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Inledning 
Idag är det svårt att finna konsensus gällande vilka modeller och lässtrategier som är mest 

främjande för elevers läsförståelseutveckling. Att undervisa i läsförståelse blir därför ett 

komplext område för lärare eftersom det kan vara svårt att välja vad undervisningen ska 

innehålla för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Då det finns många modeller och 

lässtrategier att välja bland idag, krävs det att lärare är väl medvetna om vad varje modell och 

lässtrategi utvecklar. Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar 

kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är betydelsefullt att 

lärare reflekterar kring sina val gällande läsförståelseundervisning, eftersom samhället idag 

ställer stora krav på människors läsförståelseförmåga för att kunna medverka i samhället. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers 

läsförståelse med hjälp av lässtrategier.  

 

• Hur reflekterar lärare kring sina val för att utveckla läsförståelse före, under och efter 

undervisning? 

• Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse? 

 

Metod 
Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsverktyg. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med sex verksamma lärare 

med behörighet i ämnet svenska, inom årskurserna F-3. 

 

Resultat 
Studien visar att lärare har svårt för att reflektera på djupet angående sina val av innehåll i 

undervisningen. Anledningen till svårigheterna med att reflektera på djupet är att lärarna anser 

att de har för lite tid till att reflektera kring sin egen undervisning. Det här medför att de 

vanligtvis reflekterar enskilt om elevernas läsförståelseutveckling istället för tillsammans med 

andra kollegor. Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien reflekterar över mål och syfte 

med läsförståelseundervisningen. Lärarna hänvisar också till att de reflekterar över hur varje 

elevs behov kan tillgodoses i undervisningen. Resultatet visar också att lärarna i studien ofta 

förlitar sig på sin egen erfarenhet när de reflekterar över val av lässtrategier i undervisningen.   
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INLEDNING  
Idag ställer vårt informationssamhälle väldigt höga krav på varje individs läsförståelseförmåga. 

Elever förväntas kunna förstå och tolka olika typer av information. Lässtrategier och 

läsförståelse är därför två betydelsefulla delar för att eleverna ska kunna utvecklas till delaktiga 

samhällsmedborgare i framtiden. Det är förstås lärarens uppgift att ge varje elev möjlighet att 

utveckla läsförståelse, vilket kan skapa svårigheter menar Palincsar och Schutz (2011, ss.89-

91) eftersom det krävs att läraren själv är medveten om vad som behövs i undervisningen för 

att främja elevernas läsförståelseutveckling. 

 

Läsförståelsen är ett komplext område att undervisa i och därför bör lärare få ökad förståelse 

för hur olika delar inom läsförståelse samspelar, med andra ord vad som skapar läsförståelse. 

Lärare bör också ha tillgång till olika verktyg för hur de kan hjälpa sina elever att utveckla sin 

läsförståelse. Lässtrategier kan därmed vara ett bra hjälpmedel. Det är också av betydelse att 

reflektera kring de lässtrategier som används för att utveckla läsförståelse. Lärare bör följa upp 

och utvärdera hur de fungerade i undervisningen, samt om någon hade behövts bytas ut för ett 

bättre resultat. Under hela skoltiden behöver alla elever få möjlighet att regelbundet utveckla 

sin läsförståelse (Westlund 2009). Det är därför intressant att se hur lärare ställer sig i relation 

till detta i sina egna reflektioner gällande läsförståelseundervisning för att kunna anpassa den 

till alla elevers behov. 

 

Genom min verksamhetsförlagda utbildning har jag mött många lärare som arbetar med olika 

lässtrategier i sin undervisning för att utveckla elevernas läsförståelse, vilket kan vara ett 

komplext område eftersom det finns så många olika lässtrategier att välja bland. Enligt 

Afflerbach, Pearson och Paris (2008, ss.368-370) krävs det därför att läraren är medveten om 

vad som är syftet med de lässtrategier som hen väljer att använda. Utifrån detta har tanken 

väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla 

elevernas läsförståelse. Lärares reflektioner kring läsförståelseundervisning behöver 

undersökas för att lärare ska få upp ögonen för betydelsen av att reflektera kring sin 

undervisning, både enskilt och tillsammans med kollegor. Enligt Bie (2014, ss.15-20) kan 

reflektionsarbeten användas för att utveckla både elevernas lärande och lärarens egna 

förhållningssätt i sin yrkesroll. En förhoppning med den här studien är därför att få lärare att 

skapa förståelse för att reflektionsarbeten både främjar deras egen yrkesutveckling och 

elevernas läsförståelseutveckling. Genom erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning har jag 

insett att reflektionsarbeten gällande läsförståelseutveckling bör automatiseras i lärarnas arbete 

eftersom samhället idag ställer stora krav på människors läsförståelseförmåga för att 

framgångsrikt vara en del av och aktivt medverka i samhället. 

