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Sammanfattning Forskning visar att elever behöver en god läsförståelse för att kunna 
inhämta kunskap i skolan. På grund av det är det relevant att 
strukturerat arbeta med läsförståelsestategier eftersom det leder till en 
bättre läsförståelse hos elever. Därför syftar studien till att undersöka 
vad lärare i grundskolans tidigare år har för uppfattningar om 
läsförståelse och läsförståelseundervisning i svenskämnet. De 
forskningsfrågor vi sökt svar på är: “Vad innebär läsförståelse för 
lärare?” samt “Hur beskriver lärare arbetet med läsförståelse?”. Den 
metodologiska ansatsen i studien är fenomenografiskt inspirerad då den 
syftar till att beskriva och analysera människors olika sätt att uppfatta 
fenomen. Empirin består av semistrukturerade intervjuer med sju 
stycken verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Resultatet visar 
att lärarna anser att läsförståelse är något elever behöver under sin 
skolång men även i deras framtida roll som goda samhällsmedborgare. 
Dock leder inte detta automatiskt till att alla lärarna bedriver 
läsförståelseundervisning i den mån de önskar. Utifrån resultatet dras 
slutsatsen att lärarnas uppfattningar om läsförståelse inte stämmer 
överens med i hur stor utsträckning de väljer att bedriva en 
undervisning som främjar läsförståelsen. Vidare forskning kan därmed 
vara att undersöka om lärares uppfattningar av läsförståelse 
överensstämmer med i vilken utsträckning hen väljer att bedriva en 
strukturerad läsförståelseundervisning, detta görs lämpligen via 
observationer för att kunna komplettera intervjumaterial. 
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Förord 
  
Det har varit fyra härliga år fyllda med studier på Högskolan i Halmstad. Vi har lärt oss 
mycket om både pedagogik och didaktik som vi stoppar i vår ryggsäck inför vår ankommande 
yrkesgärning. Examensarbete I i kombination med utvecklingsarbetet ligger delvis till grund 
för detta examensarbete. Vi har utfört intervjuer då det är lärares uppfattningar kring 
läsförståelseundervisning vi vill undersöka och det fanns inte med i den tidigare insamlade 
datan. Det är nu vi själva får tolka vår insamlade data och runda av vårt arbete kring 
läsförståelse vilket har upplevts både som spännande och pirrigt. 
  
Arbetsfördelningen har varit god och vi har hjälpts åt med samtliga delar. Vi vill rikta ett stort 
tack till varandra, våra nära och kära, vår handledningsgrupp på högskolan och våra 
handledare. Vi vill även tacka de lärare som har möjliggjort studien genom sitt deltagande vid 
intervjuerna. 
  

Carina Petersson & Melanie Morell 
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1.  Inledning 
 
I mötet med det skrivna ordet kan det nästintill omöjliga ske (Westlund, 2012). 
Läsaren kan träda in i okända världar som inte hade varit möjliga att uppleva på egen 
hand, men med hjälp av böcker blir det möjligt (ibid). Enligt Liberg (2010) är barns 
första möte med den skrivna texten när en vuxen läser högt för dem. I samband med 
läsningen följer ofta ett samtal mellan barnet och den vuxne om vad innehållet i texten 
handlade om och dess betydelse (ibid). Liberg (2006) menar att barn under dessa 
textsamtal finner ingångar till samtalsämnen som annars kanske inte hade uppkommit. 
Barnen får resonera om situationer som karaktärerna i boken råkar ut för och hur de 
själva hade upplevt dessa händelser som litteraturen belyser (ibid). 
  
Mötet som sker när barnen kommer i kontakt med den skrivna textens oändliga 
möjligheter och upptäckter försummas de barn som inte förstår innehållet av texten 
(Liberg, 2010). Hon belyser även hur dessa gemensamma samtal om texten utgör en 
god grund för barns förståelse för den skrivna textens innehåll och vikten av dessa 
samtal i skolan för att främja elevernas läsförståelse. Det är dessutom inte endast 
viktigt att låta barnens läsförståelse främjas och förse dem med en djupare förståelse 
om berättelser, sagor eller andra skönlitterära verk (ibid). Läsförståelsen är av stor vikt 
för att kunna tolka och ta till sig övrig skriftspråklig information, vilket gör att 
läsförståelse är en förmåga som ett informationssamhälle kräver (Skolverket, 2016). 
   
Läsförståelse innebär att läsaren får förståelse för den lästa texten, vilket krävs för att 
kunna tillgodogöra sig textinnehållet (Liberg & Säljö, 2010). Enligt Skolverket (2016) 
innebär en god läsförståelse att läsaren kan skapa sig föreställningar inför läsningen 
om vad textens innehåll kommer att vara. Det innebär även att läsaren ställer frågor till 
texten under läsningens gång och reder ut eventuella oklarheter i den. Efter läsningen 
skapas reflektioner om innehållet och dess innebörd hos läsaren. Ny kunskap och nya 
perspektiv ställs i relation till läsarens tidigare kunskap och perspektiv under dessa 
reflektioner och på så vis tillägnar sig läsaren texten med förståelse för dess innehåll 
(ibid).  
 
Skolans roll för elevers läsförmåga är av stor betydelse och likaså dess ansvar att alla 
elever lär sig läsa, förstå och använda texter (Reichenberg, 2008). Det ansvaret speglas 
i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2017) i 
kunskapskraven i svenska gällande elevers läsförmåga i årskurs 3. Enligt kraven ska 
eleverna kunna läsa med flyt, använda strategier på ett huvudsakligt fungerande sätt, 
kunna koppla det huvudsakliga budskapet i texten till egna erfarenheter samt att 
återberätta viktiga delar ut textens innehåll. Kraven på läsförmågan hos eleverna 
återkommer i årskurs 6 och 9 på än mer avancerade nivåer (ibid).  
Vi överöses av information från många olika håll i samhället. Information i form av 
skrift finner vi överallt, i våra nyhetstidningar, i reklam, skvallerblaskor, i böcker och 
inte minst på internet. En förmåga samhället förutsätter att dess medborgare har är att 
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kunna tillägna sig ny kunskap genom att ställa ny information i relation till tidigare 
kunskap samt att kunna dra paralleller till sig själv för att kunna förstå en text. Enligt 
Liberg och Säljö (2010) är det i skolan som grunden läggs för att våra barn och elever 
skall kunna delta som samhällsmedborgare. 
  

1.1 Problemområde 
  
Om elever inte har en god läsförståelse kan det vara svårt för dem att tillgodogöra sig 
ny kunskap vilket i sin tur kan leda till dåliga omdömen och betyg (Skolverket, 2016, 
s. 8). Utifrån ett ännu större perspektiv kan det motverka deras roll som goda 
samhällsmedborgare och leda till ett utanförskap (Liberg & Säljö, 2010). Det är av 
stor vikt att arbeta med elevers läsförmåga från tidig ålder för att både förse dem med 
goda förutsättningar i deras fortsatta skolgång men även för att eleverna ska kunna 
leva och verka i samhället. 
  

      1.2 Syfte och frågeställningar 
  
Studiens syfte är att ur ett lärarperspektiv undersöka behöriga lärare i grundskolans 
tidigare års uppfattningar om läsförståelse och deras arbete med att utveckla elevers 
läsförståelse i svenskämnet. Vi har valt följande frågeställningar: 
  
● Vad innebär läsförståelse för lärare? 
● Hur beskriver lärare arbetet med läsförståelse? 

  
1.3 Disposition   

  
Vår text är upplagd enligt följande: inledningsvis presenteras vårt val av ämne och vad 
det grundar sig på. I inledningen skrivs även problemområde, syfte och 
frågeställningar fram. I bakgrund presenteras läsförståelse, textsamtal, stöttning och 
proximal utvecklingszon. Däri lyfts vikten med att besitta en god läsförståelse och hur 
detta definieras samt vilken roll textsamtalet har i arbetet med läsförståelse och hur 
elever kan stöttas på sin egen nivå. Därefter följer tidigare forskning innehållande 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar som berör läsförståelsestrategier, att lära i 
gemenskap samt textsamtal. Efterföljande avsnitt beskriver de metodval som studiens 
genomförande grundas på, det vill säga hur studiens empiri samlades in, analyserades 
och sammanställdes. I resultatet har materialet av de sju intervjuer som genomfördes 
skrivits ut i olika kategorier. Dessa lyfter fram lärarnas uppfattningar om läsförståelse 
och om deras undervisning i det. Studien avslutas med en resultatdiskussion där vi 
kommer att analysera vårt resultat och tidigare forskning vävs samman och utifrån 
detta besvaras forskningsfrågorna. Avslutningsvis följer slutsats, didaktiska 
implikationer och egna lärdomar. 
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2. Bakgrund 
  
Bakgrunden innehåller begrepp och teorier som är viktiga för vår studie. Inledningsvis 
presenteras ett avsnitt om läsförståelse följt av ett om textsamtal och därefter beskrivs 
stöttning och proximal utvecklingszon. 
  

2.1  Läsförståelse 
  
Begreppet läsförståelse innebär i studien hur läsaren kan förstå den lästa textens 
innehåll genom att tolka innehållet, inte endast genom att kunna läsa de skrivna orden. 
En god läsförståelse innebär att läsaren ska kunna förhålla sig till ny kunskap i texten i 
samspel med den tidigare kunskap läsaren har för att kunna reflektera över textens 
innebörd (Westlund, 2012). Vidare lyfter författaren fram att en god läsförståelse kan 
beskrivas som förmågan att läsa med kritisk urskiljning samt kunna inhämta 
information ur olika slags texter (ibid). 
  
