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Abstract 
 

Title: Reading strategies and reading comprehension - A study of how three teachers use different 
reading strategies to promote students' reading comprehension 
 
Author: Mariella Uney 

Supervisor: Cecilia Annell 

Term: Autumn 2017 

Reading is a vital skill both in and outside of school. We are constantly in a world of letters through 

different types of media, newspapers, smartphones, work etc. You can’t escape it, because we see it 

everyday in our lives. Many studies point out that Swedish pupils’ reading ability has dropped severely 

and that the number of people with poor reading skills has increased. The studies show that the most 

common curriculum for reading classes is for the students to answer questions or write about what they 

have read in their books. The teacher’s reading skill is instrumental for developing the students’ reading 

ability. The purpose of this study is to investigate what learning strategies teachers use to develop students’ 

reading ability in their second-grade pupils of primary school. Three teachers will be interviewed and 

given the chance to describe their teaching style and approach to improving their ability to teach. 

Moreover, Langers (2005) three envisionment-worlds will be utilised: To be outside and step into a 

envisionment-world, to be in and move through a envisionment-world, To step out and think about what 

you know. So will Shulmans (1986) theory which is important for the teachers’ class structure. He divides 

the theory into three categories: subject matter knowledge, pedagogical content knowledge, and curricular 

knowledge. These are central competencies for teachers to adapt class structures based on the students’ 

different needs.  

To answer the questions asked in the research, I have used both observations and interviews to get a deeper 

understanding for the teachers’ different approaches. The observations have made it clear that the teachers 

mostly use to be outside and step into a envisionment-world in their classes. What is also clear is that the 

teachers did not work based on one reading strategy, instead they had combined the best of each reading 

strategy, creating their own strategy. The teachers were well-aware of their own competency and how 

they work to improve students’ reading ability. Lastly, both the observations and interviews also showed 

a lot of similarities in their class structures 

Keywords: reading strategies, reading comprehension, teaching strategies, teaching skills 
 

Nyckelord: lässtrategier, läsförståelse, undervisningsstrategier, undervisningskompetens 
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1 Inledning 

Skolinspektionen (2015) belyser vikten av att läsa och förstå texter. Förmågan att kunna läsa och skriva 

är en förutsättning för att klara sig i dagens samhälle. Läsningen är en betydelsefull förmåga både i och 

utanför skolan (Skolverket 2007). Vi rör oss ständigt i texternas värld genom olika typer av medier, 

tidningar, smartphones, arbete etc. Man kommer inte ifrån läsandet, det är något som vi möter i vår vardag 

(Skolverket 2007).  

 

Monica Reichenberg (2011) nämner hur svenska elevers läsförståelse försämrats avsevärt och att personer 

med svag läsförståelse har ökat i antal. Hon nämner att en av lärarnas viktigaste uppgifter är att lära elever 

att läsa och skriva (2008:2). Reichenberg (2008:11) skriver att en ”god läsförståelse är nyckeln till 

framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som 

samhällsmedborgare”. Samtal mellan lärare och elever kring elevers upplevelse i vardagen eller kring det 

som eleverna har läst eller sett, bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa och skriva (Skolverket 

2012). 

 

Skolverket hänvisar till PISA:s rapport som gjordes 2012. Rapporten påvisar att elevers läsförmåga har 

försämrats under de senaste tio åren (2012:6). Läsförståelse har blivit ett aktuellt ämne i dagens 

samhälle, då flera undersökningar har påvisat att svenska elevers läsförståelse har försämrats. Westlund 

(2009) nämner om den direkta undervisningen av läsförståelse, att i stort sett all läsforskning visar att 

lärarens kompetens inom läsförståelse är avgörande för att utveckla elevers läsförståelse. I Skolverket 

(2007) framkom det att den vanligaste undervisningen av läsförståelse är att eleverna har övningsböcker 

där de får svara på frågor om vad de har läst om eller skriva om det de har läst. Med detta i åtanke skulle 

det vara av intresse att utreda vilka undervisningsstrategier lärare använder sig av i syfte att främja 

elevers läsförståelse. Det vore även intressant att ta reda på hur lärarna själva beskriver sitt sätt att arbeta 

på. Vidare kommer studien även fokusera på hur lärarnas undervisningskompetens inom lässtrategier 

utvecklas. 
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2 Bakgrund 

I läroplanen lyfts det fram att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”formulera sig 

och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”. Under rubriken centralt innehåll för 

årskurs 1–3 står det att undervisningen ska behandla lässtrategier för att eleverna ska förstå och tolka 

texter, men även för att anpassa läsningen efter texternas form och innehåll (Skolverket 2016:248). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet svenska framgår det att avsikten är att lärare samt rektorer 

ska få en bredare samt djupare förståelse för kursplanen. I kommentarmaterialet förtydligar de det som 

står i läroplanen. Det står att undervisningen i lässtrategier är viktig och finns i alla årskurserna. 

Lässtrategier är viktiga för att eleverna ges möjlighet att bredda och fördjupa sin läsförmåga (Skolverket 

2017:10). De skriver även att lässtrategierna handlar om konkreta sätt som läsaren använder för att 

angripa en text, det vill säga vad läsaren gör med texten (Skolverket 2017:10). Vidare står det att det 

krävs vissa strategier för att läsa texter som är tryckta ord på papper och andra för att läsa texter på 

webbsidor eller i sociala medier.  (Skolverket 2017:10). Kursplanen betonar att alla elever i den svenska 

skolan genom hela sin grundskoletid ska få undervisning om hur man går tillväga för att läsa olika 

texter. Det är en progression som går från nybörjare som ska ”knäcka koden” och behöver lära sig 

lässtrategier för att förstå och tolka texter hen läser själv (Skolverket 2017:10). 

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att undersöka de undervisningsstrategier som lärare använder sig av för att utveckla 

elevers läsförståelse i årskurs två. I studien kommer tre lärare att intervjuas och själva få möjlighet att 

beskriva sina respektive arbetssätt samt hur de utvecklar sin undervisningskompetens. Studien kommer 

att utgå ifrån nedanstående huvudfrågor.  

 

- Vilka undervisningsstrategier använder tre lärare i årskurs två för att främja elevers läsförståelse? 

 

- Hur beskriver lärarna själva att de arbetar med lässtrategier? 

- Hur utvecklar lärarna sin undervisningskompetens inom lässtrategier?  
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4 Begreppsförklaring 

I följande avsnitt kommer två centrala begrepp i studien att förklaras. Dessa är läsförståelse och 

lässtrategier. 

 

4.1 Läsförståelse 

Det finns olika definitioner av begreppet läsförståelse. Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2005:15) 

nämner att läsning handlar om ett möte mellan läsare och text. Läsaren är medskapare och skapar 

förståelse av texten utifrån sina tidigare erfarenheter. Vidare skriver författarna att läsaren kan genomföra 

ordavkodning och uppfatta meningsbyggnaden i textens språk samt förstå innebörden av orden (Lundgren 

& Herrlin 2005:15). I likhet med Lundberg och Herrlin (2005) definierar Karin Taube (2007:131) 

begreppet läsförståelse; syftet med läsning är att läsaren ska förstå budskapet som sändaren överlämnar 

med hjälp av de skrivna orden. Författaren menar att läsaren ska känna igen vilka ord det är (avkodning) 

samt vad de betyder (förståelse för språk) i ett sammanhang vilket är avgörande för förståelsen 

(läsförståelse) av budskapet (Taube 2007:131). I studien kommer Lundbergs, Herrlins (2005) och Taubes 

(2007) definition av läsförståelse att tillämpas.  

 

4.2 Lässtrategier 

Enligt Ivar Bråten (2008:69) kan begreppet lässtrategier definieras som ”mentala aktiviteter som läsaren 

väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka 

och styra sin egna textförståelse”. Vidare uttrycker författaren att lässtrategier hjälper individer att ställa 

och besvara frågor, förutse innehållet i texten, förtydliga svåra textpartier, göra visuella föreställningar, 

dra slutsatser och ta fram exempel utifrån tidigare kunskaper (Bråten 2008:69). 

Barbro Westlund (2009:28) menar att lässtrategier kan beskrivas som mentala verktyg för att skapa 

mening i den skrivna texten. Vidare hävdar Westlund (2009) att det finns olika slags texter som kräver 

olika lässtrategier, det finns olika nivåer på lässtrategier beroende på vilken text man läser, men även 

utifrån individens förutsättningar (Westlund 2009:33). I studien kommer Bråtens och Westlunds 

definition av lässtrategier att tillämpas.  
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5 Teori 

I följande del kommer en presentation av de aktuella teorier som utgör studiens teoretiska ramverk att 

presenteras. Först presenteras Judith A. Langers (2005) teori om föreställningsvärldar som omfattar fyra 

olika faser i utvecklingen av att skapa förståelse. Sedan kommer en presentation om Lee Shulmans (1986) 

teori om Pedagogical content knowledge.  

 

5.1 Fyra faser i byggandet av föreställningsvärldar 

Langer (2005:23) använder begreppet föreställningsvärld för att hänvisa till den värld som inträder mellan 

läsaren och texten. Vidare skriver hon att föreställningsvärldar är individuella textvärldar som finns i våra 

sinnen och ser olika ut (Langer 2005:23). De är en funktion som är baserad på kulturella samt personliga 

erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, hur man känner sig, vad man vet samt vad man 

är ute efter. Langer (2005:31) har identifierat fyra faser som handlar om att utveckla elevers läsförståelse. 

