorts för studiens metod 

och resultat. Inledningsvis diskuteras metodprocessen, där val av metod, rekrytering av 

deltagare, utförandet samt studiens tillförlitlighet argumenteras (kap. 6.1). Därefter följer 

diskussion angående studiens resultat, där syfte och frågeställningar, bakgrund samt teori 

vävs samman i en argumenterande text (kap. 6.2).   

6.1 Metoddiskussion 

En semistrukturerad intervju gav mig möjlighet att besvara mina frågeställningar efter-

som jag hade som syfte att undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver att lässtrategier 

används i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. Denna typ av metod lyfter 

Patton (1990) fram som fördelaktigt eftersom det ger möjlighet för forskaren att finna 

avgörande detaljer (Patton, 1990). Dessutom är det respondenten som är i fokus under en 

semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket jag upplevde innebar en 

risk, eftersom metoden tillät ett rikligt talutrymme. Som intervjuare kunde jag inte avvika 

från studiens område, samtidigt som jag även behövde släppa in intervjupersonernas egna 

upplevelser och resonemang. Ett exempel som jag fick uppleva under intervjuerna var 

när en lärare började tala om ett annat område än det som studien beträffade. I denna si-

tuation gav jag utrymme för läraren att resonera färdigt, för att därefter kunna ställa en 

följdfråga som gjorde att intervjun återkom till studiens område. På så vis gav jag både 

talutrymme samtidigt som studiens röda tråd behölls. Detta gjorde att jag fick mina frå-

geställningar besvarade, trots att jag tillät talutrymme.  

 

I informationsblanketten (se bilaga 1) fick deltagarna möjlighet att ta del av studiens syf-

te, vilket jag anser kan ha påverkat de svar som uppkom under intervjuerna. Detta efter-

som de fick möjlighet att läsa och förbereda sig i god tid inför vår träff och på så vis kun-

de de ha delgett information under intervjuerna som var genomtänkt och kanske inte 

spontant i den bemärkelsen. Å andra sidan upplevde jag ändå att det var av vikt att ge 

information i form av denna blankett, eftersom jag anser att det gav dem trygghet och 

förståelse för deras deltagande. Bland annat upplevde jag att informationsblanketten hade 

inflytande till att respondenterna gav längre och utvecklade svar, som i sint tur utgav ge-

digen information för studien.  

 

Eftersom denna studie var min första, upplevde jag att det var svårt att dra paralleller till 

tidigare erfarenheter, vilket innebar att jag inte kunde jämföra med någon annan typ av 

metod. Det leder fram till att studiens process kunde ha skett på ett helt annat sätt om jag 

hade valt att exempelvis utföra observationer. Att observera anser jag kunde ha lett till ett 

intressant material eftersom det ger möjlighet att ta del av människors beteende. Dock 

valdes denna metod att exkluderas eftersom den inte passar in i den tidsram som studien 

6. Diskussion 
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är styrd efter, på samma sätt beskriver Bryman (2011) att observationer är en tidskrävan-

de metod och bör användas när forskare ska studera under längre period.   

 

I studien deltog sex lärare, vilka var verksamma i årskurs 2. Både Bryman (2011) och 

Patton (1990) lyfter fram att det i kvalitativa undersökningar inte alltid är nödvändigt 

med en större mängd deltagare eftersom avsikten inte är att göra jämförelse mellan par-

terna. Eftersom studien sträckte sig under en tioveckors period, var det av betydelse att 

utifrån den tidsaspekten både hinna intervjua och transkribera allt. Därmed ansåg jag att 

sex deltagare var ett lämpligt urval för denna studie. Om det hade visats sig vid den sista 

intervjun att materialet var för tunt, hade jag i åtanke att kontakta ytterligare lärare för 

intervju. Det hade givetvis påverkat tidsplaneringen, men skulle ändå vara nödvändigt 

eftersom jag ansåg att det måste finnas tillräckligt material för att besvara studiens fråge-

ställningar. Lyckligtvis gav samtliga intervjuer ett gediget material, vilket innebar att 

ytterligare intervjuer inte erfordrades.  