Schmidt och Jönsson (2015) beskriver hur lärare kan undervisa elever för att främja en 
god läsförståelse. Författarna utgår från den amerikanska läsforskaren Judith Langer 
som beskriver hur läsaren går igenom olika faser i sin läsning och i sin förståelse för 
den skrivna texten. Langer har utifrån dessa skapat en modell kring hur lärare kan 
arbeta med dem i sin undervisning. Schmidt och Jönsson förklarar hur den första fasen 
inleds med att läsaren skapar sig en förförståelse för vad texten kan komma att handla 
om. Nästa steg handlar om att läsaren resonerar om vad som lästs och vad som sker i 
texten. Därefter ska läsaren ta ett steg tillbaka och fundera över vad som lästs hitintills 
och dess betydelse för berättelsen i sin helhet. I denna fas skall läsaren även resonera 
över hur man själv hade upplevt de olika situationer som berörts i texten. I den näst 
sista fasen lämnar läsaren texten för att tänka över sin läsupplevelse. Den sista fasen 
handlar enligt Langer om att dra nytta av den kunskap som läsaren nu byggt upp av 
den lästa texten och föra in detta i sin fortsatta läsning och även i helt nya 
sammanhang. Langer talar om att faserna görs med fördel i grupp då det är lärorikt att 
i gemenskap få ta del av andras tolkningar och själv skapa sig fler perspektiv (ibid). 
  
Det finns färdiga modeller att tillgå i skolor när man arbetar med läsförståelse 
(Larsson, 2014, 14 november). Ett exempel är metoden “En läsande klass” av Martin 
Widmark där de olika förmågorna tränas i olika strategier med hjälp av läsfixarna. 
Läsfixarna består av spågumman som förutspår vad som kommer ske i texten, 
cowboyen som med sitt lasso samlar in och sammanfattar texten, detektiven letar efter 
ord som behöver redas ut, reportern ställer frågor om texten samt konstnären som 
skapar inre bilder av den lästa texten. Strategierna är uppdelade och eleverna kan 
arbeta med en förmåga åt gången alternativt ett flertal beroende på text. I artikeln 
skrivs det även att läsförståelseforskaren Westlund varnar för att låta strategierna bli 
en isolerad färdighetsträning utan att det är förståelsen för textens innehåll som ska 
vara i fokus. Risk finns att modeller likt “En läsande klass” fokuserar för mycket på 
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att eleverna ska lära sig de olika strategierna var för sig hellre än att de ska förstå hur 
dessa ska användas när eleverna tar sig an en text (ibid). 
  

2.2 Textsamtal 
  
Textsamtal som begrepp syftar till gemensamma samtal inför, under samt efter 
läsningen som bearbetar textens innehåll (Westlund, 2012). Samtalen handlar om att 
förstå och tolka olika situationer som uppstår i texten under läsningen samt ta reda på 
vad författaren vill förmedla med sin text. Utifrån dessa textsamtal får läsaren, i detta 
fall eleverna, samtala om hur de tolkar och upplever olika situationer i texten samt vad 
detta betyder för dem själva (ibid). Textsamtal avser alltså även att samtala om hur 
läsaren kan dra egna paralleller till sitt eget liv och sina erfarenheter utifrån texten. 
  
Liberg (2006) lyfter textsamtalets vikt för elever genom hela deras skolgång och syftar 
till hur den skrivna texten kan bidra till diskussioner och samtalsämnen som eleverna 
eventuellt inte hade fått möjlighet att diskutera och reflektera över annars. Utifrån en 
skriven text kan lärare tillsammans med eleverna diskutera bl.a. händelser, situationer, 
karaktärer och miljöer. Eleverna får även möjlighet att diskutera hur de själva hade 
upplevt och agerat i en liknande situation som berättas i texten (ibid). 
Det framhävs även i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet att 
elever i grundskolan skall kunna föra enkla resonemang om den lästa textens innehåll 
samt dra paralleller till sina egna erfarenheter (Skolverket, 2017). Vidare beskriver 
läroplanen hur eleverna ska vara kapabla till att urskilja texters budskap samt att 
kunna läsa mellan raderna (Skolverket, 2017). Det är genom lärarens undervisning 
som eleverna skall tillgodoses olika lässtrategier för att kunna tolka och anpassa sin 
läsning efter texten (ibid). 
 

2.3 Stöttning och proximal utvecklingszon 
  
I denna studie ingår även Vygotskijs teori om att lärandet sker i det sociala samspelet. 
Vi kommer bland annat använda begreppen stöttning och den proximala 
utvecklingszonen när vi analyserar vårt resultat. Westlund (2015) menar att Vygotskijs 
utvecklingsteorier, där individen först utvecklas i ett socialt sammanhang och därefter 
på individnivå stämmer överens med hur läsförståelseundervisning kan gå till. 
Vygotskij forskade inom pedagogik och psykologi och hans teori utgår från att 
individer lär sig i samspelet med andra individer (Säljö, 2010). Han menade att 
individen genom det sociala samspelet kommunicerar och är aktiv i sin 
kunskapsutveckling. Vidare beskriver Säljö att lärande och utveckling sker i samspel 
med andra och att individen får en förståelse för sin omvärld i samspelet (ibid). 
  
Genom stöttning ges eleven ett visst stöd för att komma vidare i sin 
kunskapsutveckling (Gibbons, 2009). Lärare och/eller andra elever ger stöd till eleven 
för att hen sedan kunna genomföra aktiviteten på egen hand. En sak eleverna inte kan 
göra på egen hand kan göras tillsammans med andra för att därefter klara av det helt 
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på egen hand (ibid). Under textsamtal diskuterar elever tillsammans och får syn på hur 
andras tankar och erfarenheter ser ut och kan på så sätt göra kopplingar till sig själv. 
Den proximala utvecklingszonen (ZPD) förklarar Säljö (2010) som när en elev 
befinner sig mellan två olika zoner och det uppstår svårigheter. I den zonen är det för 
svårt för eleven att klara aktiviteten på egen hand men med hjälp av viss stöttning kan 
hen klara av det. Eleven kan med hjälp av det sociala samspelet utveckla ny kunskap 
(ibid). Stöttning och ZPD ser vi som viktigt för en framgångsrik 
läsförståelseundervisning eftersom det är av betydelse för eleverna att få ta del av 
varandras tankar och erfarenheter vilket görs i samspelet med andra under textsamtal. 
  
Sammanfattning 
Första avsnittet lyfter fram läsförståelsens innebörd och vikt för eleverna. Det belyser 
även de olika förmågor som krävs för att besitta en god läsförståelse. I nästa avsnitt 
om textsamtal beskrivs samtalet om den lästa texten som en väsentlig del för att 
främja förståelsen för dess innehåll. Avsnittet lyfter även fram en viss kritik mot att 
arbeta med förmågorna avskilt genom olika läsförståelsestrategier i de modeller som 
finns att tillgå i undervisningen. Strategierna i sig kan riskera att få för stort fokus 
istället för ett fokus på hur de ska användas för att hjälpa eleverna förstå texten. Det 
slutliga avsnittet tar upp hur stöttning och den proximala utvecklingszonen kan hjälpa 
eleverna att nå en god läsförståelse genom att lära sig av varandra och utbyta tankar 
och erfarenheter. 
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3. Tidigare forskning 
  
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som består av vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar. Forskningen presenteras utifrån resultat, syfte, urval samt metod. 
Den tidigare forskningen kommer att användas för att förstå och tolka studiens empiri. 
Vi har artiklar som berör läsförståelseundervisning, både ur ett lärarperspektiv och 
även ur ett elevperspektiv. Samtliga artiklar bortsett från en undersöker elever i 
årskurs F-3. 
  
Reichenberg och Emanuelsson (2014) utförde en interventionsstudie1 på två olika 
svenska skolor i årskurs tre där 71 elever från fyra olika klasser och fyra lärare 
medverkade. Under åtta veckors tid jämfördes två olika metoder för 
läsförståelseundervisning, Questioning the Author (QTA) och Reciprocal Teaching 
(RT). QTA innebär att läraren modellerar2 och förklarar olika läsförståelsestrategier 
som kan användas och leder eleverna genom texten. RT innebär att läraren hjälper 
eleverna att gemensamt bearbeta textinnehållet, genom att förutspå, ställa frågor till 
texten, reda ut oklarheter och sammanfatta texten. Eleverna delades in i olika grupper 
där de fick arbeta med varsin metod och sedan jämfördes elevgruppernas resultat. 
Testet gick ut på att eleverna först fick läsa meningar och välja ut en bild till texten. 
Eleverna fick sedan läsa en text och välja ord som passade in på texten. Studiens 
resultat visar att elevernas läsförståelse förbättrades genom den implementerade 
läsförståelseundervisningen oavsett vald metod.  
  
En studie genomförd av Persson och Hemström (2017) med syfte att undersöka hur 
lärare genomför textsamtal och hur lärarna anser att dessa påverkar elevernas 
läsförståelse i årskurserna F-3. De granskade samtidigt hur lärarnas utbildning och 
erfarenhet speglar deras undervisning i läsförståelse. Studiens empiri består av 
kvalitativa intervjuer med åtta lärare från fyra olika svenska skolor. Resultatet i 
studien visar att lärarna ansåg att textsamtal fick bäst verkan om de genomfördes i 
mindre grupper där alla elever får talutrymme och möjlighet att påverka dialogen. 
Respondenterna i studien uttryckte att läsförståelseundervisning har en större plats i 
undervisningen idag än för några år sedan och att Läslyftet3 kan ha en bidragande 
orsak till ett större fokus. Resultatet visar att samtliga lärare i studien var positivt 
inställda till att arbeta med läsförståelse med eleverna oavsett examensår samt att de 
alla arbetade med någon strategi eller modell i sin undervisning. 
                                                                                                       
Jönsson (2007) genomförde en studie med syftet att få kunskap om möjligheter och 
begränsningar i några litteraturpedagogiska redskap i årskurs F-3. Studien är kvalitativ 
och inspirerad av etnografiska metoder. Under fyra års tid följde Jönsson sin egen 
klass på 24 elever från förskoleklass till årskurs tre. Studiens empiriska material är 

                                                
1  Experimentell studie där deltagarna utsätts för en intervention, det vill säga någon åtgärd som prövas 
 
2 Åskådliggör sin tankestruktur genom att tänka högt 
3 Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling 
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bestående av intervjusamtal, läraranteckningar, elevtexter och video- och 
bandinspelningar. Studiens resultat visar på att det kollektiva arbetet när elever och 
lärare läser högt i gemenskap samt läsloggar och boksamtal är av betydelse för 
elevernas läsförståelse. Jönsson menar att det kollektiva arbetet med 
läsförståelsestrategier är ett givande och tagande mellan grupp och individ som bidrar 
till elevernas enskilda läsutveckling och likaså för elevernas läsförståelse. Studien 
presenterar även olika strategier som kan användas i undervisningen med läsförståelse 
såsom Judith Langers faser samt Palinscar och Browns strategier. Palinscar och 
Browns strategier syftar till att bygga upp en förståelse för texten genom att använda 
strategierna: att förutsäga, ställa frågor, summera och klargöra textens innehåll före, 
under och efter läsningen. Strategierna kan med fördel användas som stödstrukturer 
både för lärare och elever i samtalet och diskussionen om textinnehållet. Jönsson lyfter 
Langers olika faser i syfte att förstå texten och modell kring hur lärare kan arbeta med 
dessa. Vidare tar hon även upp hur lärares undervisningsstrategier med läsutveckling 
och läsförståelse ger ett stöd till eleverna. 
  