Dessa faser är Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld, Att stiga ut och tänka över det man vet och Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. 

I nästa avsnitt kommer dessa att presenteras. 

 

5.1.1 Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld 

När läsaren börjar läsa befinner hen sig utanför en text och sedan kliver hen in i en föreställningsvärld 

(texten). Här börjar läsarna först utveckla föreställningsvärldar som bygger på textens ledtrådar och ytliga 

drag, sina egna erfarenheter samt kunskaper. Läsaren kliver in och ut i en föreställningsvärld genom hela 

läsningen. Denna fas kan förekomma igen under läsningen när nya uppfattningar dyker upp, okända ord 

eller när något oväntat händer som gör att man tappar fokus (Langer 2005:32).  

 

5.1.2 Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

Med hjälp av ytliga uppfattningar och andra erfarenheter av texter eller från livet fördjupar vi vår 

förståelse. Läsaren gör det genom att använda sig av egen kunskap om texten och kontexten för att sätta 

sina tankar i rörelse och utveckla tänkandet. Individens frågor och funderingar ökar om motiv, relationer, 
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känslor och orsaker etc om texten. Läsaren använder sina kunskaper om texten, livet och världen för att 

utforma samt koppla samman sina tankar och få en förståelse för textens innehåll (Langer 2005:33).  

 

5.1.3 Att stiga ut och tänka över det man vet  

Fas tre skiljer sig från de övriga faserna. Här använder läsaren sin kunskap samt erfarenheter för att sedan 

få ordning på den föreställningsvärld som utvecklas med texten som grund. Det är i denna fas som läsarens 

tankar i sina föreställningsvärldar får hen att byta fokus från utvecklandet av textvärlden till vad idéerna 

betyder för läsarens egna liv. Läsaren använder sin förståelse till att reflektera och tänka tillbaka på något 

som hen visste, gjort eller kände innan hen läste texten (Langer 2005:34).   

 

5.1.4 Att stiga ur och objektifiera upplevelsen 

I den sista fasen handlar det om att distansera sig från sin föreställningsvärld och reflektera över den. 

Läsaren kan nu sätta ord på sin förståelse samt läserfarenhet, vilket leder till att hen kan göra kopplingar 

till andra texter. Läsaren kan även lägga sitt fokus på författarens hantverk, textstruktur och på litterära 

element. I denna fas stiger läsaren ut ur texten för att kritiskt och objektivt undersöka informationen för 

att sedan granska hur texten har presenterats och även hur den kan användas i nya sammanhang (Langer 

2005:35).  

 

Langers (2005:39) fyra faser om föreställningsvärldar är ett viktigt redskap för lärarna som de kan använda 

i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. Tanken är att faserna är till för att vidga elevernas 

föreställningsvärldar, genom att ha dialog med dem. En förståelse för faserna kan hjälpa läraren att tänka 

ut aktiviteter kring läsandet och frågor om litteratur (Langer 2005:39). Hon hävdar även att en fas kan bli 

utelämnad då det kan bero på hur väl läsaren känner igen strukturen, innehållet samt språket i texter samt 

miljön vi läser om.  

I Studien kommer Langers (2005) tre förstnämnda faser om föreställningsvärldar att användas i analysen 

då den sista fasen inte framkom under observationerna. Teorin lämpar sig väl för att besvara en utav 

studiens huvudfråga: Vilka undervisningsstrategier använder tre lärare i årskurs två för att främja elevers 

läsförståelse?  
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5.2 PCK Lee Shulmans teori om lärares kunskap 

Shulman (1986:9) har utvecklat en modell för lärare som han mena är bärande kategorier för 

innehållskunskapen, modellen kallas för pedagogical content knowledge (hädanefter PCK). Shulman 

(1986:9) delar upp teorin i tre olika kategorier av innehållskunskaper: Subject matter knowledge, som 

innebär lärarens formella samt allmänna ämneskunskap. Pedagogical content knowledge, som handlar om 

lärarens ämneskunskap samt hur kunskapen används i undervisningen. Den sista innehållskunskapen 

Curricular knowledge, handlar om lärarens kunskap om läroplanen. PCK enligt Shulman (1986:9–10) 

bygger på att läraren måste besitta kompetens om hur hen på bästa möjliga sätt ska överföra sin kunskap 

till sina elever.  

 

5.2.1 PCK 

Shulmans (1986:13–14) teori är viktig för lärarens undervisning. Han menar att de olika 

innehållskunskaperna, subject matter knowledge, pedagogical content knowledge och curricular 

knowledge är centrala förmågor som behövs för att läraren ska kunna utforma lektioner utifrån elevers 

olika behov. Därför gäller det för läraren att hålla sig uppdaterad och ta del av den nya forskningen som 

kommer för att kunna tillgodose alla elevers olika behov (Shulman 1986:13–14).   

 

5.2.2 Subject matter knowlege: lärarens formella samt allmänna ämneskunskap 

Den första kunskapskategorin, subject matter knowledge, är en förutsättning för läraren för att kunna 

presentera samt formulera ämneskunskaper i syfte att eleverna förstår. Detta är på grund av att alla elever 

har olika förutsättningar samt lär sig på olika sätt. Det innebär att lärare måste kunna använda sin 

kompetens för att skapa en varierande, anpassningsbar och utvecklande undervisning. Denna 

kunskapsteori fokuserar på elevernas förutsättningar och deras olika sätt att lära sig (Shulman 1986:9).  
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5.2.3 Pedagogical content knowledge: lärarens ämneskunskap samt hur kunskapen används 

i undervisningen 

Pedagogical content knowledge är den andra kunskapskategorin och innefattar förståelse hos lärare, det 

vill säga vilka delar av ett ämne som är lätta respektive svåra för eleverna att lära sig. Shulman (1986:10) 

menar att lärare behöver förstå vilka ämnen som kan missförstås av elever och varför de missförstås för 

att hen ska kunna lägga upp sin undervisning på ett sätt som minskar risken för missförstånd. Missförstånd 

kan ske på grund av elevers olika bakgrunder, därför behöver lärare olika strategier som kommer vara 

produktiva för eleverna i undervisningen. Begreppet pedagogical content knowledge innebär, enligt 

Shulman, pedagogisk ämneskunskap som en kombination av lärarens ämneskunskaper och hens 

pedagogiska kunskaper. En lärare är i stort behov av ett samspel mellan dessa kunskaper för att skapa en 

lärorik pedagogik. Därför underlättar elevernas tankesätt och sättet de lär sig för läraren gällande vilka 

olika metoder man kan använda sig av under lektionen. 

 

5.2.4 Curricular knowledge: lärarens kunskap om läroplanen 

Den sista kunskapskategorin som Shulman (1986:14) presenterar är curricular knowledge den talar om 

lärares kunskap om styrdokumentet. Han menar att lärare ska ha förståelse för kursplanen samt vad den 

syftar till. En lärare ska ha kunskap om olika strategier som är framgångsrika i undervisningen för att 

främja elevers utveckling. Läraren måste veta vilka strategier som finns tillgängliga samt som fungerar 

bra för ett specifikt ämne. Hen måste även veta skillnaden mellan att använda de olika strategierna samt 

förnya sina kunskaper genom att hålla sig uppdaterad inom den nya forskningen. 

Shulmans (1986) tre kunskapskategorier kommer att tillämpas i analysen för att besvara följande 

forskningsfrågor: Hur beskriver lärarna själva att de arbetar med lässtrategier? Och hur utvecklar 

lärarna sin undervisningskompetens inom lässtrategier? 

 

6 Tidigare Forskning 

  

Under detta avsnitt kommer jag utifrån en kronologisk tidsordning återge delar av den tidigare forskning 

som fokuserar på läsförståelse och lässtrategier.   
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Intresset för läsförståelse fick sin startpunkt efter att Dolores Durkin (1978/79) publicerade sin 

artikel What classroom observations reveal about reading comprehension instructions. Hon gjorde en 

undersökning som bestod av 46 observationer och 135 lärare i Washington D.C i skolåren tre till sex. 

Syftet med hennes undersökning var att ta reda på hur undervisningen i läsförståelse såg ut. Resultatet 

visade att fokus låg på att kontrollera elevernas läsförståelse, det vill säga att få eleverna att ge rätt svar, 

istället för att undervisa olika lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse (Durkin 1978/79). Syftet 

med läsningen verkade vara att få rätt svar istället för att låta eleverna reflektera över det de hade läst.  

  

Michael Pressly (2006) gjorde en undersökning i Chicago som visade att många lärare inte hade tillräckligt 

med kompetens för att undervisa sina elever om lässtrategier. Han nämner att han befann sig i ett klassrum 

där han inte hade önskat att något barn skulle befinna sig, då lärarna inte arbetade med att utveckla barns 

läsförståelse eller skrivförmåga (Pressly 2006:6). Läraren måste ha goda ämneskunskaper för att kunna 

lära ut, det är inte bara att undervisa och sedan är det klart. Vidare beskriver han vikten av att lärarna har 

goda kunskaper inom lässtrategier när man arbetar med läsförståelse. Detta kan ske genom att låta eleverna 

samtala, reflektera samt koppla till sina egna erfarenheter för att få en djupare förståelse för den lästa 

texten (Pressly 2006:10). I likhet med Pressly nämner även Westlund (2008:332) hur viktig lärarens 

kompetens är för elevers läsutveckling. Vidare belyser hon att den professionella läraren måste veta när 

och hur lässtrategier ska användas i undervisningen. För att kunna utveckla elevers läsförståelse behöver 

man en målmedveten planering av läslektionerna.  