 

I det centrala innehållet i ämnet svenska i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11 rev. 2016, ss.247-248) redogörs det för att eleverna ska få möjlighet 

att utveckla lässtrategier för att tolka och förstå texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens innehåll och form. Eleverna har rätt till att få utveckla kunskaper om olika lässtrategier 

för att kunna tolka och föra resonemang kring olika texters innehåll. Det är lärarens ansvar att 

ge eleverna möjligheterna till att utveckla sådana förmågor. Därför behöver läraren ha kunskap 

om olika lässtrategier och hur de bör användas för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

läsförståelse. Syftet med studien är att ta del av lärares reflektioner kring lässtrategier som kan 

bidra till att hjälpa elever att utveckla läsförståelse. Genom att ta del av dessa reflektioner ämnar 

studien att bidra till en ökad förståelse bland lärare, gällande vikten av att reflektera kring sina 

didaktiska val.   
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers 

läsförståelse med hjälp av lässtrategier.  

 

• Hur reflekterar lärare kring sina val före, under och efter undervisning för att utveckla 

elevers läsförståelse? 

 

• Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse? 
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BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras forskning om läsförståelse och lässtrategier eftersom det utgör 

ämnesområdet för studien. Avsnittet beskriver även olika modeller som innehåller lässtrategier 

för att skapa läsförståelse. Därefter presenteras olika krav som ställs på läraren när det gäller att 

utveckla elevers läsförståelse. Avsnittet synliggör komplexiteten med att undervisa i 

läsförståelse samt vikten av att lärare reflekterar kring sin undervisning.  

Vad innebär läsförståelse? 

Beroende av vem du frågar tolkas begreppet läsförståelse på olika sätt. En del forskare 

framhåller att läsaren behöver ha ett rikt ordförråd och en god ordförståelse för att utveckla 

läsförståelse (Alatalo 2011, ss.48-49; Fridolfsson 2008, ss.190-191). Vidare synliggör 

Fridolfsson (2008, ss.190-191) att läsförståelse handlar om att läsaren behöver ha kunskap om 

olika texters uppbyggnad och struktur och ha förmågan att se innehållet i texten ur olika 

perspektiv. Forskare nämner även fler faktorer som spelar stor roll när det gäller läsförståelse. 

De framhäver att läsaren behöver kunna använda sig av sina förkunskaper och 

bakgrundskunskaper vid läsning samt att kunna göra inferenser under pågående läsning. Det 

innebär att kunna läsa mellan raderna, för att skapa mening och förståelse för olika texter 

(Alatalo 2011, ss.48-49; Fridolfsson 2008, ss.190-191; Roe 2014, s.33; Skolverket 2012:2940).  

 

Roe (2014, s.33) förklarar att flera kognitiva förmågor också krävs för att utveckla läsförståelse, 

som till exempel koncentration, förmåga att kunna dra slutsatser och kunna resonera kring 

textens innehåll. Läsaren behöver kunna utföra flera avancerade tankeprocesser för att skapa 

förståelse för och mening med den lästa texten. Svårigheterna som Westlund (2013, ss.294-

300) belyser med det här är att svenska lärare är duktiga på att nämna många olika begrepp och 

lässtrategier inom läsförståelse men de har svårt för att använda dem på rätt sätt i 

undervisningen. Westlund (2009) sammanfattar komplexiteten med läsförståelse på följande 

vis: 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad 

process, som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man 

läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, d.v.s. 

uppgiftsformuleringen för läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig bunden 

till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och tillföra 

texten något nytt. Läsaren och texten interagerar på så sätt för att skapa mening. 