Wang (2016) utförde en studie om vad olika läsförståelsestrategier har för betydelse 
för elevers läsförståelse. Studien undersökte skillnaderna mellan elever med lägre och 
högre grad av läsförståelse och deras användning av lässtrategier. Studien 
genomfördes på 10 gymnasieelever i Taiwan under en tidsperiod på fyra veckor. 
Wang (2016) lät eleverna göra olika tester i läsförståelse i slumpmässiga par. Paren 
fick gemensamt läsa texter, svara på frågor samt resonera om textinnehållet utifrån en 
“tänka-högt”-strategi för att upptäcka vilka strategier som eleverna använde under 
läsningen. Studiens resultat utgick sedan av att jämföra det elevpar som gjort bäst 
ifrån sig och det elevpar med sämst testresultat. Studien är både kvalitativ och 
kvantitativ bestående av ljudinspelningar samt testresultat. Resultatet visar att 
elevparet som hade bäst läsförståelse använde sig bland annat av att sammanfatta 
texten och de lyckades göra tolkningar utifrån egna erfarenheter och förkunskaper. 
Resultatet påverkades av att eleverna fick arbeta parvis och samarbeta med att läsa 
texterna, belyser Wang. Läsningen blev en social aktivitet mellan eleverna där de fick 
diskutera, föra resonemang om texten samt lyssna på den andres argument och 
reflektioner samt ställa frågor och ge svar (Wang, 2016). 
  
Sammanfattning 
Den tidigare forskningen visar hur läsförståelsestrategier och modeller med fördel kan 
användas i arbetet med att främja elevers läsförståelse. Läsförståelsestrategierna RT 
och QTA belyser båda lärarens roll för att stötta eleverna i läsningen, genom 
modellering av strategier samt stöttning. Gemenskap och samarbete är nyckelord i 
flertalet av artiklarna varav resultatet visar att gemensam läsning och diskussioner om 
texten i grupp gynnar elevernas läsförståelse. Avsnittet belyser även hur förmågan att 
kunna koppla textens innehåll till sina egna erfarenheter spelar en viktig roll i 
läsförståelsen. I tidigare forskning lyfts även hur lärare överlag är positivt inställda till 
att arbeta med läsförståelse samt att det ges ett större utrymme i den generella 
undervisning idag än för några år sedan, satsningar såsom Läslyftet lyfts som en av 
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förklaringarna. Vi har valt artiklar utifrån både lärarperspektiv och elevperspektiv i 
vår tidigare forskning. Detta med motiveringen att oavsett perspektiv så berör det 
läsförståelse och hur olika modeller och strategier kan användas för att främja 
läsförståelse. 
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4. Metod 
  
I detta avsnitt presenteras metodval, datainsamling, urval, forskningsetiska principer, 
databearbetning samt metoddiskussion. Under metodval beskrivs den metodologiska 
ansatsen och sedan beskrivs studiens insamlingsmetod under genomförande. Urval 
och forskningsetiska principer skrivs sedan fram och under databearbetning 
presenteras den systematiska analysen av insamlad empiri. Fortsättningsvis diskuteras 
även studiens reliabilitet och validitet. I metoddiskussionen diskuteras val av metod 
och eventuella styrkor och svagheter lyfts fram. 
  

4.1 Metodval 
  
Den metodologiska ansatsen i studien är inspirerad av fenomenografi genom sitt sätt 
att undersöka lärares olika uppfattningar om läsförståelse. En fenomenografisk studie 
ämnar beskriva och analysera människors olika sätt att uppfatta en sorts fenomen 
(Larsson, 1986). I och med den fenomenografiska ansatsen är studien även induktiv 
och kvalitativ. En induktiv studie innebär att forskaren utgår från det empiriska 
materialet för att sedan koppla det till teori (Ahrne & Svensson, 2011). En kvalitativ 
studie söker efter fördjupade kunskaper om det fenomen som studeras (Larsson, 
1986). Inom fenomenografin finns det kvalitativa metoder av både första och andra 
ordningen; den första ordningens kvalitativa metod handlar om fakta och vad som kan 
studeras utifrån medan den andra ordningens kvalitativa metod handlar om hur andra 
personer uppfattar verkligheten (Uljens, 1989). Studien vi utför är av andra ordningen 
då den studerar människors olika uppfattningar om fenomen. I studien ligger fokus på 
lärares olika sätt att uppfatta läsförståelse och läsförståelseundervisning. 
  

4.2 Genomförande                                                            
                                

För att samla in empiri till studien valde vi att använda oss av semistrukturerande  
intervjuer. Bjørndal (2005) beskriver hur intervjuer är den bästa metoden för att förstå 
en annan persons perspektiv. Enligt författaren kan även en intervju fånga upp detaljer 
som vid andra insamlingsmetoder hade kunnat förbises. Syftet med intervjuerna var 
att få förståelse för respondenternas olika uppfattningar kring 
läsförståelseundervisning och textsamtal. 
  
Vi tog kontakt med åtta verksamma lärare i årskurserna F-3 och frågade om de var 
intresserade av att delta i vår intervju och vår studie. Sju av åtta lärare svarade och 
visade intresse för att delta och till dessa skickades det ut ett informationsbrev (se 
bilaga 1). Informationsbrevet bestod av en presentation av studien, dess syfte samt en 
redogörelse kring hur de forskningsetiska principerna tas i beaktande. Därefter 
bokades olika tillfällen för att genomföra intervjuerna med respektive lärare. 
Pilotintervjuer4 genomfördes med två lärarstudenter innan de faktiska intervjuerna 

                                                
4 Intervjufrågor testas och modifieras efter behov 
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med lärarna tog plats. Kvale (1997) menar att det är ett sätt att undersöka 
intervjufrågornas relevans för studien, tidsaspekten på intervjuerna samt huruvida 
frågorna var tillräckliga samt tydliga nog för att besvara forskningsfrågorna. Med 
hjälp av pilotintervjuerna kunde vi justera och förbättra frågornas innehåll, antalet 
frågor samt diverse följdfrågeformuleringar för att uppnå bästa resultat. 
  
Vid planering och genomförande av intervjuerna utgick vi från Kvales (1997) tio 
kriterier för en framgångsrik intervjuare. Kriterierna innebär att den som intervjuar ska 
vara väl insatt i ämnet, strukturerad, tydlig och ha beskrivit syftet med intervjun för 
respondenten. Kriterierna innebär även att intervjuaren ska visa hänsyn genom att inte 
avbryta eller påskynda ett svar, ha en lyhördhet samt vara flexibel under intervjun. 
Intervjuaren bör ha en klar bild av vad som önskas av intervjun samt att kunna 
ifrågasätta otydliga svar från respondenten. Intervjuaren bör slutligen tolka och 
klargöra det respondenten säger och uttrycker, utan att framföra personliga 
uppfattningar och tolkningar till denne (ibid). Innan intervjun startade beskrev vi 
syftet med vår studie och hur intervjun var upplagd. Under intervjun var vi 
intresserade av respondenternas svar, skyndade inte på svaren och ibland ställde vi 
följdfrågor när vi ansåg att något behövdes förtydligas. Vi upplevde att 
bakgrundsfrågorna och den kända skolmiljön bidrog till en trygg intervjumiljö. 
Intervjutiden varierade mellan 15 - 30 minuter. Vi genomförde tre av intervjuerna med 
en lärare åt gången och två stycken genomfördes i form av parintervjuer. I 
parintervjuerna intervjuades två lärare från samma arbetsplats ihop. Samtliga 
intervjuer med lärarna registrerades via ljudinspelning med hjälp av mobiltelefon och 
genomfördes mellan den 11-25 april 2018. I resultatet hänvisas citaten till 
respondenternas fiktiva namn. Dessa återfinns under urval samt i referenslistan under 
empiriska källor. 
                                                                   
För att skapa en intervjuguide utgick vi från studiens frågeställningar. 
Frågeställningarna plockades isär till mer specifika intervjufrågor. Intervjuerna var 
kvalitativa då vikten låg på innehållet. Med andra ord var det respondenternas olika 
uppfattningar och synsätt som var i fokus (Bryman, 2011). Vi valde att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär det att frågorna är öppna 
och kan leda till följdfrågor. Bjørndal (2005) förklarar att det finns en risk att 
intervjuaren kan påverka respondenternas svar genom egna uppfattningar och 
värderingar vid intervju som datainsamling. Denna risk hade vi i beaktning när vi 
formulerade våra intervjufrågor och vi eftersträvade att ställa öppna frågor som inte 
skulle påverka respondenternas svar i någon riktning. 
  
Intervjuguiden innehåller totalt 15 intervjufrågor med diverse följdfrågor (se bilaga 2). 
Intervjufrågorna strukturerades i enlighet med Bryman (2011) upp i olika teman för 
ytterligare tydlighet och struktur. Intervjuguiden består av ett flertal frågor gällande 
respondenternas bakgrundsfakta och inleds med frågor om bland annat utbildning 
samt skolan och klassen. Bakgrundsfaktan är enligt Bryman (2011) av vikt för att 
kunna sätta in respondenternas svar i ett större sammanhang. Genom att inleda 
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intervjun med lättare frågor som bakgrundsfrågor är det därefter enklare att leda in 
intervjun på mer specifika och djupa frågor gällande respondenternas uppfattningar 
och personliga värderingar (Bjørndal, 2005). 
  