 

Verksamma lärare i årskurs 2 var urvalet och valdes ut eftersom det är den årskursen som 

är mitten av processen då kunskapskraven i år 3 ska utvecklas. Det framkommer i kun-

skapskraven (SKOLFS 2010:37) för svenska att elever i slutet av årskurs 3 självständigt 

ska kunna använda lässtrategier när de angriper texter. Det innebär att eleverna i årskurs 

2 är mitt i sitt lärande, varken i början eller i slutet. Om jag istället hade valt att inrikta 

studien på lärare i årskurs 1 kunde risken vara att arbetet med lässtrategier precis startat 

och då utgett något tunnare material. Att undersöka lärare i årskurs 3, skulle kunna ha 

medfört det motsatta. Nämligen att de arbetat med lässtrategier verkat under en längre tid 

och att eleverna är i slutskedet av kunskapskraven, vilket skulle innebär att det tidiga 

arbetet med lässtrategier inte skulle framgå. Å andra sidan är det viktigt att tillägga att 

samtliga årskurser är av betydelse eftersom lärandet sker kontinuerligt och inte under en 

specifik årskurs. Däremot anser jag att det skulle vara för brett urval för denna studie att 

inkludera samtliga årskurser, vilket leder fram till att årskurs 2 är ett lämpligt urval för 

denna studie. 

 

Vid rekrytering av rektorer gavs fem godkännande besked dagen därpå som förfrågan 

hade skickats ut. Däremot var det en rektor som inte svarade på mailet, vilket ledde till 

att jag efter några dagar kontaktade personen i fråga via telefon och frågade om lov. Det 

visades ge effekt och samtliga sex lärare kunde kontaktas samt bokas in för intervju re-

dan under studiens första vecka. Att lärarna lämnade ett tidigt besked anser jag har på-

verkat studiens kvalitet, eftersom det gav mig gott om utrymme att utföra grundliga in-

tervjuer, transkriberingar, analyseringar samt tolkningar.  

 

I det inledande skedet av intervjuerna förklarades studiens syfte och hur det praktiskt 

kommer att gå till väga, vilket Kvale och Brinkmann (2009) anhåller är av stor vikt. För 

att respondenten skulle känna sig betydelsefull förklarade jag att det inte fanns några rätt 

eller fel, utan att alla svar som framkom var viktig information. Ett exempel då jag gjorde 

frågorna mer personliga var när jag tilltalade respondenten du i frågorna och inte lärare i 
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allmänhet. Sedan beskrev jag även att de kan tyda intervjun som ett intressant samtal 

mellan oss, där jag var nyfiken på att höra hur just de arbetar med lässtrategier. 

 

Patton (1990) lyfter fram att en intervjuguide möjliggör för intervjuaren att inta en neu-

tral roll och ge respondenterna talutrymme. Under intervjuerna gav jag talutrymme ge-

nom att lyssna in, ställa följdfrågor samt visa intresse för de svar som respondenterna 

utgav. I likhet med det Kvale (1996) framhåller, upplevde jag att följdfrågorna medförde 

till mer utvecklande svar. Fortsättningsvis intog jag en neutral roll genom att inte styra 

samtalet eller ställa ledande frågor, utan istället ställa följfrågor utifrån det som varje 

person i fråga beskrev. Detta var något som jag upplevde var komplicerat eftersom jag 

aldrig erhållit en sådan position tidigare. Bland annat har jag berikats med kunskapen om 

att mitt kroppsspråk även hade en avgörande betydelse för hur väl jag intog en neutral-

roll. Vid något tillfälle påträffade jag mig själv nicka, då lärarna förde resonemang, vilket 

kan ha påverkat vad de valde att beskriva under intervjun.  