  

Forskaren Edmund Knutas (2008) genomförde 108 svensklektioner, där han observerade hur lärarna 

arbetar inom svenskämnet och intervjuade fyra lärare. I hans avhandling får man läsa att eleverna i ämnet 

svenska fick arbeta med bokrecensioner. Den språkliga delen kom till uttryck genom att eleverna i 

gymnasiet fick läsa skönlitterära böcker och sedan svara på frågor som läraren hade förberett. Det fanns 

inga samtal som läraren ansvarade för, där lärare och elever diskuterar fritt i klassrummet om bokens 

innehåll. Det visade sig att eleverna arbetade väldigt individualiserat, det vill säga att mycket av ansvaret 

låg hos eleverna när det kom till läsningen. Lärarna hade uppgifter som underlag gällande om hurvida 

eleverna hade läst böckerna eller inte (Knutas 2008). Forskaren kom fram till att lärarna testade elevernas 

läsförståelse och inte arbetade med att utveckla deras läsförståelse (Knutas 2008).  

 

Westlund (2009) poängterar att lärare bör ställa frågor till sina elever som uppmanar till eftertanke samt 

tolkning. Hon menar att läraren inte bara ska kontrollera elevernas svar utan visa intresse av hur eleverna 

svarar samt argumenterar kring sin reflektion av den lästa texten. I likhet med Westlund (2009) belyser 
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Ingvar Lundberg (2010) att undervisningen inte får bestå av kontrollfrågor på vad eleverna kommer ihåg 

av en text. Undersökningarna visar att lärare i svenska skolor arbetar med att kontrollera läsförståelse 

snarare än att undervisa i hur elever ska utveckla deras läsförståelse. Han poängterar att det finns flera 

studier som har visat att kontrollfrågor är en ledande del av undervisningen i läsförståelse och menar att 

lärare bör sätta sitt fokus på att utveckla elevers läsförståelse.  

 

Forskarna Caroline Liberg, Åsa Af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd (2010) belyser hur viktig 

lärarens roll är för att utveckla elevers läsförståelse. Forskarna poängterar vikten av att lärarna har 

kompetens i olika lässtrategier för att de ska kunna lära ut. De belyser även hur viktigt det är att lärare ska 

stödja elevernas utveckling av läsförståelse. Det är betydelsefullt att ge eleverna olika strategier för att 

eleverna ska kunna variera lässtrategi efter text samt tolka olika texter.  

 

Tidigare forskning har gjort undersökningar i både observationer och intervjuer om hur lärare har arbetat 

inom läsförståelse samt lässtrategier. De har även lyft fram hur viktig lärarens kompetens är, det vill säga 

lärarens pedagogiska kunskap och ämneskunskap för att kunna främja elevers läsförståelse. Det denna 

studie kommer att bidra med är att se hur tre lärare arbetar med läsförståelse i två skolor, detta genom att 

observera och intervjua lärarna. 

 

7 Material och metod 1 

Detta kapitel kommer att behandla studiens material samt metod. Följande punkter kommer att 

presenteras: den kvalitativa forskningsmetoden, det samlade empiriska materialet, urval av 

intervjupersoner, genomförande av studien och dess bearbetning. Vidare kommer en beskrivning av de 

forskningsetiska principerna som studien har utgått från att redovisas.    

 

7.1 Kvalitativ forskningsmetod  

Metoden som jag använt mig av i denna studie är en kvalitativ metod där observationer och intervjuer har 

använts. För att studien skall bli mer rättvisande kombineras dessa två metoder då de både kan ge viktiga 

perspektiv och insikter i denna studie. Genom observation kan lärarnas handlingar iakttas som sedan kan 

                                                
1 Detta avsnitt kan komma att påminna om min tidigare uppsats Engelska och IKT? 
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förtydligas och förklaras av dessa verbalt. Genom att kombinera de båda metoderna kan ett bredare, 

rättvisare och mer generaliserbart resultat uppnås, menar Ann Kristin Larsen (2011:42). Metoderna bidrar 

till att forskaren både involverar individernas praktik och teori (Stukát 2011:55).   

 

7.1.1 Observation 

Observationsmetoden innebär att forskaren gör organiserade iakttagelser där forskaren kontinuerligt för 

anteckningar över hens iakttagelser under observationen (Larsen 2009:89). I likhet med Stukát (2011) 

poängterar Larsen (2009:42) att observationens styrka ligger i att få en helhetsbild där forskaren under 

observationen iakttar de intervjuade. Det handlar om att befinna sig i en situation som är relevant för 

studien där iakttagelser kan göras (Larsen 2009:89). Observationsmetoden som kommer att tillämpas är 

en fältundersökning, vilket betyder att forskaren observerar de fenomen som är relevanta för forskningen 

i dess sociala och naturliga sammanhang (Larsen 2009:89).  

 

7.1.2 Intervju 

Enligt Steinar Kvalé och Svend Brinkmann (2009:18) handlar en intervju, inom den kvalitativa 

forskningsmetoden, om två personer som samtalar om samma ämne av ömsesidigt intresse. En 

forskningsintervju bygger på̊ att förstå̊ intervjupersonens omgivning utifrån hens synvinkel samt 

upplevelser. En fördel med intervjun som Larsen (2009:26) belyser är att det kan leda till en djupare 

förståelse då forskaren möter intervjupersonen. Det författaren menar är att ett möte där båda parterna 

träffas ger möjlighet till ett bredare och djupare samtal. Under intervjun kan forskaren få förtydligande 

svar av intervjupersonen, genom att ställa följdfrågor (Larsen 2009:27).  

 

Det finns även nackdelar med kvalitativa undersökningar som Larsen (2009:27) belyser om. Hon nämner 

att det är svårt samt tidskrävande att bearbeta materialet. Hon upplyser även om att intervjupersonen kan 

svara på det hen tror att forskaren vill höra. En nackdel med kvalitativa undersökningar i observationsform 

är att personens beteende kan förändras då hen är medveten om att hen blir iakttagen och kanske beter sig 

på ett sätt som hen inte brukar göra (Larsen 2009:85).  

 

7.2 Urval av informanter och avgränsningar  
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Observationerna samt intervjuerna utfördes med tre verksamma lärare i årskurs två. De undervisar i 

läsförståelse och använder lässtrategier i svenskundervisningen. Deltagarna i denna studie är tre kvinnor 

i åldrarna 37 till 47 år som bor norr om Stockholm.  

Inför valet av intervjupersoner tog jag hjälp av studenter från min utbildning samt drog nytta av de 

kontakter jag har via min verksamhetsförlagda utbildning. Jag frågade studenterna om de kunde kontakta 

deras handledare och höra med dem om det var okej att jag observerade och intervjuade dem inför mitt 

självständiga arbete 2. Jag lyckades få en handledares godkännande och därefter kontaktade jag henne via 

mail och sedan bestämde vi en dag som jag skulle komma. Gällande de sista deltagarna vände jag mig till 

den skola som jag var verksam i och mailade två lärare som jag har kontakt med och fick deras 

godkännande för att observera samt intervjua dem.  

 

Det hade varit mer önskvärt att få fler intervjupersoner för att få en djupare förståelse i hur lärare arbetar 

med undervisningsstrategier för att främja elevernas läsförståelse i svenskundervisningen. Jag har sökt 

fler intervjupersoner, men det var dessa personer som visade intresse i att delta i studien. Studien 

innehåller framställningar endast från kvinnliga lärare eftersom jag inte fick tag på manliga lärare, men 

eftersom studien inte handlar om genus upplevde jag inte detta som ett problem.  

 

7.2.1 Presentation av lärarna  

De lärare som deltagit i studien kommer att vara anonyma. Då jag har tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet, är namnen i studien fingerade. Informanterna kommer att benämnas som Silvia, 

Kristin och Caroline.   

 

Silvia är 37 år gammal och har arbetat som lärare i 15 år och undervisar i årskurs två. 

Kristin är 46 år gammal och har varit verksam lärare i över 20 år och undervisar i årskurs två. 

Caroline är 47 år gammal och har varit lärare i snart 10 år och undervisar i årskurs två. 

 

7.3 Studiens genomförande  
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I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka tillvägagångsätt och genomförande. Vidare kommer jag 

att resonera kring valda metoder samt vilka begränsningar som jag stött på̊ under de olika metoderna. 

Studiens empiriska material består av tre observationer samt tre intervjuer som är genomförda i två skolor 

i årskurs två̊ norr om Stockholm.  

 

7.3.1 Genomförandet av observationerna  

Syftet med observationerna var att ta reda på vilka undervisningsstrategier lärarna använder för att främja 

elevers läsförståelse. Intervjupersonerna informerades lite kort inför varje observation om studiens syfte. 