4.3 Urval 
  
Studiens empiri består av intervjuer med sju verksamma lärare på skolor belägna i en 
kommun i södra Sverige. Samtliga undervisar i svenska och har varit verksamma 
lärare mellan 5 till 30 år. Vi gjorde ett strategiskt urval och valde lärare som var 
verksamma i F-3 eftersom studien fokuserar på grundskolans tidigare år. Urvalet var 
strategiskt eftersom det var ett målinriktat urval där det eftersöktes en särskild 
kompetens eller behörighet hos respondenterna (Bryman, 2011). Därefter gjordes ett 
bekvämlighetsurval när vi valde skolor runtom i staden vi bor i. Ett 
bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren väljer respondenter som är 
lättillgängliga (Bryman, 2011). Vi valde ett lågt antal respondenter, sju stycken. Detta 
på grund av att Kvale (1997) hävdar att ett för stort antal respondenter kan medföra att 
det blir svårt att göra några ingående tolkningar av intervjuerna. Som tidigare nämnts 
är alla namn i studien fiktiva. Nedan följer en tabell över lärarnas fiktiva namn, 
årskursen de arbetar i samt antal verksamma år inom läraryrket. 
 
  

Fiktiva namn Årskurs År som verksam lärare 

Lisa F-klass 30 

Sandra F-klass 11 

Barbro Åk. 1 27 

Diana Åk. 1 21 

Anna Åk. 2 16 

Åsa Åk. 3 9 

Mikael Åk. 3 5 
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4.4 Forskningsetiska principer 
                                  
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer är följande: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Vi 
har tagit hänsyn till samtliga principer. Informationskravet innebär att respondenterna 
till studien ska informeras om hur intervjun kommer att genomföras samt dess syfte 
(Kvale, 1997). Detta krav uppfylldes genom att de tilltalade lärarna mottog ett 
informationsbrev (se bilaga 1) via mail innehållande information om studiens syfte 
och frågeställningar. Informationsbrevet innehöll information om studien och dess 
syfte, samt information om hur materialet av intervjuerna skulle komma att användas. 
Ytterligare stod det var det kommer att publiceras samt att respondenterna i intervjun 
kommer att vara avidentifierade. Detta i enlighet med både konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Kvale, 1997). Samtyckeskravet innebär att respondenten går med på 
att deltaga och blir upplyst om att studien är frivillig (ibid). Vi uppfyllde det genom att 
respondenterna gav samtycke till att delta och att dem gavs information om att studien 
var frivillig och att de när som helst hade rätt att avsluta intervjun. Innan intervjun 
genomfördes fick respondenterna underteckna att de tagit del av de forskningsetiska 
principerna genom vårt informationsbrev. 
  

4.5 Databearbetning 
  
Efter intervjuerna genomförts med de berörda lärarna inleddes bearbetningen av vår 
empiri genom transkribering av samtliga ljudinspelningar. Att transkribera innebär att 
utsagor överförs från en form till en annan (Bjørndal, 2005). Vi transkriberade 
respondenternas utsagor från ljudinspelat talspråk till skriftspråk. Bjørndal (2005) 
skriver att genom transkribering struktureras empirin upp för en bättre bearbetning av 
materialet. När vi hade samlat in och transkriberat det empiriska materialet följde 
nästa steg i processen, att analysera vårt material. Alvesson (2011) kallar analysarbetet 
för den mest avgörande samt krävande arbetsinsatsen eftersom i detta skede ska 
forskarna sammanställa, tolka samt använda sig av det insamlade intervjumaterialet 
(ibid). Studiens fokus är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år uppfattar 
arbetet med läsförståelseundervisning. 
  
Bearbetningen skedde genom att vi läste igenom våra transkriberingar upprepade 
gånger. Vi markerade de delar av empirin som vi fann relevant till vårt syfte, 
frågeställningar samt problemområde. Dessa delar sorterades därefter upp och 
analyserades för att identifiera likheter och skillnader i respondenternas svar. Larsson 
(1986, s.31) beskriver att arbetet med att ta fram variationen i uppfattningar fordrar 
upprepad läsning och reflektion. Det gäller att inte nöja sig med de första kategorierna 
som kommer upp utan att istället kritiskt granska dessa. Det kan leda till att upptäcka 
dimensioner i svaren som tidigare förbisetts men som nu kan leda till nya kategorier. 
Processen innebär att få en fördjupad förståelse av materialet genom att låta 
reflektioner och material konfronteras med varandra utan att sätta in svaren i 
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allmängiltiga kategorier och dra förhastade slutsatser. Kärnan i analysen är 
jämförandet av de olika svaren. (ibid). Under arbetets gång omvärderades kategorierna 
ett flertal gånger genom att vi läste och reflekterade över dem. Uljens (1989) 
benämner dessa för beskrivningskategorier som sedan utgör studiens resultat. Vidare 
förklarar författaren att dessa kategorier både måste analyseras i relation till varandra 
samt gentemot den tidigare forskningen (ibid). Utifrån detta kunde vi urskilja våra 
beskrivningskategorierna; läsförståelsens innebörd, resurser, det gemensamma 
samtalet samt samarbete och stöttning och dessa utgör indelningen av resultatet. De 
analysverktyg som vi valt att använda i vår analys av resultatet är begreppen 
läsförståelse, textsamtal samt stöttning och ZPD. Dessa analysbegrepp kommer 
användas i resultatet för att klargöra och förtydliga lärarnas utsagor. 
  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
  
En viktig aspekt att ha i beaktande gällande en kvalitativ studie är begreppen validitet 
och reliabilitet (Bryman, 2011). Uljens (1989) beskriver begreppet validitet inom 
kvalitativa studier med att forskaren undersöker det som ska undersökas. Detta leder 
till hög validitet (ibid). För vår del speglar vårt val av intervjufrågor validiteten i 
studie. Vi anser att vi utformat och ställt frågor som matchar syftet med vår studie. 
Enligt Uljens (1989) ökar reliabiliteten i en studie ju fler personer som analyserar det 
empiriska materialet. För en hög reliabilitet ska resultatet bli detsamma oavsett hur 
många upprepade gånger man analyserar materialet och likaså oberoende om vem som 
utför analysen (ibid). Studiens reliabilitet ser vi som hög eftersom vi var två forskare 
som gemensamt bearbetade det empiriska materialet. Dessutom lyfter Bryman (2002) 
fram hur ljudupptagningar är ett tillvägagångssätt för att öka studiens tillförlitlighet, 
eftersom en noggrann analys kan utföras genom att det finns möjlighet att lyssna på 
materialet mer än en gång. 

  
4.7 Metoddiskussion    

  
Studiens syfte är att ur ett lärarperspektiv undersöka lärare i grundskolans tidigare års 
uppfattningar om läsförståelse och deras arbete med att utveckla elevers läsförståelse i 
svenskämnet. Vi valde att utföra undersökningen utifrån en kvalitativ metodansats 
med intervjuer som insamlingsmetod. Bjørndal (2005) anser att när studiens syfte är 
att förstå andra människors perspektiv är intervjuer den bästa metoden att använda sig 
av. Vad vi önskade få ut av intervjuerna är respondenternas uppfattningar och åsikter 
om läsförståelse och läsförståelseundervisning och därför valde vi detta 
tillvägagångssätt. Intervjuer kan ses som ett oslagbart redskap då de på kort tid 
möjliggör att kunna få ta del av flera personers uppfattningar kring intervjuinnehållet 
(Bjørndal, 2005). 
  
Eftersom att det kunde finnas tillfällen för oss att behöva ställa vissa följdfrågor för att 
förtydliga respondenternas svar, fann vi att semistrukturerade intervjufrågor lämpade 
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sig bäst till vår studie. Om intervjuaren i enlighet med Bryman (2011) strävar efter att 
formulera öppna intervjufrågor för att få innehållsrika svar samt för att kunna ställa 
följdfrågor beroende på hur respondenterna svarar passar semistrukturerade 
intervjufrågor bäst. Vidare menar författaren att semistrukturerade intervjuer är 
lämpliga att använda vid intervju av flera personer och när man ska jämföra olika svar 
med varandra. Han belyser att det alltid finns både styrkor och svagheter med olika 
insamlingsmetoder (ibid). En risk är att intervjuaren präglar respondenternas utsagor 
med sina egna uppfattningar (Bjørndal, 2005). Detta hade vi i åtanke vid 
formuleringen av våra frågor. Trots detta är vi medvetna om att vi kan ha påverkat 
respondenternas svar på grund av vår utformning av frågorna. Respondenterna kunde 
möjligtvis svarat på ett annat sätt om vi hade ställt andra frågor, till exempel ledande 
frågor om textsamtal och högläsning. Men då vi valde att ställa öppna frågor för att 
inte färga deras svar kanske det var vissa saker de inte tog upp som de anser som 
självklara i undervisningen men än dock inte framkommit under intervjuerna. 
  
I mötet mellan människor sker alltid en interaktion, såsom under intervjusituationen. 
Däri sker tolkningar eftersom uttalanden och kroppsuttryck tolkas på olika sätt 
(Bjørndal, 2005). Ett sätt att möjligtvis kunna undvika detta hade varit att utföra 
intervjun via telefonsamtal för då synliggörs inte intervjuarens kroppsuttryck på det 
sätt det görs under en intervju i det verkliga livet. Vi upplever trots det att det var en 
styrka att intervjuerna genomfördes på det sätt dem gjordes, då det gav ett rikt 
material. Ett rikt material innebär för oss att det finns mycket att utläsa från det och att 
det förekommer både variationer och överensstämmelser av respondenternas svar. Då 
respondenter som arbetade på samma skola önskade genomföra intervjuerna i par 
utförde vi två stycken parintervjuer medan de tre resterande intervjuerna genomfördes 
enskilt. Utifrån dessa val kunde vi se både för- och nackdelar. En skillnad från de 
enskilda intervjuerna var att respondenterna vid vissa tillfällen fyllde i varandras svar 
och diskuterade våra intervjufrågor sinsemellan. Utöver detta så ansåg vi att 
respondenterna talade för sig själva. Dock fick vi som intervjuare se till att det erbjöds 
talutrymme för båda respondenterna och ställde därmed frågor riktade till en viss 
respondent för att se till att båda fick komma till tals. När respondenterna satt i par 
fanns det en viss risk att de påverkade och färgade varandras svar. Vi fann ändå att det 
förekom en viss variation i deras svar och att parintervjuerna genererade ett rikt 
material. I de enskilda intervjuerna fanns det ingen samtalspartner och därmed kunde 
svaren på intervjufrågorna bli något mindre utvecklade, detta trots följdfrågor.  
  