 

Mitt etiska förhållningssätt framträder genom att jag tagit del av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Gustafsson, Hermerén & 

Petterson, 2011). För att säkerhetsställa att båda parter tagit del av informationen och 

accepterar deltagandet, skrev både jag och lärarna under en samtyckesblankett (se bilaga 

4). Fördelen med att ge ut denna typ av information anser jag är för att visa respekt för 

deltagarna, samtidigt som det utgör en högre tillförlitlighet att studien inkluderar de ur-

valspersoner som är avsedda att delta. Utifrån lärarnas reaktion, upplevde jag att de såg 

blanketten som ett bevis för att jag intog en seriös roll som forskare och att deras delta-

gande var betydelsefullt.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att fiktiva namn avidentifierar deltagarna i en studie 

och att det skyddar likväl deltagarna som forskaren själv. Jag upplevde det fördelaktigt 

att benämna lärarna som Lärare A-F eftersom det utelämnade identiteten helt och hållet 

både när det gäller genus och etnicitet. Fördelen med detta anser jag är att man som läsa-

re inte behöver reflektera över oväsentligheter, utan istället fokusera på vad som framgår 

i beskrivningarna. Å andra sidan skulle det ha varit intressant att namnge deltagarna och 

på så vis skapa en diskussion anknutet till genus, etnicitet och hur dessa faktorer kan ha 

påverkat de förklaringar som framgått i studien. Att utgå från dessa fyra etiska krav anser 

jag höjer kvalitén på studien, eftersom undersökningen har vilat på ett etiskt förhållnings-

sätt. Följaktligen anser jag att det gav lärarna en trygghet i att bli upplysta om vad mina 

val i studien har grundat sig på.  

 

Avslutningen av en intervju är lika viktig som inledningen. Kvale och Brinkmann (2009) 

lyfter fram att en sammanfattning kan vara ett sätt att avrunda samtalet på. När intervjua-

ren lyft fram de centrala delarna som framkommit under samtalet kan respondenten få 

möjlighet att tillägga något eller ställa frågor. I avslutningen av intervjuerna erbjöd jag 

lärarna att tillägga något om de önskade. Några lärare sammanfattade det dem berättat, 

några kom på ytterligare saker att tillägga samt en del upplevde att de inte hade något 

mer att tillägga. Under några intervjuer upplevde jag mot slutet att jag skulle vilja få ut 
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mer av hur läraren beskriver sitt arbete med lässtrategier, det ledde i sin tur till att jag bad 

dem beskriva en undervisningssituation angående lässtrategier, från början till slut. Den-

na typ av fråga visade sig ge både intressant och väsentligt material, samtidigt som det 

utgjorde ett bra sätt att avrunda intervjun på. 

 

En kvalitativ undersökning kan anses vara svårare att upprepa än en kvantitativ under-

sökning (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Men genom att inkludera flera ex-

emplar av respondenternas citat kunde deras egna ord framträda i resultatet, vilket jag 

anser medförde till högre tillförlitlighet eftersom läsaren fick möjlighet att ta del av det 

material som tolkats. Studiens trovärdighet framträder också genom att frågeställningarna 

har besvarats i resultatet, vilket betyder att studien har undersökt det som var ämnat att 

undersöka.   

 

Eftersom studien grundar sig i en kvalitativ metod menar Patton (1990) att generaliser-

barhet är svår att uppnå. Jag anser att mitt resultat inte går att komma fram till om studien 

skulle upprepas av någon annan person, eftersom det finns flera avgörande faktorer som 

kunde ha påverkat resultatet. Exempelvis har jag påverkat deltagarnas beskrivningar ge-

nom att ställa spontana följdfrågor under intervjuerna, vilket jag anser inte skulle kunna 

upprepas på ett identiskt sätt igen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats in i två delar. Inledningsvis diskuteras den första fråge-

ställningen, där syfte, teori och bakgrund vävs samman (kap. 6.2.1). Därefter diskuteras 

den andra frågeställningen där även syfte, teori och bakgrund vävs samman (kap. 6.2.2).  

6.2.1 Sammanhang där arbete med lässtrategier sker 

Av resultatet framgår det att lärarna undervisar i lässtrategier utifrån olika sammanhang, 

där de kommer till uttryck på olika sätt. Lärarna beskrev att eleverna behöver använda 

lässtrategier för att utveckla läsförståelse och att detta sker i individuella, i grupp- samt i 

helklassammanhang. Detta tyder på att lärarna bedriver undervisning utifrån skolans vär-

degrund och uppdrag (SKOLFS 2010:37) som menar att elever individuellt såväl i sam-

spel med andra elever ska ges utrymme till att arbeta och utvecklas mot de satta målen. 