För att påverka de som blir observerade så lite som möjligt ska forskaren nämna något allmänt om vad 

man observerar (Larsen 2009:92). Ett exempel på detta kan vara att säga: ”Jag ska vara med och titta på 

hur en svenskundervisning ser ut”. Observationerna skedde i två olika kommuner och med tre lärare.  

Som tidigare nämnts i studien, under rubriken Kvalitativ forskningsmetoden, använde jag mig av 

fältundersökningar och genomförde en icke-deltagande observation. Detta för att jag som forskare endast 

var åskådare och höll mig i bakgrunden och inte integrerade med någon (Larsen 2009:90). Larsen 

(2009:90) betonar vikten av att forskarens närvaro inte ska påverka individerna som observeras. Jag satte 

mig längst bak i klassrummet för att minimera påverkan hos de som observerade. Undervisningen som 

jag observerade höll på̊ mellan 40–45 minuter. 

Undervisningen som observerades var i ämnet svenska i årskurs två. Under observationernas gång tittade 

jag på vilka undervisningsstrategier lärarna använde sig av under undervisningen. Med mig hade jag ett 

anteckningsblock för att notera det som skedde under undervisningen. Enligt Larsen (2009) får forskaren 

en fylligare beskrivning av det som observeras när man antecknar. Han skriver att forskaren får med 

många fler händelser genom att använda sig av denna metod (Larsen 2009:94).  

En begränsning jag stötte på under observationerna var att jag inte fick använda mig av 

videoobservationer, vilket kan vara värdefullt för forskaren om hen vill gå tillbaka och se om hen har 

missat något. Lärarna kände sig emellertid obekväma med att bli filmade och det var därför inte möjlig. 

Jag förklarade för dem att det var ett hjälpmedel för mig att gå tillbaka till och se ifall det är något jag har 

missat. En annan begränsning var att det som antecknades under observationerna var lärarens yttre 

beteenden, då jag inte fick med deras tankar till varför lärarna arbetar på ett visst sätt (Stukát 2009:56). 

Detta krävde att jag behövde komplettera metoden med intervjuer, för att få en djupare förståelse för 
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lärarnas arbetssätt, men även för att kunna besvara forskningsfrågorna. Det är av stor vikt att vara 

medveten om vad det är man undersöker för att underlätta datainsamlingen. 

 

7.3.2 Genomförandet av intervju  

Varje intervju skedde i anslutning till den svenskundervisning som gjordes i skolan. Intervjuerna skedde 

i skolans miljö för att lärarna skulle känna sig trygga och bekväma. Enligt författarna Kvalé och 

Brinkmann (2009:183) handlar det om att få den intervjuade personen att känna sig trygg under samtalet 

när två personer möts. Detta belyser även Stukát (2009:45). Han menar att när intervjun sker i en bekant 

plats för den intervjuade så känner hen sig lugn och trygg. För att registrera intervjuerna använde jag mig 

av min mobiltelefon för att spela in våra röster för att inte avbryta det fria samtalsflödet (Kvalé & 

Brinkmann 2009:195). När jag transkribera allt från mobilen till datorn så lyssnade jag på en mening åt 

gången och transkriberade allt som sades under intervjun. När jag var klar med att transkribera alla 

intervjuer började jag leta efter olika teman som var relevanta för studien. De teman som studien stötte på 

var vilka lässtrategier lärarna beskriver att de använder i sin undervisning för att främja elevers 

läsförståelse samt hur de utvecklar sin egen undervisningskompetens.   

 
 7.4 Forskningsetiska principer  

 

Denna studie har tagit hänsyn till Stukáts (2011:138–140) fyra forskningsetiska principer som är viktiga 

i forskningssyfte såsom informationskravet, som handlar om att informera intervjupersonerna om studien 

samt dess syfte. Detta gjordes genom att informera deltagarna vid första mailen om vad studiens syfte var 

samt deltagarnas medverkan till studien.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får bestämma om hen vill delta i studien samt att hen har rätt 

att avbryta när den vill. Deltagarna har blivit informerade om deras rätt till att avbryta intervjun samt att 

de har bekräftat via epost att de vill medverka i studien.  

Konfidentialitetskravet betyder att materialet som samlats in ska bevaras och redovisas på ett sätt att de 

inte går att identifieras. Lärarna i denna studie är anonyma och har fått fingerade namn. 
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Slutligen nyttjandekravet, vilket handlar om att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningsändamål. Detta informerades deltagarna om redan vid första kontakten via mail.  

 

7.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är en viktig del i en forskares studier. Med hjälp av tidigare forskning samt 

frågeställningar har jag kunnat utforma frågor för att öka giltigheten och tillförligheten i studien.  

 

Larsen (2009:40) belyser att validitet betyder giltighet och innebär hur väl forskaren undersöker det som 

är avsett, undersökningens syfte samt frågeställningar. Det gäller att forskaren samlar in den data som är 

relevant för studiens frågeställning, med detta menar författaren att forskaren ska ställa de rätta frågorna 

som syftar till problemställningen (Larsen 2009:41).  

 

Kvalé och Brinkmann (2009:133) nämner att reliabilitet innebär att studien har genomförts på̊ ett 

tillförlitligt sätt och handlar om kvalitén på̊ själva mätinstrumentet. De betonar hur viktigt det är att 

forskaren samlar in och tar hand om den insamlade datan, eftersom den är avgörande för studiens 

reliabilitet (Kvalé & Brinkmann 2009:263). Det är av stor vikt att forskaren är tydlig i sin undersökning 

för att det inte ska ske feltolkningar eller missförstånd, detta för att det ska leda till en god validitet samt 

reliabilitet. Som tidigare nämnt ovan betonar Larsen (2009:41) vikten av att samla in data som är relevant 

för studiens frågeställning. Forskaren måste ställa rätt frågor utifrån problemformuleringen. Med hänsyn 

till det Larsen (2009) lägger vikt på har det i studien formulerats intervjufrågor som svarar till 

problemformuleringar. Detta har gjorts med frågeställningarna som utgångspunkt, hur beskriver lärarna 

själva att de arbetar med lässtrategier samt hur de utvecklar sin undervisningskompetens inom 

lässtrategier. Syftet med observationen har varit att sätta fokus på det som är viktigt utifrån 

frågeställningen, vilka undervisningsstrategier lärarna använder i undervisningen för att främja elevers 

läsförståelse.  

 

Som tidigare nämnts har jag valt att kombinera metoderna observation och intervju, dessa metoder 

kompletterar varandra och förstärker studiens empiriska tyngd. På grund av studiens begränsade 

observationstillfällen och intervjupersoner kan inga allmängiltiga slutsatser dras om hur lärare arbetar 

med eller utvecklar sin undervisningskompetensen inom lässtrategier runt om i Sverige. Studien är en 
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fallstudie som undersöker några utvalda skolor norr om Stockholm. Genom att ha kombinerat observation 

och intervju har jag förstärkt undersökningens validitet samt reliabilitet.  

 

8 Resultat och analys 

 

Under denna rubrik kommer en redogörelse av empirin som framkommit i observationerna samt 

intervjuerna med hänsyn till studiens frågeställningar. Först presenteras empirin från observationerna och 

sedan empirin från intervjuerna som kommer att analyseras med hjälp av de teoretiska perspektiven som 

studien har behandlat. Empirin ifrån intervjuerna har kategoriserats i teman utifrån Shulmans (1986) tre 

innehållskunskaper för att tydliggöra för läsaren. 

 

 

 

 

8.1 Resultat och analys av observationerna 

 

Under detta avsnitt kommer beskrivningar av individuella lektioner som jag har observerat i anknytning 

till Langers (2005) tre första föreställningsvärldar. Med utgångspunkt från observationerna som jag har 

gjort hos lärarna Silvia, Kristin och Caroline kan man dra en generell slutsats att utformningen av 

lektionerna i läsförståelse var likartad samt att samtliga lärare undervisar i fas ett, att vara utanför och 

kliva in i en föreställningsvärld, mer frekvent än de andra faserna.  

 

Silvia började lektionen med att läsa kapitlets titel Den osynliga får en hand högt och sedan fråga eleverna 

”vad tror ni att detta kapitel kommer att handla om?” Eleverna talade fritt i klassrummet om vad de trodde 

att kapitlet skulle handla om och sedan sa läraren vi får väl se och började läsa högt. Men innan hon 

började läsningen så gick hon igenom ord som hon trodde eleverna behövde en förklaring på. Efter 

genomgången av begreppen så började hon läsa högt. Hon stannade upp några gånger under läsningen 

och ställde frågor som eleverna skulle svara på, ”Hur skulle ni känna ifall er mamma eller någon annan 

inte skulle tro på något som ni berättade?” Avslutningsvis frågar läraren eleverna vad de tror kommer 

hända i nästa kapitel och låter eleverna diskutera två och två och sedan får varje grupp säga i helklass vad 

de tror kommer att hända näst. 
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Kristin inledde lektionen med att ställa en fråga till eleverna om någon kom ihåg vad de läste sist och gav 

ordet till eleverna. Sedan ställde hon frågan ”vad tror ni kommer att hända här näst?”  Eleverna fick 

diskutera det de trodde skulle hända med kamraten som satt bredvid i några minuter och sedan diskuterade 

de i helklass om vad de kommit fram till. Efter diskussion i helklass läste läraren högt ur kapitlet. Även 

hon stannade upp vid några tillfällen, för att förklara ord, eller bad eleverna att sätta sig in i karaktärens 

roll ”hur hade ni känt om ni var Frank och förvandlades till ett monster?”. Som avslut på lektionen fick 

eleverna tillsammans samtala om de känslor, händelser och miljöer som dem stötte på under läsningen, 

men även om eleverna själva kunde relatera till sitt eget liv ifall de hade haft mystiska drömmar, ”finns 

det något som ni tänker att det här är något jag kommer tänka på nästa gång jag får en mystisk dröm?”. 