Vi hade sedan tidigare strukturerat upp våra intervjufrågor utifrån tre teman. Detta för 
att få ett bättre sammanhang i intervjun i syfte att förbättra kvalitén på empirin. Vi 
började med bakgrundsfrågor om respondenten och fortsatte med allmänna frågor om 
läsförståelse för att sedan avsluta med frågor om respondentens 
läsförståelseundervisning. Bjørndal (2005) hävdar att det är bra att börja med lättare 
frågor för att successivt leda in på djupare frågor gällande respondenternas 
uppfattningar och värderingar. En annan anledning till att inledningsvis formulera 
enklare frågor är att respondenterna ska känna sig lugna och bekväma under 
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intervjusituationen (ibid). Hade vi kunnat genomföra observationer i praktiken utöver 
våra intervjuer hade vi dels kunnat få en större inblick i lärarnas arbete likväl kunnat 
verifiera respondenternas svar och sätta intervju och observation i relation till 
varandra. Genom observationer får observatören, till skillnad från intervjuaren, en 
djupgående kontakt med människor. Det är en skillnad som Bryman (2011) lyfter 
mellan kvalitativa intervjuer och observationer, vilket leder till att intervjusituationen 
blir mer ytlig än vid observationer. Dock känner vi att det var ett gott utbyte mellan 
intervjuare och respondenter och att vi fick fylliga svar som ledde till ett rikt material. 
  
Anledningen till att vi valde att enbart använda oss av ljudinspelning istället för 
videoupptagning är att vårt intresse låg i vad respondenterna uttryckte i ord och inte 
deras kroppsspråk. Kvale (1997) förklarar att inspelningarna av materialet skall spegla 
syftet med intervjun. Transkriberingsprocessen förkortas dessutom vid ljudupptagning 
till skillnad från videoupptagning. Vidare skriver författaren att planeringar kring 
bearbetning bör göras inför intervjun för att förbättra kvalitén i transkriberingarna och 
likaså öka reliabiliteten (ibid). Vi hade sedan tidigare planerat upp hur 
transkriberingarna av intervjuerna skulle ske och valde att transkribera 
ljudinspelningarna tillsammans direkt efter varje intervju för att säkerhetsställa att vi 
tolkat materialet på samma sätt. Vi lyssnade igenom vårt material två till tre gånger för 
att försäkra oss om att vi fick med allt som sades. Vi har valt att utesluta betoningar, 
pauser, suckar som förekommit under intervjun då vi ansåg att dessa varken påverkade 
eller bidrog till studiens syfte. 
  
Vi fann det svårt, rent av omöjligt, att förhålla oss helt objektivt till den insamlade 
empirin. Det sker alltid en tolkning av intervjuerna när beskrivningskategorierna 
bildas (Uljens, 1989). Resultatet blir således en aning subjektivt när det gäller att 
kategorisera respondenternas uppfattningar (ibid). Vi gjorde vårt yttersta för att 
studiens resultat skulle bli så värderingsfritt som möjligt eftersom vi läste igenom 
empirin flera gånger samt inte lade in några personliga värderingar i respondenternas 
svar. 
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5. Resultat 
  
Detta avsnitt avser att redogöra för studiens resultat som tagit form efter analys av de 
semistrukturerade intervjuerna. Resultatet av materialet utmynnade i 
beskrivningskategorierna läsförståelsens innebörd, resurser, det gemensamma 
samtalet samt samarbete och stöttning. Kategorierna presenteras i relation till studiens 
syfte och frågeställningar. Till varje kategori anges svarsfragment med citat. 
Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av avsnittet. Våra frågeställningar är: Vad 
innebär läsförståelse för lärare? och Hur beskriver lärare arbetet med läsförståelsen? 
                                                          

5.1 Läsförståelsens innebörd 
  
Studiens ena frågeställning handlar om vad läsförståelse innebär för lärare i 
grundskolan. I detta avsnitt redogörs lärarnas uppfattningar och tolkningar om 
innebörden av läsförståelse och dess betydelse för eleverna som framkom under 
intervjuerna.  
  

Åsa: “Ja, att de förstår vad de läser. Få en upplevelse av de man läser. Så att 
man inte bara kodar av, hela tiden. När du får en läsförståelse, det är då du får 
upplevelsen, innan dess har du ju inte det riktigt.” 

  
Barbro: “Avkodningen är en del, sen är det ju det här att kunna läsa på raden, 
mellan raden och bortom. Kunna koppla till sig själv och vad man varit med 
om. Det är ju först då man får den här textupplevelsen.” 

  
Många av lärarna tolkade läsförståelse som förmågan att utöver avkodning kunna 
tolka och reflektera över textens innehåll samt att kunna dra paralleller till sig själv. 
Resterande lärare lyfte inte fram dessa förmågor utan beskrev att det var förståelse för 
den lästa texten. Åsa och Barbro beskriver dessutom hur den lästa texten kan ge 
eleverna en upplevelse när de tar sig an texten och kan koppla till egna erfarenheter. 
Diana menade att läsförståelse är en förutsättning för att ta sig till ny kunskap ur en 
text. Hon belyser även hur en god läsförståelse är av avgörande roll för eleverna hela 
livet ut genom att uttrycka sig så här: 
  

Diana: “Fördelar finns ju säkert väldigt väldigt många, med tanke på den 
textmängd som de ska gå igenom under hela sin skolgång. Och det handlar ju 
om vuxenlivet också, tidningar eller instruktionsböcker eller vad som helst. 
[...] Jag tänker att den är viktig för att kunna ta till sig kunskap.” 
  

En god läsförståelse beskrev samtliga av lärarna som viktig för eleverna att bemästra. 
Samtliga lärare poängterade även att läsförståelse är viktigt att bemästra gällande 
skolans alla ämnen, inte bara svenskämnet. Utöver att poängtera hur läsförståselsen är 
viktigt för eleverna att lyckas i skolan så beskriver även flera, i likhet med Diana, att 
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läsförståelse är en förmåga som är viktig även senare även i elevernas vuxenliv. 
Mikaels svar gällande vad läsförståelse innebär skiljer sig från övriga lärare genom att 
han beskrev hur han tolkade läsförståelse som ett bevis för att eleverna har förstått vad 
texten handlar om: 
  

Mikael: “Läsförståelse för mig är något som jag tycker är viktigt för barnen. 
För det bevisar att de kan förstå vad de läser, vad det är de har läst. Att de 
förstår sig på vad de läser.” 

  
I Mikaels fall belyser han vikten av läsförståelse men han beskriver inte fördelarna 
med läsförståelse utifrån elevernas perspektiv så som de övriga lärarna. När lärarna 
talade om läsförståelse under intervjuerna framgick det hur vissa av lärarna såg 
läsförståelse är en förmåga som eleverna behöver till mer än bara läsning. Följande 
citat belyser dessa lärares tolkningar av hur läsförståelse syftar till mer än enbart 
förståelse för den tryckta texten. 
 
  

Sandra: “Det betyder att om jag eller någon annan läser en text så ska dem 
förstå innebörden av vad texten handlar om. Och sedan kan det också vara 
ord, om man hör ord, tänker jag liksom, på teve eller radio så förstår man vad 
det betyder. Annars är det svårt att hänga med i sammanhanget.” 

  
Barbro: “[...] att en text behöver ju inte vara en skriven text det är ju ett 
radioprogram, en teater. Det utvidgade textbegreppet, så vi samlar allt som vi 
läst. Vi har lyssnat mycket på radioprogram.” 
 
Anna: “Det gäller ju också det här med det sociala samspelet runt omkring, 
kan man förstå en text så kanske man också kan luta sig mot det i det sociala 
samspelet med andra.” 

 
Alla lärarna beskrev läsförståelse som att förstå den lästa texten men såsom ovan citat 
visar uttrycker vissa lärare till skillnad från andra att eleverna behöver läsförståelsen 
till mer än så. Lärarna menar att läsförståelsen kan liknas med förståelsen av allt de 
stöter på, både i skrift och tal. De behöver förstå innehållet av vad som uttrycks 
oavsett form av medie. Det behövs en förståelse för både innehåll och kontext för att 
kunna läsa en text, se en film och/eller lyssna på radio. Anna beskrev även hur 
förståelsen behövs i den sociala kontexten mellan människor. I interaktion med andra 
människor behövs en ömsesidig förståelse för att kunna kommunicera. När eleverna 
förstår detta så kommer de även att förstå världen ur ett större sammanhang, menar 
hon. Övriga lärare såg det istället som att det enbart är den lästa texten som det 
handlar om och ansåg inte att det utvidgade textbegreppet är en del av läsförståelsen.  
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5.2 Resurser 
  
Denna kategori omfattar lärarnas uppfattningar om resurser. Under intervjutillfällena 
fick lärarna reflektera över eventuella styrkor och svårigheter gällande att undervisa i 
läsförståelse. Lärarna talade då om olika resurser som var av vikt för att bedriva 
läsförståelseundervisningen. Det fanns en stor variation i vad de uppfattade som 
resurser. Fler lärare och pedagoger, tid, material och läromedel var olika tolkningar av 
resurser som lyftes fram. Nedan framförs citat från vissa lärare vars tolkningar av 
resurser var lärare och pedagoger. 
  

Barbro: “Jag skulle vilja ha, eller vilja ha, vi kan organisera för det, det är 
bara det att det rullar på ibland, men att sitta mer i halvklass. Jag försöker ju 
göra det en gång i veckan, med textsamtal.” 