Lärarna lyfter dessutom fram att diskussion och samtal om texter är det essentiella i 

sammanhang då lärande sker i grupp och helklass. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan dessa sammanhang anses vara av betydelse för elevernas språkliga utveckling. I syn-

nerhet för att eleverna ges möjlighet att i samspel utveckla sitt språk och erhålla nya ut-

tryck och redskap, då de får uppleva dem i en kontext (Säljö, 2015). Av resultatet fram-

går det även att de individuella sammanhangen i undervisningen sker genom enskild läs-

ning och enskilt arbete. Lärarna lyfter fram att dessa sammanhang fungerar väl för de 

elever som erhåller en god läsförmåga, till skillnad från elever med mindre god läsför-

måga, som istället går vidare i processen utan att uppbära förståelse för innehållet av en 

text. I motsvarighet med detta belyser Jönsson (2007) och Eckeskog (2013) att den en-

skilda läsningen inte kan erbjuda liknande stödfunktioner som den gemensamma läsning-

en kan, eftersom eleverna då inte kan utgöra stöd åt varandra i deras läsförståelseutveck-

ling.    
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Resultatet påvisar även hur lärarna förankrar lässtrategier i matematik, samhälls- och 

naturorienterade ämnen utöver den dagliga skriv och läsundervisningen. I samband med 

detta anhåller Alatalo (2011) att läsförståelse är väsentligt för att elever ska utvecklas i 

grundskolans samtliga ämnen. I resultatet framgår att lärarna arbetar med lässtrategier i 

flera skolämnen, vilket Alatalo (2011) anser är väsentligt för att elever ska utvecklas i 

grundskolans samtliga ämnen. Fortsättningsvis framgår det att lärarna arbetar med läs-

strategier i flera olika skolämnen. Dock var dessa sammanhang inget som beskrevs vid 

första anblick, utan framkom när jag ställde följdfrågan om de arbetar med lässtrategier i 

ytterligare sammanhang. Jag tolkar detta som att lärarna är medvetna om att lässtrategier 

är nödvändigt i flera olika sammanhang där eleverna möter text, men är inte nödvändigt-

vis där lärarna planerar att genomföra explicit undervisning av läsförståelse. Däremot 

framträder lässtrategierna på olika sätt i de sammanhang som lärarna beskriver. 

  

6.2.2 Verktyg som används i undervisning med lässtrategier 

Resultatet visar att Lärare A beskriver hur en lässtrategi bearbetas åt gången i undervis-

ningen. Å andra sidan lyfter Lärare F fram att flera lässtrategier används samtidigt. I rela-

tion till detta belyser forskning att goda läsare angriper texter med flera lässtrategier. Så-

ledes är det av betydelse att arbeta med flera lässtrategier och inte använda dem separat 

(Brown, 2009; De Corte, Verschaffel & Van De Ven, 2001; Jönsson, 2007; Palincsar & 

Brown, 1984). I resultatet lyfter även lärarna fram att karaktärer är ett väl fungerande 

verktyg i undervisning med lässtrategier. Följaktligen eftersom eleverna får möjlighet att 

visualisera lässtrategierna. Lärarna beskriver också att karaktärerna ger en strukturerad 

undervisning och underlättar för dem att inkludera lässtrategier. Keene och Zimmermann 

(2013) framhäver dock att det finns en risk med att visualisera lässtrategier i form av ka-

raktärer. Detta eftersom det har visats att elever kan förlora koncentrationen på dess syfte 

och fokus på det visuella såsom att benämna dem vid namn. I anknytning till detta anser 

jag att lässtrategiers syfte, att ge elever stöd till att utveckla läsförståelse inte ska undan-

hållas av något annat. Däremot är det svårt att avgöra om karaktärer är till fördel eller 

inte. Det betyder enligt mig att det är upp till varje lärare att använda verktyg och materi-

al på ett medvetet sätt. Följaktligen anser jag att man som lärare bör inta ett kritiskt för-

hållningssätt och inte ta sig an ett nytt material för kvickt, utan istället reflektera och be-

arbeta det själv först.   