 

Caroline började att läsa ett utdrag, eleverna har texten framför sig på ett papper de kan även se texten på 

smartboarden. Hon läser texten högt för eleverna även hon stannar upp för att förklara ord, men även för 

att ställa frågor om texten ”varför hör man klockor ringa på tv:n?” Hon ger ordet till de elever som räcker 

upp handen och spinner vidare för att komma fram till svaret. När de kommit fram till svaret som är 

nyårsafton ställde hon frågan ”har någon av er firat nyår”. Hon låter varje elev komma till tals där de får 

berätta om hur de firar nyår. När hon har läst klart ber hon eleverna läsa parläsning och avslutningsvis ber 

hon eleverna att stryka under ord som de stött på som de inte förstår, som de tillsammans går igenom i 

klassen. 

 

8.1.1 Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld 

 

I fas ett, Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, kan man se att samtliga lärare tillämpade 

Langers (2005) första fas. Detta genom att ställa eleverna frågor för att utveckla deras 

föreställningsvärldar som bygger på textens ledtrådar och ytliga drag samt elevers egna erfarenheter. 

Silvia och Kristin ställde frågor om vad eleverna tror kommer att hända under näst kommande kapitel. 

Silvia lät eleverna använda både bilden på kapitlet samt rubriken för att skapa inre föreställningsvärldar 

hos eleverna. Hon gick igenom olika begrepp före läsningen för att eleverna inte skulle stöta på svårigheter 

och inte tappa fokus under läsningens gång (Langer 2005:32). Även Kristin ställde eleverna frågor om 

vad de tror att nästkommande kapitel skulle handla om samt gick igenom begrepp under läsningens gång. 

Kristin lät även eleverna relatera texten till sina egna erfarenheter för att de skulle få en djupare förståelse 

för texten. Hon ställde eleverna frågan ”har ni haft mystiska drömmar?”. Detta gjorde även Caroline när 

hon läste texten Nyårsafton. Hon ställde eleverna frågan ”varför man hör klockorna ringa på tv:n?” som 

handlar om texten, samtidigt som hon klev ut från texten. Då hon lät eleverna svara utifrån sina egna 
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livserfarenheter, men hon gick alltid tillbaka till texten, vilket även går in i Langers (2005) andra fas. Hon 

frågade även eleverna ifall de hade firat nyår och lät eleverna berätta hur de hade firat nyår. Även här låter 

Caroline eleverna kliva utanför texten och sedan knyta tillbaka till texten igen. Även hon stannade till för 

att förklara begrepp, men hon lät även eleverna själva läsa texten och sedan stryka under ord som de ville 

ha en förklaring på. Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld handlar om att bygga upp sina 

föreställningsvärldar och ta hänsyn till att läsaren kan tappa fokus på grund av okända ord etc.  

 

8.1.2 Att vara i och röra sig igenom en föreställningsvärld 

 

Caroline och Kristin tillämpade fas två som handlar om att vara i och röra sig igenom en 

föreställningsvärld.  Under läsningens gång lät Caroline eleverna röra sig igenom texten, istället för att 

säga varför man hör klockor ringa så bad hon eleverna att själva komma fram till svaret. Hon lät eleverna 

röra sig i texten samtidigt som de relaterar till sina egna erfarenheter för att komma fram till svaret. 

Caroline lät eleverna använda deras egna kunskaper för att sätta sina tankar i rörelse och utveckla 

tänkandet om texten. Eleverna kopplar samman sina tankar genom att använda sina kunskaper om texten 

och sina erfarenheter. Fasen om att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld handlar om att låta 

läsaren använda sina kunskaper om texten, livet och världen för att utforma samt koppla samman sina 

tankar (Langer 2005:33). Kristin lät eleverna samtala om de känslor, händelser och miljöer som de stötte 

på under läsningen, vilket även går in i både fas två och tre. Under fas två handlar det om att öka individers 

frågor och funderingar om känslor och händelser där läsaren använder sina kunskaper om texten, livet och 

världen för att koppla samman tankar om vad hen tror att det ska hända (Langer 2005:34). 

 

8.1.3 Att stiga ut och tänka över det man vet 

 

Den tredje fasen, att stiga ut och tänka över det man vet, kan man se i både Silvias och Kristins lektion 

där lärarna lät eleverna använda sina kunskaper och erfarenheter för att få ordning på föreställningsvärlden 

som utvecklas med texten som grund (Langer 2005:34). Båda lärarna lät eleverna sätta sig in i 

karaktärernas roll och säga vad de hade tyckt och tänk ifall de var i liknande situation som karaktärerna. 

Lärarna lät eleverna byta fokus från utvecklandet av textvärlden till vad idéerna betydde för deras egna 

liv. Detta gjorde Silvia genom att fråga eleverna ”Hur skulle ni känna ifall er mamma eller någon annan 

inte skulle tro på något som ni berättade?” Och Kristin när hon ställde frågorna ”hur hade ni känt om ni 

var Frank och förvandlades till ett monster? Eller har ni haft mystiska drömmar?” Lärarna lät eleverna 
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reflektera genom att använda sin förståelse för att tänka tillbaka på vad de hade känt utifrån deras tidigare 

förståelse från texten. Det vill säga att eleverna använder ledtrådarna de har fått från texten för att byta 

fokus och utveckla textvärlden till vad idéerna betyder för elevernas egna liv (Langer 2005:34). 

 

8.2 Resultat och analys av intervjuer 

 

Detta avsnitt består av lärarnas intervjusvar, för att få förståelse för hur lärarna själva beskriver att de 

arbetar med lässtrategier samt hur de utvecklar sin undervisningskompetens inom lässtrategier. Vidare 

kommer lärarnas svar att knyta an till de teorier samt begrepp som studien har behandlat. Empirin från 

intervjuerna kommer att kategoriseras utifrån Shulmans (1986) innehållskunskaper subject matter 

knowledge, pedagogical content knowledge och curricular knowledge. Samtliga lärare nämner att de 

arbetar specifikt med läsförståelse två till tre gånger i veckan, men att de arbetar med läsförståelse i alla 

ämnen.  

 

8.2.1 Lärarnas uppfattning av begreppet läsförståelse 

 

I detta avsnitt får man en inblick i lärarnas egen tolkning av begreppet läsförståelse.  

 

Lärarna lyfter fram flera synpunkter som Lundberg, Herrlin (2005:15) samt Taube (2007:131) belyser om 

läsförståelse, vilket kan kopplas till författarnas definition av läsförståelse. Att syftet med läsning är att 

läsaren ska förstå budskapet som sändaren överlämnar med hjälp av de skriva orden. Författarna skriver 

även att läsaren är medskapare och skapar förståelse av texten utifrån sina tidigare erfarenheter (Lundberg 

& Herrlin 2005). Silvia nämner att läsförståelse handlar om att ”läsaren ska förstå det författaren levererar 

med hjälp av boken eller texten”. I likhet med Silvia uttalar Kristin att ”läsförståelse är att förstå det 

lästa”. Författarna lyfter även fram att det är viktigt att läsarna förstår innebörden av ord, att uppfatta 

meningsbyggnaden och att läsaren kan ordavkoda. Detta är något som samtliga lärare i denna studie 

instämmer med, att eleverna behöver förstå orden som de läser. Silvia nämner att ”läsförståelse är också 

att förstå ordförståelse och meningsbyggnaden samt att känna igen ord”. Kristin säger att ”läsförståelse 

handlar om att förstå meningsbyggnaden och innebörden av orden”. Caroline belyser att ”för att nå 

läsförståelse måste man beta ner utifrån ordförståelse till meningsförståelse och meningsbyggnad för att 

få ut maximalt av läsningen”.  
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En annan aspekt som lärarna lyfter fram är att syftet med läsning är att förstå budskapet som sändaren 

överlämnar med hjälp av de skrivna orden (Taube 2007). Detta beskriver Silvia på följande sätt ”att man 

som läsare ska förstå vad det är för budskap som författaren försöker ge läsaren”. Kristin nämner att 

”läsförståelse är att förstå det lästa samt förstå sammanhanget i en text”. Båda lärarna belyser vikten av 

att förstå budskapet med texten som författaren försöker förmedla. En annan synpunkt inom läsförståelse 

som två av lärarna belyser är att läsförståelse är att känna igen ord (avkodning) samt vad de betyder 

(förståelse för språk) (Taube 2007). I likhet med Taube (2007) uttalar Silvia och Kristin att ”läsförståelse 

är också att känna igen ord”. Medan Caroline beskriver att ”man behöver även ordförståelse för att få ut 

maximalt av läsningen”.  