  
Diana: “Två pedagoger, inte bara resurser, utan två pedagoger i varje klass. 
Två lärare. [...] Tvålärarsystem, så man får mindre grupper. Mer kvalite, man 
får chans att lyssna och lära tillsammans med eleverna. [...] Se alla elever 
hela tiden, att man liksom får den här gottiga stunden, inte det här 
övergripande, att fånga alla, utan att just få vara nära.” 

  
Majoriteten av lärarna uttryckte en önskan om att klasserna var bättre bemannade med 
fler lärare och pedagoger. Vissa av lärarna ansåg att fler lärare och pedagoger i 
klassrummet hade möjliggjort en bättre kvalité på textsamtal och därmed 
läsförståelseundervisningen i stort. Andra uttryckte hur resursfördelningen till och 
med är en förutsättning för att kunna genomföra textsamtalen. Detta eftersom fler 
lärare och pedagoger i elevgruppen hade gett lärarna möjlighet att arbeta med 
textsamtal i mindre elevgrupper. 
 

Åsa: “Helklass är jobbigt. Det är inte att föredra, så då ska man ju få till de 
där få timmarna när man är två i klassen. Och där kan det vara lite kinkigt. Så 
därför har jag inte det så ofta som jag skulle vilja ha det.” 

 
Samtliga av lärarna som tolkade fler pedagoger som resurs menade att en uppdelning 
av elevgruppen i två eller tre mindre grupper skulle vara positivt för att föra 
textsamtal. Det hade gjort det lättare för eleverna att få diskutera vad de läst i de 
mindre grupperna eftersom eleverna var och en hade fått mer utrymme i diskussionen. 
Tidsaspekten, material och läromedel framgick bland de övriga lärarnas tolkningar av 
resurser: 
  

Sandra: “Det hade nog varit att ha ännu mer bilder, bildstöd och ta in kanske 
mer IKT. Det tar ju mycket tid att man ska leta upp saker inför 
arbetsområden och sånt. Så det har man inte riktigt tid till att göra men det 
hade man önskat att man hade haft. För just bilder och IKT fångar man ju in 
alla elever på ett annat sätt.” 
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Mikael: “[...] det blir ju svårt, materialet tar slut fort. Och är man inte kreativ 
och kommer på eget så finns det inte så mycket material för det till slut.” 

  
Åsa: “[...] vi hade kunnat organisera det bättre för att få mer tid, kanske med 
grupper. Vi har varit inne på det flera gånger, men vi har inte kommit så 
långt. Det har sett jättebra ut men sen i praktiken så har inte den varit där. 
Och då behövs tiden till något annat ämne.” 

  
Det lyftes fram att det dels kunde vara svårt att få tid rent generellt att bedriva 
undervisning med fokus på läsförståelse och dels att det var svårt att få tid för varje 
enskild elev. Aspekter som att lärarna fann att tiden för läsförståelseundervisningen 
var knapp i och med all annan undervisning samt att tiden inte räckte till för att stötta 
och se varje enskild elev. Majoriteten av lärarna uttryckte att de elever med särskilda 
behov behöver bättre läromedel med läsförståelsen. De elever med svårigheter av 
olika slag är de elever som har svårast med att förstå den lästa texten och dessa elever 
behöver bättre resurser för att lyckas. Flertalet beskriver att de hade velat jobba med 
texter på dator och iPad för att de anser att det kan främja läsförståelsen för de elever 
som behöver extra stöttning. Mikael förklarade att bristen på material gjorde att det 
var svårt att arbeta med läsförståelsen så mycket som han önskade. Överlag var 
majoriteten av lärarna nöjda med det material som de använde i sin undervisning. Vi 
kunde finna ett mönster mellan de lärare som fann att det var en brist på material och 
läromedel var de lärare där skolan inte arbetade med någon form av 
kompetensutveckling inom läsförståelse, som till exempel Läslyftet.  

  
5.3 Det gemensamma samtalet 

  
Följande kategori belyser hur lärarna beskrev arbetet med läsförståelse i sin 
undervisning. Flertalet av lärarna talar om textsamtalets roll i arbetet med läsförståelse 
och fick beskriva hur de arbetar med detta samtal i sin undervisning, såsom Åsa.  

 
Åsa: “Sen kan man ju inte frångå just det här att samtalet, diskussionen är 
viktig för förståelsen, att förklara.” 
 

Hon lyfter fram att det är själva diskussionen som är det viktiga och att eleverna 
genom att diskutera med varandra för möjlighet att förklara och förstå med hjälp av 
varandra. Detta utan att säga att något är rätt eller fel, för eleverna kan tolka texter på 
olika sätt. De lärare som säger sig aktivt arbeta med textsamtal uttrycker sig med 
andra ord och förklarar mer ingående hur de arbetar med den lästa texten. Både Sandra 
och Lisa talar om läsfixarna på ett eller annat sätt vilket de andra lärarna inte gör.  
 

Sandra: “När vi har läst en bok så brukar vi prata om vad som har hänt i den 
och ibland pratar vi om vad eleverna tror kommer att hända. Det brukar bli 
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bra och livliga diskussioner, eleverna gillar speciellt att berätta om de har 
varit med om liknande saker som boken handlar om.” 
 
Lisa: “Sen har vi också jobbat med läsfixarna, väldigt tydligt med början och 
slut på berättelserna. Också cowboyen som fångar upp lite, sammanfatta 
historien och spågumman som vi började med för att titta i spåkulan. Så vi 
pratar om texten både under och efter läsningen.“ 

 
En av lärarna sade sig inte använda textsamtal alls i sin undervisning. Den läraren lät 
sina elever istället läsa enskilt och därefter svara på färdiga frågor till den lästa texten.  
  

Mikael: “Just nu har vi jobbat mycket med stenciler. Med små korta texter 
med frågor till texten.” 

  
Ett fåtal av övriga lärare arbetade på ett liknande arbetssätt med läsläxan som Mikael 
beskrev sitt arbete med stencilerna. Lärarna lät eleverna i par diskutera frågorna 
tillsammans efter det enskilda arbetet med frågorna. Då blir det ett enskilt arbete som 
sedan övergår till en diskussion.  
 

Diana: “Med läsläxan i min 2:a då så sitter de sedan med frågorna två och två 
och diskuterar de svaren de själva skrivit och får reflektera över att man kan 
svara på olika sätt, och ändå är det rätt så att säg. Sedan får de läsa texterna 
högt för varandra..” 
 

Diana arbetar med textsamtal genom läsläxan. Det innebär att eleverna sitter i par och 
diskuterar sina läxor och de svar som de kommit fram till. Eleverna diskuterar utifrån 
färdiga frågor i sina läxor en gång i veckan.  
 
I denna kategori kunde vi urskilja en stor variation i hur lärarna arbetade med 
textsamtal. Så gott som alla lärare fann att samtalet om den lästa texten spelar en 
väsentlig roll i arbetet med läsförståelse, däremot användes samtalet på olika sätt i 
deras egen undervisning. De lärare som sa sig arbeta aktivt med textsamtal lyfte fram 
att de samtalade om den lästa texten i grupp. Ibland skedde samtalen före, under och 
efter läsningen och ibland enbart efter. Skillnaden på tillfällena berodde enligt lärarna 
på vilket syfte samtalet hade. De lärare som använde läsfixarna som modell arbetade 
mer konsekvent med att samtala före, under och efter läsningen. Både före och under 
samtalet arbetade eleverna med att försöka förutspå handlingen i texten genom att 
använda sin fantasi samt att ställa frågor och reda ut oklarheter. Efteråt arbetade 
lärarna aktivt med att eleverna skulle träna på att ställa innehållet i relation till sig 
själva och sina egna erfarenheter. Lärarna uppfattade att kunna göra kopplingar till sig 
själv var en viktig förmåga för elevernas läsförståelse.  
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5.4 Samarbete och stöttning 
  
Denna kategori lyfter dels fram vilken roll det kollegiala samarbetet har för den egna 
läsförståelseundervisningen och dels hur stöttning till eleverna ges och att det är 
viktigt att ge varje enskild elev möjlighet till utveckling.  
  

Anna: “Då är det ju en satsning från skolan, att detta tyckte de att det här 
behöver vi bli duktigare på eller det här behövde vi få en grund, en 
gemensam samsyn kring. [...] För det är ju det som gör nu att vi håller fast 
vid detta; diskuterar och vill komma vidare på djupet i det och själva ge 
varandra feedback och vi visar upp det material vi jobbar med i våra klasser 
och då kan man diskutera kring det, så jag tycker att vi har varit väldigt 
duktiga på att hålla i.” 

  
Diana: “Att då har man fått helheten att man kunde ta del av varandras goda 
kunskaper och ideer, att man kunde fånga upp det genom att höra “Wow, så 
gjorde dem i årskurs 3. Det är jag också sugen på att göra när mina kommer 
upp i trean” [...].” 
 

Flera av lärarna uppgav att de antingen ingick eller hade ingått i 
kompetensutvecklingen Läslyftet och genom det fått ta del av goda idèer om hur de 
kan arbeta med elevernas läsförståelse. Sammantaget kunde vi urskilja att arbetet med 
Läslyftet hade skapat en gemensam grund för lärarkollegiet att arbeta tillsammans 
med och kunna få hjälp av varandra. En variation vi fann i lärarnas svar var att de 
saknade det kollegiala lärandet kring läsförståelseundervisningen. De lärare hade inte 
ingått i Läslyftet men önskade att de hade haft möjlighet till det för att vidareutveckla 
sin läsförståelseundervisning.  
  

Barbro: “Sen gällande kvalitet på text och textsamtalen, där tror jag att vi 
behöver ge varandra goda ideer mer. Ta del av varandra, varandras små 
guldkorn.” 

  
De lärarna, såsom Barbro, önskade att få samarbeta mer med sitt arbetslag och delge 
goda idéer och tips till varandra och agera som stöd för varandras enskilda 
undervisning. Lärarna som arbetade med Läslyftet på skolan ansåg att det fanns just 
ett sådant samarbete i arbetslaget.  
  
Flertalet av lärarna lyfte fram vikten av att undervisningen med läsförståelse utmanar 
varje elev efter var hen befinner sig i sin utveckling. Vissa elever kanske behöver en 
enklare text medan andra behöver en svårare text. Se citat nedan.  
  