 

Lässtrategier ska enligt det centrala innehållet (SKOLFS 2010:37) följas som en röd tråd 

i undervisningen och fungera som verktyg i elevers läsförståelseutveckling. Trots det 

lyfter Tengberg, Olin-Scheller och Lindholm (2015) fram att undervisning angående läs-

strategier inte är gynnsamt för samtliga elever. Detta eftersom det har påvisats att de ele-

ver som redan erhåller och kan bemästra lässtrategier istället hindras i deras fortsatta ut-

veckling. Emellertid kan jag utifrån resultatet urskilja att samtliga lärare arbetar med läs-

strategier och att det inte framgår någon beskrivning om att det skulle kunna vara ogynn-

samt för eleverna. Det kan bero på att det som forskningen ovan lyfter fram är relativt ny 

forskning och att det kritiska med att arbeta med lässtrategier ännu inte nått fram till lä-
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rarna. Dessutom är det ett problemområde som är centralt i dagens skola och yttras i form 

av läslyftet, vilket ger mig förhoppningar om att kritiska aspekter kommer att lyftas upp, 

runt om på skolorna. Med anknytning till detta kan även Lindqvists (1999) och Säljös 

(2015) beskrivning av den närmaste proximala utvecklingszonen göras. Således innebär 

det att man som lärare bör anpassa undervisningen utefter varje elevs potential. Jag anser 

därmed att arbetet med lässtrategier och olika verktyg behöver anpassas utefter den elev-

grupp lärare har. Att använda ett och samma verktyg för samtliga elever anser jag inte 

vara det optimala, eftersom alla är unika och behöver verktyg med hänsyn därtill.      

 

 

Lässtrategier har varit ett centralt begrepp under arbetsprocessen och har bland annat 

vävts in i frågeställningarna. I resultatet har jag urskilt att lärarna beskrivit olika skild-

ringar av begreppet. Det gav mig insikt i att lässtrategier går att tolka på olika sätt, vilket 

i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. När studien tog vid, hade jag en föreställning 

om att lässtrategier var ett begrepp som inte kunde tolkas utifrån flera perspektiv och att 

samtliga lärare skulle dela en gemensam bild av dess innebörd. Dock upptäckte jag efter 

att ha analyserat materialet, att det inte är en självklarhet att lässtrategier enbart kan tol-

kas på ett sätt. En möjlig faktor som kan ha påverkat lärarnas tolkningar är beroende på 

om de arbetat enskilt eller i arbetslag. Några av lärarna beskrev att de arbetade kollegialt, 

vilket jag anser kan utgöra en möjlighet till att diskutera begreppet, till skillnad från de 

lärare som arbetar enskilt och istället behöver reflektera över dess betydelse på egen 

hand. Ytterligare en påverkande faktor är det material som lärarna arbetade med. Exem-

pelvis arbetade några lärare enligt ett färdigt material som innehöll beskrivning av läs-

strategier. På så vis gavs lärarna möjlighet att kunna tolka begreppet på ett sätt där egen 

reflektion och tolkning inte behövdes. Å andra sidan kunde jag även tyda att de lärare 

som inte arbetade enligt ett färdigt material istället behövde skapa en egen beskrivning av 

begreppet. Detta leder fram till att materialet som lärarna arbetade med har påverkat de-

ras tolkningar och beskrivningar av hur lässtrategier används i undervisningen och där av 

har det även indirekt påverkat studiens resultat. I anknytning till detta framkommer det i 

kommentarmaterialet för svenska (Skolverket, 2011) att lässtrategier ska vävas in i un-

dervisningen för att elever ska kunna bearbeta text. Således innebär det att det kan vara 

problematiskt för lärarna att inkludera lässtrategier i undervisningen om de inte erhåller 

en förståelse för begreppet. En förutsättning för att elever ska utveckla god läsförståelse 

menar Alatalos (2011) samt Keene och Zimmermann (2013) är att lärare bör erhålla god 

kompetens angående vad som är nödvändigt för elevers läs- och skrivutveckling. Följakt-

ligen betyder det att lärarna fungerar som verktyg på olika sätt, eftersom de har olika 

kompetens och förståelse angående lässtrategier.   