 

Det finns vissa punkter som skiljer sig åt i lärarnas tolkning om begreppet läsförståelse till exempel 

Kristin belyser hur ”viktigt det är att arbeta med läsförståelse och hur svårt det är att läsa mellan raderna 

för nyanlända eller elever som har ett annat modersmål”. Medan Caroline nämner att hon anser att man 

kan koppla läsförståelse till hörförståelse, då en av hennes elever har bra hörförståelse, men att eleven 

själv inte förstår det hen läser. Caroline belyser även att läsförståelse är när man även kan ”relatera till 

sitt eget liv”.  

 

Lärarna har väldigt likartade synpunkter när det kommer till vad som behövs för att ha en god läsförståelse. 

Det vi även får veta är att lärarna poängterar olika synsätt som de anser ingår i läsförståelse. Det vill säga 

som Kristin nämnde att man ska ”förstå den röda tråden” Caroline belyste att ”man kan koppla 

hörförståelse till läsförståelse”, detta för att hon har en elev som har en god hörförståelse, men själv inte 

förstår det hen själv läser. Vidare nämner hon även ”att läsning är mer än bara läsning, att det blir mer 

lustfyllt”, med hjälp av en lustfylld läsning kan man nå en god läsförståelse.  

 

8.2.2 Lärarnas uppfattning av begreppet lässtrategier 
 
I detta avsnitt får man en inblick i lärarnas egen tolkning av begreppet lässtrategier. 

 

Lärarnas tolkning av begreppet lässtrategier kan kopplas till Bråten (2008) samt Westlunds (2009) 

definition av lässtrategier. Silvia säger att ”man arbetar med lässtrategier i alla ämnen och då gäller det 

att använda rätt strategi för rätt ämne”. Caroline beskriver att ”eleverna stöter på läsförståelse i alla ämnen 

och för att de ska förstå texten behöver de olika lässtrategier”. Kristin nämner ”för att eleverna ska kunna 

förstå olika texter inom olika ämnen behöver man olika lässtrategier. Exempelvis inom matematiken 
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behöver eleverna förstå problemformuleringen för att de ska kunna besvara på frågan. Då krävs det att 

eleverna förstår vad som står i problemformuleringen”. Vidare beskriver hon att i ”svenskundervisningen 

handlar det om att förstå meningsbyggnaden och innebörden av orden, det handlar om att förstå det lästa”. 

Samtliga lärare belyser att lässtrategier behövs i alla ämnen och att olika texter kräver olika lässtrategier 

för att kunna få en djupare förståelse för texten. Med hjälp av olika lässtrategier kan eleverna besvara 

frågor, förtydliga textpartier etc (Bråten 2008). Det som även framgår i lärarnas uttalande som kan kopplas 

till Westlunds (2009) definition är att det finns olika slags texter som kräver olika lässtrategier. 

 

En annan synpunkt som lärarna belyser är att lässtrategier är mentala aktiviteter för att skapa mening i den 

skrivna texten. Lässtrategier hjälper individen att ställa och besvara frågor, förtydliga sin textförståelse, 

dra slutsatser, förutse innehållet i texten etc (Bråten 2008; Westlund 2009). Lärarna uttalar sig på olika 

sätt hur lässtrategier är mentala verktyg för att eleverna ska kunna förstå det de läser. Silvia nämner att 

”läraren ska främja elevernas språk genom att ge eleverna redskap för att kunna tolka och förstå texter”. 

Caroline beskriver att ”eleverna ska ges möjlighet att få undervisning om hur man går tillväga för att läsa 

olika texter. Jag brukar ställa frågor till eleverna som handlar om boken vi läser om”. Kristin säger ”att 

med hjälp av lässtrategier kan eleverna besvara på frågor, men även förutse vad som kommer att hända 

härnäst”. En förutsättning är att läraren har goda kunskaper om lässtrategier för att de ska kunna lära ut 

till sina elever.  

 

8.2.3 Subject matter knowledge: lärarens formella samt allmänna ämneskunskap 

 

En av kunskapskategorin som tas upp i Shulmans (1986) PCK är subject matter knowledge och lärarna 

poängterar vikten av att ha goda kunskaper inom lässtrategier för att kunna lära ut. Lärarna beskriver hur 

de arbetar med lässtrategier i deras undervisning på följande sätt. 

 

Samtliga lärare uttalar sig på olika sätt när det kommer till hur de arbetar i läsförståelse, men de anser att 

läraren behöver ha goda kunskaper inom läsförståelse för att kunna undervisa samt arbeta varierande. 

Shulman (1986) betonar att en lärare behöver kunna använda sin kompetens för att skapa en varierande 

undervisning för att möta varje elevs olika behov. Samtliga lärare beskriver att ”det är viktigt att läraren 

har kompetens för att kunna lära ut”. Kristin belyser även innebörden av ”att ha goda kunskaper inom 

strategier för att eleverna sedan ska kunna använda dem när de själva läser”. I lärarnas yttranden kan man 

fastställa att samtliga lärare poängterar att det är av stor vikt att vara kunnig inom läsförståelse. Detta är 

för att kunna möta varje elevs olika behov. Detta belyser Shulman (1986), i subject matter knowledge, 
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innebörden av att läraren kan presentera samt formulera ett ämne som eleverna förstår, då alla elever har 

olika förutsättningar samt olika behov. Detta innebär att läraren behöver sin kompetens för att variera och- 

utveckla undervisningen för att sedan kunna möta varje elevs behov. Som tidigare nämnt belyser lärarna 

olika sätt att arbeta med läsförståelse. Exempelvis nämner Silvia att ”man inte ska vara enformig i sitt 

arbetssätt utan man ska tänka utanför ramarna eftersom alla elever är olika och behöver olika mycket 

stöd”. Hon nämner att hon brukar ”ställa öppna frågor” om böckerna de läser tillsammans, ibland får 

eleverna ”återberätta genom tal eller skrift”. Kristin säger att hon arbetar ”ämnesintegrerat och tematiskt”. 

Hon nämner även att hon arbetar med ”olika genrer, skriva skapa etc”. Medan Caroline beskriver att hon 

varierar sitt sätt att arbeta inom läsförståelse för att möta elevers olika behov. Samtliga lärare beskriver 

även att de arbetar varierande för att inte trötta ut eleverna i lärandet. Detta kan tolkas som att lärarna 

försöker variera undervisningen för att eleverna ska få ett lustfyllt lärande. 

 

En aspekt som skiljer sig mellan Caroline och resten av deltagarna i denna fråga är att hon nämner en 

viktig faktor som en lärare måste göra och det är att hon reflekterar över sin undervisning. Detta kan man 

också koppla till det Shulman (1986) skriver om att använda sin kompetens för att utveckla 

undervisningen för att sedan möta varje elevs olika behov. För att kunna göra det behöver man reflektera 

över sin undervisning för att veta hur man exempelvis kan göra bättre, vad gick bra respektive dåligt med 

undervisningen etc.  

 

8.2.4 Pedagogical content knowledge: lärarens ämneskunskap samt hur kunskapen 
används i undervisningen 
 

Den andra innehållskunskapen som lärarna nämner är att ha förståelse för ämnet som Shulman (1986) 

belyser om i hans kunskapsteori. Lärarna poängterar att har man goda kunskaper inom ämnet samt känner 

sin klass är det lättare att utforma sin undervisning. Lärarna beskriver detta på följande sätt. 

 

Silvia och Kristin beskriver vikten av att vara tydlig i undervisningen för att det inte ska leda till något 

missförstånd. Silvia nämner även att missförstånd kan ske hos elever som är nyanlända eller har ett annat 

modersmål än svenska. Detta kan man koppla till det Shulman (1986) som nämner om missförstånd. Att 

missförstånd kan ske på grund av elevers olika bakgrund därför är det viktigt att läraren kan lägga upp sin 

undervisning på ett sätt som minimerar risken för missförstånd. Lärare behöver även utforma 

undervisningen efter sin klass, om det är en klass som är mångkulturell eller om man har nyanlända elever 

i klassen. Det är därför viktigt enlig Shulman (1986) att läraren har olika strategier som är produktiva för 
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eleverna i undervisningen. En förutsättning för detta är att läraren har vetskap om elevernas 

kunskapsmässiga nivå, erfarenheter, intressen och föreställningar, för att kunna utforma undervisningen 

efter individerna i klassen. Då alla elever har olika behov samt förutsättningar. 

 

Samtliga lärare nämner att de reflekterar över deras undervisning. Detta för att se vad eleverna kommer 

att tycka är svårt respektive lätt med boken som de läser. Kristin och Caroline nämner även att eleverna 

kan stöta på olika begrepp som behöver förklaras innan man läser samt att det är viktigt att ha läst boken 

innan för att veta vilka frågor som ska ställas. Shulman (1986) belyser att den andra kunskapskategorin 

handlar om att ha förståelse för vilka delar av ett ämne som är lätta respektive svåra för eleverna. För att 

kunna ha en förståelse för vilka delar av ett ämne som är lätta respektive svåra för eleverna behöver man 

som lärare ”känna sin klass”. Att vet vart de ligger kunskapsmässigt för att kunna utforma undervisningen 

efter elevernas olika behov. Det vill säga att veta hur långt de har kommit i sin läsförståelse för att kunna 

möta deras olika behov. 

 

8.2.5 Curricular knowledge: handlar om lärarens kunskap om läroplanen 

 

Under denna innehållskunskap belyser lärarna hur de förhåller sig till läroplanen och hur de utvecklar sin 

undervisningskompetens.  