Lisa: “Att försöka anpassa läsningen och läsförståelsen så gott det går efter 
varje enskild individ, tänker jag eller elev, att man utmanar på deras nivå. Det 
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är svårt att utmana dem på olika sätt men jag försöker alltid göra det. Jag tar 
fram olika typer av texter för att alla ska ha en text på sin egen nivå. ”  

  
Åsa: “Framförallt med mer och mer med dagens barn, att de faktiskt behöver 
uppmärksamhet, stöttning i sin läsning, stöttning i att komma vidare i sitt 
arbete, stöttning till att jobba på ett självständigt sätt.” 

  
Här berättar Lisa om att både läsningen och arbetet med läsförståelsen bör anpassas 
efter individen. Vidare fortsätter hon med att säga att vissa elever behöver mer 
stöttning och att det är viktigt att tänka på det både gällande textval och textsamtal. 
Hon använder sig av utmanande texter på elevernas nivå och hjälper eleverna att 
utvecklas genom att befinna sig i den proximala utvecklingszonen. På så sätt kan de 
klara av det som de inte kan på egen hand med hjälp av stöttning. Åsa lyfter även hon 
fram att eleverna behöver stöttning på olika sätt och att det kan hjälpa dem att bli 
självständiga längre fram. Detta visar på ett helhetstänk där en uttalad ambition är att 
inkludera alla elever och att lärarna vill stötta eleverna att utvecklas uitfrån deras nivå 
och behov. Genom textsamtalen får eleverna stöttning från både kamrater och lärare 
och på så sätt kan de tillägna sig ny kunskap. Samtliga lärare uppgav att de försökte 
arbeta med texter som baserades på elevernas intresse. Vissa av lärarna motiverade 
detta som ett sätt att kunna stötta dem i sin läsutveckling medan andra beskrev val av 
text som en förutsättning för att få eleverna att läsa. I vissa av lärarnas beskrivningar 
om hur de arbetar med läsförståelse i sin undervisning lyftes svårigheter med att fånga 
elevernas intressen med de valda texterna fram.  

 
Barbro: “Hur ska jag i verkligheten kunna göra viktiga övningar där vi tränar 
läsförståelse som berör alla? [...] En nackdel med läsförståelseövningar är att 
det blir isolerade texter som “de bara ska göra dem, för att jag säger: gör 
dem” [...]”. 

  
Åsa: “Svårigheterna med vår undervisning är att få dem att bli intresserade. 
De är vana vid att det går snabbare och att de inte behöver, de kollar på serier 
och de kollar på youtube istället. Och de kollar på de här bloggarna och det är 
det som de tycker krävs och att de inte behöver så mycket mer.” 

  
Lärarna lyfter fram att det är viktigt att det blir ett meningsfullt lärande där eleverna. 
Arbetet med läsförståelse bör inte enbart vara att eleverna ska läsa texter för att öva 
upp sin läsförståelse, det bör även finnas en mening med texten. Texterna ska vara 
intressanta så att eleverna upplever att det blir intressant att lyssna alternativt läsa dem 
och samtala om dem. 
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5.5 Sammanfattning 
  
Resultatet visar att det finns en bild av läsförståelse som till stor del överensstämmer 
mellan lärarna. Läsförståelsen innebar för lärarna att skapa sig en förståelse för textens 
innehåll och budskap. Många av lärarna belyser förmågor som att dra paralleller till 
sig själv och få en upplevelse av texten. Vissa lärare belyste dessutom hur 
läsförståelse sträcker sig längre utöver den tryckta texten och nyttjas i ett större 
textbegrepp. Det fanns en skillnad i vad lärarna tolkade som resurser, det kunde vara 
alltifrån antal pedagoger, tidsaspekten, material och läromedel. Resultatet visade att 
lärarna såg att det var fördelaktigt att vara mer än en pedagog i klassen för att 
möjliggöra en god läsförståelseundervisning. Detta hörde även ihop med att kunna 
minska storleken på elevgrupperna för att kunna genomföra givande textsamtal. Vissa 
av lärarna ansåg att det fanns en tidsbrist för att kunna undervisa i läsförståelse i den 
omfattning som de önskade samt ett fåtal önskade bättre material och läromedel.  
 
Samtliga lärare var positivt inställda till att undervisa i läsförståelse samt att de ansåg 
det var av stor vikt för elevernas skolgång och vuxna liv. Det som skiljer sig åt är hur 
de arbetar med elevernas läsförståelse. Vi fann en variation i hur eleverna fick arbeta 
med läsförståelse och textsamtal. Det var antingen enskilt, i par eller i grupp. I enstaka 
fall fann vi att lärarna inte alls arbetade med textsamtal utan med stenciler var för sig. 
Lärarna fann att när kollegiet samarbetade med gemensamt material uppfattades detta 
stöttande och lärorikt för personalgruppen. Deras undervisning kunde utvecklas med 
hjälp av varandras tankar och erfarenheter som delgavs varandra. Det lyftes fram att 
eleverna fick stöttning från både kamrater och lärare genom arbetet med läsförståelsen 
under textsamtal. De lärare som bedrev en undervisning i läsförståelse med textsamtal 
och strävade efter att finna texter som berörde och intresserade eleverna. Svårigheter 
med att finna texter som intresserar alla elever var en aspekt som vissa av lärarna 
belyste. Övriga lärare tog inte upp den aspekten.  
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6. Resultatdiskussion 
                                                          
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i syfte att besvara våra 
frågeställningar. I resultatdiskussionen resonerar vi kring resultatet kopplat till 
problemområde, syfte samt den tidigare forskningen. 
  
Resultatet visar att lärarnas svar på studiens första frågeställning till största del 
överensstämmer med hur läsförståelse allmänt redogörs för. Enligt Westlund (2012) 
innebär läsförståelsen  att läsaren kan förstå och tolka innehållet av en text, detta 
utöver att enbart läsa de skrivna orden. Flertalet av lärarna tryckte på just denna 
skillnad mellan att läsa och urskilja bokstäver och ord och att förstå innehållet och 
budskapet i texten. Alla belyste läsförståelsens vikt för elevernas läsning. En viktig 
förutsättning som lärarna ansåg eleverna behöva för att klara sig i skolan är att de ska 
kunna förstå vad de läser. Lärarna ställde sig positiva till att arbeta med läsförståelse 
med tanke på den textmängd eleverna ska gå igenom både under sin skolgång och 
även senare i vuxenlivet. Detta i enlighet med Westlund (2012) som beskriver 
läsförståelse som en avgörande förmåga för att kunna inhämta information ur texter av 
olika slag. En del av lärarna tog även upp hur läsförståelse är en förmåga som krävs 
för att förstå andra medier. Eleverna använder även läsförståelse när de lyssnar på 
radioprogram alternativt tittar på filmer. Utan förståelse för innehållet, oavsett form av 
medier, får eleverna svårt att hänga med i kontexten. Det utvidgade textbegreppet har 
inte belysts i den litteratur och forskning som vi tagit del utav men vi ser det som 
värdefull information från ett lärarperspektiv.  
  
Studiens andra frågeställning berör lärarnas beskrivningar av arbetet med 
läsförståelseundervisningen. Syftet med att arbeta med läsförståelse är att förse 
eleverna med förståelse för innehållet samt innebörden av en text (Liberg & Säljö, 
2010). För att eleverna ska kunna uppnå detta krävs samtal och diskussioner om den 
lästa texten (Liberg, 2010). Liberg menar att gemensamma samtal mellan elever och 
lärare om olika texter fungerar som en plattform där diskussioner som annars inte hade 
ägt rum kan ske och likaså där funderingar och frågor väcks som kanske i andra fall 
inte hade uppkommit. Författaren poängterar vikten av dessa gemensamma textsamtal 
i skolan för att främja elevernas läsförståelse (ibid). Vi fann i vårt resultat hur lärare 
arbetade med varierade metoder gällande textsamtal. Resultatet visade hur de flesta av 
lärarna använde sig av just läsläxan i arbetet med läsförståelse en gång i veckan. En av 
lärarna beskrev hur hen använde sig av en läsläxa som innehöll färdiga frågor till 
texten. När läxan var gjord fick eleverna sitta parvis och läsa upp sina svar för 
varandra. Enligt läraren kunde eleverna på så vis få ta del av varandras tankar och 
göra kopplingar till egna erfarenheter. Vi fann att de övriga lärarna som arbetade med 
läsläxan arbetade i stort sett på samma sätt; färdiga frågor till texten och läxan lästes 
antingen upp för en klasskamrat eller för läraren, dock ej gemensamt i större grupper.  
  



 26 

Gemensamma textsamtal är ett nyckelord i den litteratur som behandlar läsförståelse, 
men mer specifikt huruvida samtalen bör diskuteras i par eller grupp framkommer 
inte. Några av de vetenskapliga artiklar i tidigare forskning belyser däremot detta, med 
varierande resultat. Wangs (2016) studie som handlar om att jämföra elever som 
arbetade parvis med olika läsförståelsestrategier visar resultatet att läsning i par med 
tillhörande diskussioner om innehållet förbättrar elevers läsförståelse. Enligt Langers 
modell (Schmidt & Jönsson, 2015) att arbeta med läsförståelse är det en fördel att 
arbeta i grupp med textsamtal eftersom eleverna på så vis får ta del av andras 
tolkningar och kan själv skapa sig fler perspektiv. I Persson och Hemström (2017) 
studie menade lärarna att textsamtal fick bäst effekt om de genomfördes i mindre 
grupper där samtliga eleverna får möjlighet att påverka dialogen och vara delaktiga i 
diskussionerna. Resultatet i vår studie visar att majoriteten av lärarna anser att 
elevgruppens storlek är direkt avgörande för att kunna genomföra textsamtal. En av 
lärarna beskriver att det känns jobbigt och inte fördelaktigt att genomföra textsamtal i 
helklass. Läraren menar att textsamtalen inte genomförs så pass ofta som hen själv vill 
och anser behövs eftersom klassen har begränsade timmar i veckan då det finns en 
extra pedagog i klassrummet som hade möjliggjort uppdelning av elevgruppen. En 
annan lärare förklarar att hen föredrar mindre grupper under textsamtal eftersom det 
ges större chans och möjlighet att kunna lyssna på eleverna och lära tillsammans. 
Arbetet i helklass ger endast en övergripande bild av elevernas utveckling och läraren 
upplever att det är svårt att förse eleverna med den stöttning som behövs. 
  