 

Slutsatsen är att lärarna undervisar i lässtrategier i flera olika sammanhang, vilket yttrar 

sig i enskilda och gemensamma sammanhang, men även i olika skolämnen. Att bearbeta 

lässtrategier i flera olika sammanhang belyser forskning (Alatalo, 2011) är av betydelse 

för att elever ska utveckla läsförståelse samt kunna angripa olika typer av texter. Fort-

sättningsvis är slutsatsen också att olika typer av verktyg brukas i arbete med lässtrategi-

er. Dessa verktyg har visats vara läraren, metoder och modeller samt digitala redskap. 
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Verktygens betydande roll avspeglas i studiens teoretiska utgångspunkt, nämligen medie-

rade redskap och hur dessa är avgörande för elevers språkutveckling (Säljö, 2015). Dess-

utom lyfter både studiens resultat och forskning (Palincsar & Brown, 1984) fram att lära-

re har en avgörande roll i arbete med lässtrategier, för att elever ska utveckla god läsför-

ståelse.    

Utifrån studiens resultat och empiri anser jag att det skulle vara nödvändigt att utföra 

ytterligare undersökningar angående hur lässtrategier bör användas i olika undervisnings-

sammanhang såsom i matematik, samhälls- och naturorienterade ämnen, eftersom det 

framkom i beskrivningarna att lärarna använde lässtrategier i flera olika skolämnen, men 

på olika sätt.   
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En kvalitativ studie angående hur lärare i årskurs 2 undervisar i läsförståelse. 

 
Mitt namn är Emelie och jag utbildar mig till grundlärare i förskoleklass och årskurserna 

1-3 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Under den åttonde och 

slutliga terminen genomför jag en C-uppsats inom läsförståelse. Syftet med studien är att 

undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver att lässtrategier används i undervisningen 

för att utveckla elevers läsförståelse. 

I förhoppning med att kunna besvara studiens syfte har jag som avsikt att utföra intervju-

er på sex lärare i årskurs 2. Intervjun förutser utrymme för cirka 30-40 min. Du som del-

tar avgör själv samtycke till intervju. Samtalet sker i form av öppna frågor där intervjun 

formas efter varje deltagares egna upplevelser. För att ta del av den insamlade informa-

tionen på ett korrekt sätt kommer intervjuerna att spelas in. Inspelningarna är endast till 

för denna studie, där berörda studenter, handledare och examinator på Högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping kommer att ha tillgång till det. Det innebär att 

materialet kommer raderas när studien är slutförd. När materialet har transkriberats har 

du vid önskan möjlighet att godkänna det innan det blir en del av analysarbetet. Alla del-

tagare kommer att benämnas vid ett fiktivt namn och därmed kommer ditt namn att vara 

helt avidentifierad. 

Intervjun genomförs på en plats där vi blir ostörda, förslagsvis i en av skolans lokaler. 

Om det inte finns möjlighet för detta kommer jag att anordna en annan lokal anpassat 

efter dina behov. Din delaktighet i studien är helt frivillig och du kan närsomhelst oavsett 

anledning, välja att inte medverka längre. Ingen ekonomisk ersättning kommer att erläg-

gas. Studiens resultat kommer du att få möjlighet att ta del av när uppsatsen är slutförd 

och godkänd.  

Du och dina upplevelser, tankar och reflektioner är betydelsefulla faktorer för min studie. 

Jag är tacksam över ditt deltagande och har du några frågor har du alltid möjlighet att 

kontakta mig.  

Med vänlig hälsning, Emelie Nabbing. 

Ansvariga för studien 
Emelie Nabbing    Pia Åman 

Lärarstudent     Handledare 

Tel: X                           Universitetsadjunkt  

E-post: X                                                  Tel: X 

     E-post: X 

 

  

Bilaga 1 

Till dig som vill delta 
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En kvalitativ studie angående hur lärare i årskurs 2 undervisar i läsförståelse. 