 

(Westlund 2009, s.70) 

 

Läsförståelse handlar med andra ord om att läsaren måste vara aktiv under läsprocessen och för 

att mening ska uppstå behövs en interaktion mellan texten och läsaren (Westlund 2009, s.70).  

 

Westlund (2013, ss.237-239) jämför svenska och kanadensiska lärares uppfattningar av 

begreppet läsförståelse, samt synliggör ganska stora olikheter. De svenska lärarna belyser bland 

annat att läsförståelse handlar om att använda sig av olika lässtrategier som att skapa inre bilder, 

dra slutsatser och relatera innehållet i texten till andra texter. De kanadensiska lärarna betonar 

däremot att läsförståelse handlar om att eleven ska skapa en relation till texten. Eleven ska 

kunna synliggöra sin förståelse på olika sätt och tydligt koppla textens innehåll till sig själv på 

olika vis. Skillnaderna här visar tydligt att lärare definierar och arbetar med läsförståelse på 

olika vis (Westlund 2013, ss.294-300). Här betonas komplexiteten med att undervisa i 

läsförståelse eftersom det inte finns en specifik modell att följa för att utveckla elevers 

läsförståelse.  
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Enligt Lgr11 (rev. 2016, ss.252-253) innebär läsförståelse att eleven ska kunna återge och 

kommentera några delar av innehållet i en text som är viktiga för eleven på ett enkelt sätt. 

Eleven ska också kunna föra enkla resonemang om budskap som tydligt framstår i texter och 

relatera resonemangen till egna erfarenheter. För att eleven ska uppnå sådana mål behöver 

eleven utveckla läsförståelse, vilket visar på vikten av att lärare behöver vara medvetna om vad 

läsförståelse innebär för att kunna undervisa i läsförståelse.  

Lässtrategier 

Avsnittet visar på komplexiteten med att undervisa i läsförståelse genom att presentera 

innebörden och användningen av lässtrategier, samt olika modeller och lässtrategier som 

främjar läsförståelseutveckling.  

Vad är lässtrategier? 

Lässtrategier kan beskrivas som mentala operationer för att ta sig an en text. Med hjälp av de 

mentala operationerna skapar läsaren mening med textens innehåll och läsaren kan även avgöra 

när det är något som är svårt att förstå med hjälp av de mentala operationerna. Lässtrategier är 

med andra ord läsarens mentala verktyg för att lära sig och för att förstå en text (Rao, Yonggi 

Gu, Jun Zhang & Hu 2007, s.243).  

 

Westlund (2013, s.51) förklarar att lässtrategier ofta kopplas samman med kognitiva strategier. 

Med hjälp av de kognitiva strategierna kan läsaren skapa mening med den text hen läser. Vidare 

förklarar Hall (2012, s.241) att lässtrategier fungerar som ett hjälpmedel för att fördjupa elevers 

förståelse i läsningen.  

Användandet av lässtrategier 

En del forskare betonar vikten av att använda lässtrategier flexibelt och utifrån elevers behov 

(Palincsar & Schutz 2011, ss.86-88; Roe 2014, s.113). Enligt forskare (Roe 2014, ss.141-142; 

Casteel, Isom & Jordan 2000, ss.67-72) bör elever få lära sig så många lässtrategier som möjligt. 

De menar att syftet med att lära eleverna så många lässtrategier som möjligt är att eleverna så 

småningom ska kunna använda sig av dem på ett mer eller mindre automatiserat och varierat 

sätt. Det innebär att eleven då kan använda sig av olika lässtrategier omedvetet och regelbundet 

i sin läsning. Forskarna belyser också att goda läsare är strategiska läsare som kan kombinera 

olika lässtrategier för att skapa förståelse. Annorlunda framgår det av Yang (2006, ss.313-315) 

att det viktiga inte är att kunna många strategier utan det viktiga är att använda en passande 

lässtrategier för den enskilda individen. En lässtrategi som passar en elev utmärkt för att 

utveckla läsförståelse, kanske inte passar en annan elev. Palincsar och Schutz (2011, ss.86-88) 

förklarar dock att lärare idag inte anpassar lässtrategier individuellt till varje elev. Forskarna 

beskriver att lässtrategier presenteras ofta en och en utifrån en lång lista och att dess 

bakomliggande syfte ofta glöms bort. Eleverna får vanligtvis inte lära sig att använda flera 

lässtrategier samtidigt, utan ena dagen får de öva på att använda en utvald lässtrategi och andra 

dagen får de öva på att använda en ny lässtrategi. Lässtrategierna anpassas på det viset inte till 

varje enskild elevs behov. De lässtrategier som nämnts här är bra men de behöver användas 

med en medvetenhet om lässtrategins rätta syfte. 