 

Lärarna i studien lyfter fram att olika aspekter utifrån läroplanen som handlar om läsförståelse. Silvia 

betonar att det står i läroplanen ”att läraren ska främja elevernas språk genom att ge eleverna redskap för 

att kunna förstå och tolka texter. Att eleverna ska kunna använda olika strategier beroende på vad det är 

de jobbar med”. Caroline betonar att det står i läroplanen att ”eleverna ska ges möjlighet att få 

undervisning om hur man går tillväga för att läsa olika texter”. Vidare nämner hon att ”eleverna stöter på 

läsförståelse i alla ämnen och att de behöver olika strategier för att förstå olika texter”. Shulman (1986) 

belyser att läraren ska ha förståelse för kursplanen samt vad den syftar till. När läraren har en djup 

förståelse för vad som står i läroplanen samt vad den syftar till kan man utforma undervisningen på ett 

sådant sätt så att eleverna kan nå kunskapsmålen som finns i ämnets centrala innehåll.  

 

Samtliga lärare i studien nämner att de utvecklar sin undervisningskompetens genom fortbildning. Detta 

genom att lärarna arbetar med Läslyftet, en gång i veckan, som handlar om läsförståelse. Lärarna 

poängterar att det är viktigt att man som lärare håller sig uppdaterad om vilka lässtrategier som finns och 

tar till sig av andras erfarenheter för att utveckla sina kunskaper. De belyser att det är viktigt att ta del av 
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ny forskning som handlar om läsförståelse för att kunna utveckla elevers läsförståelse. Bortsätt från 

Läslyftet betonar både Kristin och Caroline att de läser på egen hand. Kristin nämner att hon har läst 

mycket genom åren som handlar om att utveckla elevers läsförståelse. Även Caroline beskriver att hon 

”läser på egen hand om läsförståelse. Då läsförståelse är A och O”. I likhet med det lärarna poängterar om 

att vara uppdaterad om de lässtrategier som finns nämner även Shulman (1986) att läraren måste veta 

vilka strategier som finns tillgängliga för att möta olika elevers skilda behov. Vi lever i en värld som 

ständigt utvecklas och förändras därför är det viktigt att hänga med i utvecklingen och ständigt vara 

uppdaterad om vilka strategier som finns tillgängliga. Detta är på grund av att alla elever är olika och 

kommer med olika förutsättningar samt behov. Det är viktigt som lärare att kunna möta varje elevs behov 

genom sin undervisning. Något som lärarna belyser väldigt positivt om Läslyftet är att man kan ta del av 

andras erfarenheter och tips. Caroline nämner att det är ”viktigt att våga lyssna in vad andra gör och prova 

själv”. 

 

Shulman (1986) beskriver även att läraren måste veta skillnaden mellan att använda de olika strategierna, 

vilket även lärarna poängterar i studien. De nämner att det finns olika strategier för olika texter, att man 

ständigt jobbar med läsförståelse och lässtrategier inom alla ämnen. Silvia beskriver att ”man arbetar med 

läsförståelse i alla ämnen och då gäller det att använda rätt strategi för rätt ämne”. Caroline säger att 

”eleverna stöter på läsförståelse i alla ämnen och för att de ska förstå texten behöver de olika lässtrategier”.  

Kristin belyser ”för att eleverna ska kunna förstå olika texter inom olika ämnen behöver man olika 

lässtrategier. Exempelvis inom matematiken behöver eleverna förstå problemformuleringen för att de ska 

kunna besvara på frågan. Då krävs det att eleverna förstår vad det är som står i problemformuleringen”. 

Vidare beskriver hon att i ”svenskundervisningen handlar det om att förstå meningsbyggnaden och 

innebörden av orden, det handlar om att förstå det lästa”.  

 

Något som lärarna gemensamt poängterar är att de har skapat sin egna lässtrategi genom åren, att de har 

tagit de bästa av de strategier som finns. Silvia betonar att hon har ”tagit lite smått och gått från olika 

lässtrategier och utformat min egna, men jag utgår alltid från vad min klass behöver”. En aspekt som 

Kristin belyser är att hon anser att ”mycket av de strategier som finns påminner mer eller mindre om 

varandra då de i slutändan har samma mål och det är att främja elevers läsförståelse och att de ska kunna 

använda sig av lässtrategier”.  

  

9 Diskussion och slutsatser   
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Jag kommer under detta avsnitt att sammanfatta mitt empiriska resultat och diskutera dem utifrån tidigare 

forskning. Sedan följer en diskussion om resultatets didaktiska implikationer och avslutningsvis kommer 

jag att nämna en idé för vidare forskning. För att besvara studiens första frågeställning har jag använt mig 

av det material som jag samlade in under mina observationer. Gällande de två andra frågorna har jag 

använt mig av intervjumaterialet. 

 

Denna studie har undersökt hur tre lärare arbetar med undervisningsstrategier för att främja elevers 

läsförståelse. Syftet har även varit att ta reda på hur lärarna själva beskriver sina arbetssätt samt hur de 

utvecklar sin undervisningskompetens. För att besvara studiens syfte har jag utgått från följande 

huvudfrågor. 

 

- Vilka undervisningsstrategier använder tre lärare i årskurs två för att främja elevers läsförståelse? 

 

- Hur beskriver lärarna själva att de arbetar med lässtrategier? 

- Hur utvecklar lärarna sin undervisningskompetens inom lässtrategier?  

 

Resultatet av studien visade att lärarna använder Langers (2005) tre innehållskunskaper för att utveckla 

elevers läsförståelse Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Att vara i och röra sig igenom 

föreställningsvärld och Att stiga ut och tänka över det man vet. Utifrån observationerna har jag sett att 

lärarna mestadels använder Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld i undervisningen av 

läsförståelse. Det studien även uppmärksammade var att lärarna inte arbetade efter en 

undervisningsstrategi utan att de hade tagit de bästa av olika lässtrategier, då de genom åren har skapat 

sin egen strategi. Lärarna var väl medvetna om sin egen kompetens och hur de arbetar med läsförståelse 

för att främja elevers läsförståelse. Det som även framgick utifrån observationerna samt intervjuerna av 

lärarna var att upplägget av deras undervisning var ganska likartad. Det var små detaljer som skiljde 

mellan deras undervisning. Två av lärarna ställde frågor om texten först, sedan förklarade de ord innan de 

började läsa och sedan ställde de även frågor under läsningens gång. En lärare läste och under läsningens 

gång stannade hon upp för att ställa frågor och förklara ord och i slutet av lektionen lät hon eleverna två 

och två stryka under begrepp som de kände att de behövde en förklaring på. Lärarna belyser även deras 

tolkning av begreppet läsförståelse i likhet med Lundberg, Herrlin (2005) och Taubes (2007) definition 

av begreppet läsförståelse att syftet med läsning är att läsaren ska förstå budskapet som författaren 

överlämnar med hjälp av de skrivna orden. Det är även viktigt att läsaren förstår innebörden av ord och 
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uppfatta meningsbyggnaden (Lundberg & Herrlin 2005). Även lärarnas tolkning av begreppet 

lässtrategier framkommer i studien och går i likhet med Bråten (2008) och Westlunds (2009) definition, 

att lässtrategier är mentala aktiviteter för att skapa mening i den skrivna texten. Lässtrategier hjälper 

individen att ställa och besvara frågor, förtydliga sin textförståelse, dra slutsatser, förutse innehållet i 

texten etc. (Bråten 2008; Westlund 2009). Det framkommer även i lärarnas uttalande att det finns olika 

slags texter som kräver olika lässtrategier (Westlund 2009).  

 

Det som även uppmärksammades var att lärarna belyser Shulmans (1986) innehållskunskaper subject 

matter knowledge, pedagogical content knowledge och curricular knowledge. De belyser att läraren 

behöver ha goda kunskaper inom läsförståelse för att kunna lära ut samt för att jobba varierande för att 

möta elevernas olika behov. Lärarnas yttrande kan kopplas till subject matter knowledge som handlar om 

att lärare behöver använda sin kompetens för att skapa en varierande undervisning. I den andra 

innehållskunskapen tar lärarna upp olika faktorer såsom att man ska vara tydlig i undervisningen för att 

missförstånd inte ska ske. Samtliga lärare belyser att de reflekterar över sin undervisning då de tar hänsyn 

till vad eleverna kommer att tycka är svårt respektive lätt (Shulman 1986). Det resultatet även visar är att 

lärarna hade välplanerade lektioner och att lärarna har väldigt likartad syn på den sista 

innehållskunskapen, något som Shulman (1986) benämner curricular knowledge. Det vill säga att lärarna 

ska hålla sig uppdaterade och ta del av den aktuella forskningen som finns. De nämner även att de har 

möjlighet till fortbildning och att de arbetar med Läslyftet i skolan. Ett annat resultat som studien visar är 

att lärarna använder sig av olika strategier för olika texter och att de ständigt arbetar med läsförståelse 

samt lässtrategier i alla skolämnen (Shulman 1986).  