 
Mitt namn är Emelie och jag utbildar mig till grundlärare i förskoleklass och årskurserna 

1-3 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Under den åttonde och 

slutliga terminen genomför jag en C-uppsats inom läsförståelse. Syftet med studien är att 

undersöka hur sex lärare i årskurs 2 beskriver att lässtrategier används i undervisningen 

för att utveckla elevers läsförståelse 

I förhoppning om att kunna besvara studiens syfte har jag som avsikt att utföra intervjuer 

på 6 verksamma lärare i årskurs 2. Varje intervju förutser utrymme för cirka 30-40 min. 

Personerna som deltar avgör själva samtycke till att bli intervjuade. Samtalet sker i form 

av öppna frågor och formas efter varje deltagares egna upplevelser. För att ta del av den 

insamlade informationen på ett korrekt sätt kommer intervjuerna att spelas in. Inspel-

ningarna är endast till för denna studie där berörda studenter, handledare och examinator 

på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kommer att ha tillgång till 

informationen. Det innebär att materialet kommer raderas när studien är slutförd. När 

materialet har transkriberats har de berörda lärarna vid önskan, möjlighet att godkänna 

det innan det blir en del av analysarbetet. Samtliga deltagare kommer att benämnas fik-

tivt och därmed kommer namnen att vara helt avidentifierade. Nu vänder jag mig till dig 

som berörd Rektor, om jag kan få tillåtelse att genomföra min materialinsamling av stu-

dien på din skola? Det urval av lärare som ska intervjuas är verksamma lärare i årskurs 2. 

Intervjun genomförs på en plats där jag och den intervjuade personen kan vara ostörda, 

förslagsvis i en av skolans lokaler. Om det inte finns möjlighet för detta kommer jag att 

anordna en annan lokal anpassat efter lärarnas behov. Lärarnas delaktighet i studien är 

alldeles frivilligt och de kan närsomhelst oavsett anledning, välja att inte medverka läng-

re. Det kommer inte heller att erläggas någon ekonomisk ersättning. Studiens resultat 

kommer du som Rektor och de medverkande lärarna att få möjlighet att ta del av när 

uppsatsen är slutförd och godkänd. Tillåtande att utföra intervjuer på din skola är bety-

delsefullt för att jag ska kunna utföra min studie. Om du har några frågor finns det alltid 

möjlighet att kontakta mig! Med vänlig hälsning, Emelie Nabbing.   

Ansvariga för studien 
Emelie Nabbing    Pia Åman 

Lärarstudent     Handledare 

Tel: X                              Universitetsadjunkt  

E-post: X                                                       Tel: X 

     E-post: X 

 

  

Bilaga 2 

Till berörd Rektor 
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Intervjuguide 

 

 

1. 

 Vad innebär det att undervisa i läsförståelse för dig? 

 Kan du berätta på vilket sätt du arbetar med lässtrategier i din undervisning? 

 I vilka sammanhang använder eleverna lässtrategier? 

 

2. 

 Vilken betydelse har lässtrategier i undervisning enligt dig?  

 Hur gör du för att eleverna ska förstå en texts innehåll? 

 Vad är viktigt att eleverna ska utveckla för att bli självständiga läsare och kunna för-

stå innehållet? 

 

 

 

Följdfrågor: 

- Hur tänker du kring det? 
- Hur menar du? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta för mig …  
- Beskriv för mig … 

 

 

Bilaga 3 
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Samtycke att delta i studien 
 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag vid önskan, när som helst 

kan välja att avsluta mitt deltagande. Jag är medveten om att jag delgett muntlig informa-

tion angående mitt arbete i undervisningen med lässtrategier. Jag har fått möjlighet att 

ställa frågor och vid önskan fått de besvarade. Jag är också medveten om att intervjun 

kommer att spelas in och att inspelningen kommer att raderas när studien är slutförd och 

godkänd. I och med det samtycker jag till att bli intervjuad.  

 

 

Ort och datum: _______________________________________________________ 

Deltagarens namnunderskrift:____________________________________________ 

Deltagarens namnförtydligande:__________________________________________ 

Intervjuarens namn: Emelie Nabbing_______________________________________          

Intervjuarens underskrift:________________________________________________ 

 

 

Bilaga 4  