 

Att eleverna ska få möjlighet till att lära sig använda lässtrategier är något som även står i 

läroplanen. I kursplanen för svenska redovisar Lgr11 (rev. 2016, ss.247-248) att undervisningen 

ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och läsa skönlitteratur och andra texter 

för olika syften, samt att urskilja språkliga strukturer. Läroplanen belyser också att eleverna ska 

få möjlighet att utveckla lässtrategier för att tolka och förstå texter, samt för att anpassa 

läsningen efter textens innehåll och form.  
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Modeller som innehåller lässtrategier 

I följande avsnitt presenteras fyra modeller som kan hjälpa elever att utveckla läsförståelse 

genom att arbeta med olika lässtrategier. I slutet diskuteras även fler lässtrategier som forskare 

menar utvecklar läsförståelse men som inte tillhör någon specifik modell.  

RT - Reciprocal Teaching 

Palincsar och Brown (1984, ss.117-122) redovisar två studier i sin rapport med förhoppning om 

att främja läsförståelse. De två studierna utgår från modellen RT (Reciprocal Teaching) och 

dess fyra lässtrategier: sammanfatta, ställa frågor, förutspå och utreda oklarheter. Alla fyra kan 

fungera som ett verktyg för att främja läsförståelse och för att övervaka sin läsförståelse. 

Rosenshine och Meister (1994, s.479) förklarar att RT är en modell som bygger på att lära 

elever att använda kognitiva strategier för att utveckla läsförståelse. Strategierna används i 

diskussioner mellan lärare och elever för att skapa mening med olika texter. Vidare förklarar 

Palincsar och Brown (1984, ss.117-122) att elever behöver få förståelse för varför de använder 

lässtrategier, för att det inte bara ska bli ett görande. Genom modellen ska eleverna få 

vägledning av läraren om hur de kan reflektera kring och ta sig an texter på ett mer avancerat 

vis. Modellen bidrar till att eleverna utvecklar en bättre kvalité på sina frågor och 

sammanfattningar av texter.  

 

Båda studierna av Palincsar och Brown (1984, ss.166-170) kan ses som framgångsrika på 

många sätt. De gav till exempel tydliga bevis på förbättring av elevers diskussioner och testerna 

gav goda resultat på förbättring av läsförståelsen. Det ledde också till att eleverna överförde 

sina kunskaper till andra uppgifter och även läraren påverkades positivt av modellen. Efteråt 

planerade de att införa den i sina egna klasser. Läraren kunde även bedöma elevernas förmågor 

lättare genom elevernas användande av lässtrategierna och ge eleverna framåtsyftande 

feedback. Palincsar och Schutz (2011, ss.88-89) förklarar att studier har visat att RT är en bra 

modell om läraren arbetar med modellen utifrån relevanta texter, vilket bidrar till att eleverna 

kan utveckla en fördjupad läsförståelse. 

 

RT är en modell som även Westlund (2009, ss.75-79) hänvisar till för att främja läsförståelsen. 

De fyra huvudstrategierna har testats i många klasser och har gett ett ökat resultat på 

läsförståelsen. För att lässtrategierna skulle bli mer förståeliga och konkreta för eleverna gav 

Lori Oczkus dem andra namn. I Westlunds bok beskrivs de med följande namn utifrån Oczkus 

benämning:  

 

• Spågumman Julia - används för att förutspå handlingen. 

• Nicke Nyfiken - används för att ställa frågor om innehållet.  

• Fröken Detektiv - används för att klargöra otydligheter. 

• Cowboy-Jim med lasso - används för att fånga in det viktigaste i en text (sammanfatta). 

TSI - Transactional Strategy Instruction 

TSI (Transactional Strategy Instruction) grundades av Pressley och Ruth Wharton-McDonald. 