 

Denna studie kan inte påvisa hur lärarna arbetar med läsförståelse och lässtrategier i allmänhet i Sverige, 

eftersom studien är väldigt liten, men den kan säga hur det ser ut i två skolor norr om Stockholm. Det 

studien har undersökt är vilka undervisningsstrategier tre lärare i årskurs två använder sig av. Den har 

även undersökt hur lärare beskriver att de arbetar med lässtrategier samt hur de utvecklar sin 

undervisningskompetens gällande lässtrategier. Studien har varit begränsad på grund av få observationer 

och intervjupersoner, vilket har påverkat mitt resultat. Detta är på grund av att jag inte fick tillräckligt 

med intervjupersoner, för att man inte får en helhetsbild på vilka undervisningsstrategier lärare använder 

sig av i undervisningen i skolor runt om Sverige. Frågan är hur studien hade sett ut ifall jag hade haft fler 

intervjupersoner samt om det funnits möjlighet till att intervjua lärare i årskurserna ett och tre .  En annan 

aspekt som påverkade mitt resultat var observationerna, eftersom jag inte fick möjligheten att observera 
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fler lektioner så kan man inte säga mycket om dem heller. Jag fick möjligheten att observera tre klasser 

under en svensklektion. Det vore intressant att se resultatet om jag hade möjlighet att observera samma 

lärare under en längre period. Detta är för att jag i så fall skulle kunna undersöka om undervisningen hade 

skiljt sig åt under perioden. Dock hade studien behövt en större tidsåtgång och fler observationstillfällen. 

 
9.1 Diskussion av det empiriska materialet utifrån tidigare forskning  

Lärarna i min studie poängtera hur viktig lärarens kompetens är inom pedagogisk kunskap, 

ämneskunskap samt kunskap om läroplanen för att kunna utveckla elevers läsförståelse. Detta är något 

jag kan koppla tidigare forskning där forskarna Pressly (2006), Westlund (2009), samt Liber, Af 

Geijerstam och Folkeryd (2010) belyser samma sak. Forskarna beskriver att om läraren har goda 

kunskaper kan hen lära ut. Goda kunskaper bidrar till att läraren har en större förståelse för sin 

undervisning och kan stödja elevers utveckling av läsförståelse. En lärare i min studie nämner att en 

”lärare måste vara kunnig för att undervisa i läsförståelse, det är en viktig faktor” menar hon. Vidare 

nämner hon att ”det är viktigt att ha goda kunskaper inom strategier för att sedan kunna lära ut till 

eleverna så att de kan använda dem när de läser själva”. Samtliga lärare i studien är medvetna om sin 

kompetens inom lässtrategier samt läsförståelse, då deras undervisning är välplanerad.  

 

Det som framkommer i min studie är att lärarna belyser att det finns olika slags texter som kräver olika 

lässtrategier. Detta belyser även Westlund (2009), att olika texter kräver olika slags lässtrategier. Även 

Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) belyser att det är betydelsefullt att ge elever olika 

strategier för att eleverna ska kunna variera lässtrategi efter text samt kunna tolka olika texter. Lärarna i 

studien belyser olika sätt att arbeta med lässtrategier, allt beror på vad de jobbar med. En av lärarna belyser 

att man inte ska vara enformig i sitt sätt att arbeta, att man måste tänka utanför ramarna eftersom alla 

elever är olika och behöver olika mycket stöd. Hon belyser att hon brukar ställa öppna frågor till eleverna 

och ibland låta eleverna återberätta antingen genom tal eller skrift, för att hon vill att de själva ska berätta 

med egna ord. En annan lärare belyser att hon arbetar mycket ämnesintegrerat och tematiskt, hon arbetar 

även med att skapa och skriva samt läsa och ställa frågor om bokens innehåll.  

 

I min studie framkommer det att lärarna är medvetna om deras sätt att arbeta med lässtrategier för att 

utveckla elevers läsförståelse. De belyser att de genom åren har skapat sin egna strategi, att de har tagit 

det bästa av de olika lässtrategier som finns tillgängliga och skapade sin egna. En av lärarna ”tycker att 

mycket av de strategier som finns påminner mer eller mindre om varandra då de i slutändan har samma 
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mål och det är att främja elevers läsförståelse och att de ska kunna använda sig av lässtrategier”. Detta 

stämmer inte överens med forskaren Pressly (2006) som nämner i sin undersökning att många lärare inte 

har tillräckligt med kompetens för att undervisa sina elever i lässtrategier. Däremot kan lärarnas yttrande 

kopplas till det forskarna Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) nämnt ovan om att det är 

betydelsefullt att ge eleverna olika strategier.  

 

Det som även framgår i min studie är att lärarna belyser att de ständigt arbetar med att utveckla elevers 

läsförståelse med hjälp av lässtrategier. Lärarna intresserar sig för elevernas svar och uppmuntrar eleverna 

till att samtala om böcker de läser. De belyser även att de arbetar med lässtrategier i olika ämnen och på 

olika sätt för att främja elevers läsförståelse. Detta är något som inte heller stämmer överens med det 

tidigare forskning. Durkin (1978/79) Pressly (2006), Knutas (2008) och Lundberg (2010) nämner i sina 

undersökningar att lärarna testade sina elevers läsförståelse istället för att arbeta med att utveckla deras 

läsförståelse. Forskaren Pressly (2006) nämner i sin undersökning att han befann sig i klassrum där han 

inte hade önskat något barn befinna sig i, då lärarna inte arbetade med att utveckla elevers läsförståelse 

eller skrivförmåga. Lundberg (2010) påpekar även att flera studier har visat att kontrollfrågor är ledande 

del av undervisningen i läsförståelse, vilket inte heller stämmer överens med min studie, då lärarna i min 

studie ställer öppna frågor där eleverna även kan relatera till sina egna erfarenheter för att få en större 

förståelse för texten de läser.  

9.2 Didaktiska implikationer 

Att arbeta med läsförståelse är viktigt för alla individer. Läsförståelse är inte en förmåga som människan 

har medfött utan en förmåga som människan ständigt måste utveckla för att kunna behärska. Att kunna 

läsa, tillgodogöra sig och förstå texter är en viktig grund för att kunna fungera som samhällsmedborgare 

i vårt moderna samhälle. Läsförståelse är en grundsten även för andra ämnen inom skolkontexten där 

individer möter text.  

Det studien har synliggjort är hur lärare arbetar med lässtrategier för att främja elevers läsförståelse. Den 

lärdom vi blivande samt verksamma lärare kan ta av denna studie är hur vi kan arbeta med lässtrategier 

samt läsförståelse. Detta är för att kunna stötta eleverna i deras lärandeprocess inom läsförståelse. Det är 

av stor vikt att läraren är kompetent och kan anpassa lässtrategier utifrån olika elever och texter.  

Med denna studie har jag fått ta del av lärares erfarenheter av att arbeta med lässtrategier, vilket har varit 

såväl lärorikt som utvecklande. Studien kan bidra till kollegialt lärande där olika aspekter av läsförståelse 
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samt olika sätt att arbeta med detta belyses, vilket är av vikt både för mig som lärarstudent, men även 

verksamma lärare.  

 

 

9.3 Vidare forskning 

Studien har väckt fram nya intressanta frågor som man kan gå vidare med. En intressant aspekt hade varit 

att se ämnet utifrån elevers perspektiv. Vad tycker eleverna när de möter nya texter? Och hur använder de 

lässtrategier? En annan forskningsfråga som är intressant att undersöka är: finns det någon lässtrategi som 

eleverna tycker är svår att tillämpa? Detta är tre forskningsfrågor som jag anser vara intressanta och som 

kan undersökas i skolorna.  
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Otryckta källor: 

Intervju med Silvia: 18/10-2017, 22:49 minuter 

Intervju med Caroline: 19/10-2017, 25:03 minuter 

Intervju med Kristin: 20/10-2017, 27:33 minuter 

 

Observation med Silvia: 18/10-2017, 40 minuter 

Observation med Caroline: 19/10-2017, 45 minuter 

Observation med Kristin: 20/10-2017, 40 minuter  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Personligbakgrund:  

Ålder? 
Kön? 
Utbildningsbakgrund? 
Hur länge har du jobbat som pedagog? Vilken årskurs undervisar du i?  

Läsförståelse 
1. Förklara vad läsförståelse innebär?  
 
2. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i undervisning av läsförståelse?  
 
3. Hur undervisar du för att utveckla elevers läsförståelse?  

 
 

Erfarenhet av lässtrategier 
 
Förklara vad lässtrategi innebär? 
 
4. Använder du dig av någon särskild modell/modeller? Varför använder du just de modellerna?  
 
5. Har du arbetat med en annan modell/modell tidigare och bytt till denna? har du sett någon skillnad på 
modellerna? 
 
6. Hur många gånger i veckan arbetar du med läsförståelse? 
 
7. Hur vet du att eleverna har lärt sig använda strategin? Hur kollar du upp det? 
 
8. Använder du lässtrategierna bara under svenskämnet eller andra ämnen också? Vilka ämnen och 
varför gör du det? 
 
9. Har du märkt av positiva effekter på elevers utveckling av läsförståelse genom något specifikt 
arbetssätt?  
 
10. Hur känner du inför undervisning i läsförståelse? Känner du ett stöd från skolan och kollegor i din 
undervisning i läsförståelse?  
 
11. Har du möjlighet till fortbildning och att ta del av den aktuella läsforskningen under arbetstid?  
 
12. Är det något du tycker skulle kunna förbättras för att hjälpa dig i din undervisning av läsförståelse?  

13. Finns det något mer du skulle vilja tillägga i intervjun? 
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