Jönsson (2007) menar att arbetet med läsförståelsestrategier i textsamtalen är ett 
givande och tagande mellan grupp och individ som leder till god läsförståelse. Det kan 
kopplas till det som lärarna i denna studie lyfter fram som goda diskussioner om den 
lästa texten då eleverna får möjlighet att förstå det som har lästs i ett socialt samspel. 
Det förklarar Säljö (2010) med att individen kommunicerar och utvecklas genom det 
sociala samspelet med andra. I det sociala samspelet med andra kan eleverna stöttas i 
sin egen kunskapsutveckling när de tar del av varandras kunskaper, insikter och tankar 
(ibid). I resultatet beskrevs det hur vissa av lärarna talar om hur ett gemensamt samtal 
om en text kan fungera som en plattform för just denna kunskapsutveckling. Vidare 
talar några av lärarna även om det kollegiala lärandet och att det är värdefullt att få ta 
del av varandras olika sätt att arbeta med elevernas läsförståelse. Det tolkar vi som att 
lärarna lär av varandra i det sociala samspelet mellan dem.  
 
Reichenberg och Emanuelssons (2014) studie visar på en förbättring av elevernas 
läsförståelse genom att implementera strategierna RT och QTA i undervisningen. 
Dessa strategier eller modeller avser att lyfta fram olika förmågor som krävs för att få 
en god läsförståelse med stöttning av läraren. Strategierna eller modellerna kan skilja 
sig något åt men består generellt av att elever i samspel med läraren bearbetar texten 
inför, under och efter läsningen. De läsförståelsestrategier som vi kunde urskilja i 
denna studie utifrån lärarnas svar var att förutspå, att ställa frågor till texten, reda ut 
svåra ord och begrepp samt att göra kopplingar mellan texten och sig själva. Flertalet 
av lärarna lyfter fram att de arbetar särskilt med elevernas förmåga att koppla texten 
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till sig själv och till sina egna erfarenheter i textsamtal. En av lärarna säger att det är 
först när man gjort kopplingar mellan sig själv och texten som eleven får en 
textupplevelse av läsningen. I Wangs (2016) studie var förmågan att kunna koppla 
texten till sig själv och sina egna erfarenheter av stor vikt för de elever vars 
läsförståelse hade förbättrats mest. Säljö (2010) menar att textsamtal utgör ett socialt 
samspel vilket gör eleverna aktiva i sin kunskapsutveckling. Vårt resultat visade att de 
lärare som arbetade med läsförståelsestrategier/modeller arbetade mer aktivt med att 
samtala om texten före, under och efter läsningen än de lärare som inte arbetade med 
modeller eller strategier i läsförståelse.  
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7. Konklusion och didaktisk implikation 
  
När vi startade upp vårt arbete med att både undersöka lärares uppfattningar om 
läsförståelsens innebörd och vidare hur lärare beskriver sig arbeta med det, trodde vi 
att vi skulle se en klar koppling mellan frågeställningarna. Vi trodde att lärarnas 
uppfattning om läsförståelse skulle synliggöras i deras verksamhet och prägla deras 
läsförståelseundervisning. Vårt resultat visade annat. Vi fann att oavsett hur väl insatta 
lärarna var i läsförståelse och dess innebörd för elevernas framgång i skolan, så skiljde 
deras undervisningsmetoder signifikant kring hur de arbetade med det. Utifrån 
analysen dras slutsatsen att lärarnas uppfattningar om läsförståelse inte stämmer 
överens med i hur stor utsträckning de väljer att bedriva en undervisning som främjar 
läsförståelsen. 
 
Det vi ställer oss frågande till är att lärarna lyfter fram att det finns många fördelar 
med att arbeta med läsförståelse ur elevernas perspektiv men ändå visar resultatet att 
det finns en stor variation av arbetssätten med läsförståelsen och textsamtal. Huruvida 
samtalet om den lästa texten ägde rum eller inte var en faktor som gjorde att vi 
undrade varför lärarna inte alltid använde sig av textsamtal i sin 
läsförståelseundervisning. Vi ställde oss även frågan om eleverna som arbetade parvis 
försågs med samma förutsättningar till att diskutera och samtala om texten som de i en 
grupp. De gemensamma textsamtalen sker annars inte i ett större sammanhang där 
elevernas olika tankar och funderingar hade kunnat få möjlighet att mötas. Vi har 
utifrån vårt resultat kunna identifiera olika resurser som lärarna beskriver; personal, 
tid, material och samarbete är av vikt för att bedriva en god läsförståelseundervisning. 
Resurserna tolkades olika av lärarna men vi fann att majoriteten av lärarna tolkade 
resurser i form av behöriga lärare och pedagoger. Frågan är ifall resurserna som 
lärarna eftersöker präglar deras undervisning oavsett lärarnas uppfattningar om och 
inställning till läsförståelse. Vi tolkar utifrån vårt resultat att arbetsplatsen och dess 
förutsättningar präglar läsförståelseundervisningen mer än lärarna själva.  
  
Vi finner att lärdomarna under och efter arbetsgången har varit många. Det har varit 
både spännande och utmanande att bedriva egen forskning. Spänningen låg i att få ta 
del av lärares uppfattningar och åsikter om ett ämne som vi finner är av stor vikt för 
elevernas lärande och utveckling i skolan. Det har varit intressant och lärorikt att 
samla in egen data. Utmaningen låg i att ständigt under arbetets gång få omvärdera 
studiens innehåll när ny kunskap och ny fakta framkommit. I rollen som forskare fick 
vi insyn i vikten av att ställa frågor utifrån vad vi syftade att undersöka. Vi kunde 
påverka en intervju bara genom att formulera en fråga på ett särskilt sätt. Vi la ner stor 
möda i att försöka formulera öppna frågor för att inte färga respondenternas svar, men 
nu i efterhand kan vi komma på andra sätt som vi hade kunnat formulera dem på, som 
möjligtvis hade lett till ett än rikare material. Överlag finner vi att det är av stort 
intresse för oss snart nyblivna lärare att få ta del av andra lärares tankar och åsikter. 



 29 

Det finns mycket att lära av varandra och att få möjlighet att ställa frågor och höra 
andras åsikter och värderingar är viktigt. 
  
Studien kan tänkas ha en didaktisk implikation att motivera lärare att införa textsamtal 
i undervisningen. Även om man arbetar med läsförståelsen på andra sätt så kan det 
vara av vikt att kombinera de redan existerande arbetssätten med textsamtal för att 
främja elevernas läsförståelse. Vidare forskning kan vara att undersöka hur det faktiskt 
ser ut med läsförståelseundervisningen i klassrummen genom att utöver intervjuer 
med lärare även observera verksamheten.  Det hade möjliggjort en jämförelse av 
intervjumaterial och observationsmaterial. Eftersom vi har sett att resurser präglar 
undervisningen mer än lärarens kunskap och inställning anser vi att det är relevant att 
undersöka saken vidare.  
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Bilaga 1 - informationsbrev 
  
Hej! 
  
Vi heter Melanie Morell och Carina Petersson och går sista året på grundlärarutbildningen F-3 
på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu examensarbete II vars syfte är att undersöka lärares 
inställning till läsförståelseundervisning och textsamtal i grundskolans tidigare år och vi 
önskar därför intervjua verksamma lärare. Skulle du vilja delta i vår studie kring elevers 
läsförståelse? 
  
Vi tänker i så fall att vi kommer till din skola och genomför intervjun vid lämplig tid för dig. 
Eftersom det är din individuella uppfattning vi vill undersöka finns det inga rätta eller 
felaktiga svar. Vår önskan är att du svarar så utförligt du kan. Vi följer Vetenskapsrådets 
etiska principer. Det innebär att du som lärare och skolan du arbetar på kommer att 
avidentifieras samt att materialet kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till 
studiens ändamål. Ditt deltagande är frivilligt och intervjun kommer att ske vid ett personligt 
möte där enbart ljud spelas in. Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under 
processen. Vår studie kommer att publiceras digitalt och offentliggöras. Du godkänner ditt 
deltagande genom att besvara detta mail med uppgifter kring när intervjun kan genomföras. 
Vårt önskemål är att genomföra intervjun den 11:e, 12:e eller 13:e april. Du är 
välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar. 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Melanie Morell, melmor13@student.hh.se 
Carina Petersson, carpet14@student.hh.se 
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Bilaga 2 - intervjuguide   
  
Bakgrundsfrågor 
1. Vad heter du? 
2. Vad har du för utbildning/behörighet? 
3. Hur länge har du varit lärare? 
4. På vilken skola undervisar du? 
5. I vilken årskurs undervisar du just nu? 
6.  Hur många elever och pedagoger ingår i din nuvarande klass? 
  
Läsförståelse 
7. Vad är läsförståelse för dig? 

● Kan du utveckla det? 
8. Vilka fördelar/nackdelar kan du se med att arbeta med elevernas läsförståelse? 
9. Diskuterar man läsförståelseundervisning på din arbetsplats? 

● Hur? I vilka sammanhang? Önskar du att man hade talat mer om det? 
10. Har din skola de resurser som behövs för att bedriva en god läsförståelseundervisning? 

● Om nej, vad saknas, enligt dig? 
  
Din undervisning 
11. På vilket sätt arbetar du på med läsförståelseundervisning? 

● Kan du motivera varför du arbetar så? 
12. Vilka ämnen och arbetsområden anser du lämpa sig bäst till läsförståelseundervisning? 

● Kan du utveckla? 
13. Vilka möjligheter ser du med din läsförståelseundervisning? 

● Kan du utveckla det? 
14. Vilka svårigheter ser du med din läsförståelseundervisning? 

● Var god utveckla. 
15. Om du hade haft möjlighet och resurser till att arbeta med läsförståelseundervisningen på 
ett annat sätt, hade du gjort det då? 

● Om ja, på vilket/vilka sätt? 
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