Westlund (2009, ss.80-82) förklarar att modellen utgår från samma fyra lässtrategier som RT. 

Modellen innehåller också fler lässtrategier, som till exempel att göra kopplingar till egna 

erfarenheter och andra texter. För att eleverna ska skapa förståelse används lässtrategierna i 

diskussioner mellan lärare och elever. De används även av eleverna individuellt när de läser. 

Eleverna kan till exempel använda sig av post-it-lappar för att markera olika saker i texten, 

exempelvis om de möter något ord som är svårförståeligt. Markeringarna får eleverna sedan 

diskutera med andra klasskamrater eller med läraren. Genom en sådan process blir eleverna 
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delaktiga och aktiva i sin egen läsning men även i andras läserfarenheter. Modellen tillåter 

eleverna att tänka högt.  

  

Casteel, Isom och Jordan (2000, ss.67-72) framhäver TSI som en bra modell för att utveckla 

läsförståelse. Den innefattar stöttning och modellering från läraren. Eleverna behöver få tydliga 

instruktioner och modelleringar av lärare om hur de kan använda sig av olika lässtrategier i 

läsningen. Det finns tydliga bevis i form av forskning att TSI påverkar elevers läsförståelse 

positivt.  

En läsande klass 

Gonzalez et. al. (2014, ss.7-12) har skapat en studiehandledningsbok i läsförståelse som heter 

En läsande klass: träna läsförståelse. Den är skriven av fem verksamma grundskollärare, tre 

mellanstadielärare och två lågstadielärare. Boken är upplagd med veckoplaneringar som 

verksamma lärare kan använda i sin undervisning. Undervisningarna innehåller samtal kring 

texter med hjälp av lässtrategier för att utveckla läsförståelse. Syftet är att visa hur man kan 

arbeta med läsförståelsestrategier i undervisningen. Materialet utgår från tre forskningsbaserade 

modeller, varav två är nämnda sedan tidigare. Främst utgår det från RT (Reciprocal Teaching), 

men även TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). QtA 

bygger på att göra läsaren medveten om författarens påverkan på texten och om att lära sig vara 

källkritisk.  

 

Gonzalez et. al. (2014, ss.13-15) har hämtat inspiration från Westlunds fyra läsförståelsefigurer 

som har beskrivits i tidigare avsnitt. Här benämns de som ”läsfixarna” och dessutom har en 

läsförståelsestrategi lagts till, nämligen förmågan att skapa inre bilder. Figurerna har inte heller 

exakt samma namn som figurerna i Westlunds bok. Läsfixarna från En läsande klass beskrivs 

med följande namn: 

 

• Spågumman - förutspår och ställer hypoteser om texten. 

• Detektiven - reder ut oklarheter i texten.  

• Reportern - ställer frågor till texten.  

• Cowboyen - sammanfattar det viktigaste i texten. 

• Konstnären - skapar inre bilder av den lästa texten. 

 

Eleverna behöver få öva på en lässtrategi i taget vid introduktionen av dem i undervisningen. 

Det är bra om läraren modellerar för eleverna hur de kan använda sig av varje lässtrategi. 

Eleverna bör därtill få möjlighet till att öva på lässtrategierna vid ett flertal tillfällen. När 

eleverna sedan känner sig trygga i att använda sig av lässtrategierna och har skapat förståelse 

för dem kan de få öva på att använda sig av alla lässtrategier samtidigt. Målet med användningen 

av läsförståelsestrategier är att eleverna automatiskt ska börja använda dem självmant i sin egen 

läsning och utvecklas till stjärnläsare. Undervisningsplaneringarna som presenteras i materialet 

ska fungera som en stödstruktur för verksamma lärare som de kan hämta inspiration från till sin 

dagliga undervisning (Gonzalez et. al. 2014, ss.13-20). 

Fler lässtrategier som inte tillhör någon specifik modell  

I avsnittet har det presenterats många olika lässtrategier för att främja och påverka 

läsförståelsen. Tre författare nämner några av de lässtrategier som har nämnts tidigare, men de 

nämner även fler som utvecklar elevers läsförståelse. De belyser följande lässtrategier för ökad 

läsförståelse: förbereda läsningen, föregripa innehållet, kontrollera läsningen, hitta samband, 

dra slutsatser, reda ut oklarheter, visualisera och organisera, tänka högt, läsa selektivt, urskilja 

viktig information, fokusera på språk, fokusera på textstruktur, bedöma och sammanfatta (Roe 
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2014, s.113; Migyanka, Policastro & Lui 2005, s.171; Zwiers 2011, s.543). Roe (2014, s.113) 

förklarar att lässtrategierna är hjälpmedel som eleverna kan använda för att främja 

läsförståelsen.  

Krav som ställs på läraren  

Iaquinta (2006, ss.417–418) hävdar att det är viktigt att läraren inte endast lägger fokus på vad 

eleverna ska lära sig utan även hur dem ska lära sig det. Elevernas lärande ska ske i progression 

och undervisningen ska utgå från deras tidigare kunskaper. Palincsar och Schutz (2011, ss.89-

91) belyser vidare att läraren behöver vara medveten om vilka kunskaper hen vill att eleverna 

ska utveckla och vilka mål de ska uppnå med läsningen och strategianvändningen. 

 

Undervisningen och lärarens betydelse för elevernas läsförståelseutveckling betonas också av 

Blair, Rupley och Nichols (2007, ss.432-435). Det har länge funnits många olika modeller, 

metoder och lässtrategier för att undervisa i läsning. Det ses som betydelsefullt att lärare kan ge 

eleverna en stor variation av verktyg och lässtrategier för att de ska utveckla sin 

läsförståelseförmåga. Det är också betydelsefullt för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

en hög kognitiv förmåga för att de ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier på ett korrekt 

vis. Exempel på kognitiva lässtrategier som läraren behöver lära eleverna är att kunna förutspå, 

sammanfatta, dra slutsatser, samt förhålla sig kritiskt till det de läser. Afflerbach, Pearson och 

Paris (2008, ss.368-370) förklarar att läraren behöver använda sig av modellering i 

undervisningen och tydligt förklara för eleverna hur lässtrategierna kan användas i läsningen 

för att de ska utvecklas till strategiska läsare. Afflerbach, Pearson och Paris (2008, ss.368-370) 

och Hall (2012, s.241) tydliggör även att läraren behöver ge eleverna undervisning i när och 

hur olika lässtrategier kan användas och varför de utvalda lässtrategierna är lämpliga att 

använda vid olika tillfällen.   

 

Enligt Westlund (2009, ss.55-56) krävs det att läraren har goda och rika kunskaper om 

läsförståelse för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelseförmåga. Skolan 

behöver lärare som besitter god kompetens och som visar engagemang för sin undervisning för 

att eleverna ska lyckas och nå de framtagna målen. Vidare förklarar Zwiers (2011, s.543) att 

lärare även behöver rika kunskaper om olika lässtrategier för att eleverna ska kunna skapa 

förståelse för vad de läser. Läraren behöver också få eleverna att använda sig av lässtrategierna 

automatiskt, omedvetet och regelbundet i sin läsning. Tillslut ska det bli en vana för eleverna 

att använda sig av olika lässtrategier för att underlätta sin läsning och förståelse. Westlund 

(2009, ss.93-94) menar dock att det inte är en lätt utmaning lärare ställs inför när hen undervisar 

i läsförståelse, eftersom alla elever är olika. Läraren måste hela tiden ta hänsyn till var varje 

individ befinner sig i sin utveckling, vilket kan vara en utmaning. Elevens ålder, tidigare 

kunskaper och erfarenheter påverkar dess förmåga att skapa förståelse för en text. Det finns 

flera forskare som belyser den här problematiken med läsförståelseundervisning (Palincsar & 

Schutz 2011, ss.86-88; Westlund 2009, ss.129-130; Skolverket 2016:3694). De menar att 

läsförståelsen är beroende av vem som läser texten. För att en elev ska utveckla förståelse för 

en text behöver hen aktivera sin kunskap om texten som läses, sin omvärldskunskap och sin 

medvetenhet om vad som är syftet med läsningen av den utvalda texten. Läsförståelsen 

påverkas även av elevens motivation, intresse, kognitiva kapacitet, koncentration, 

uppmärksamhet, biologiska orsaker, familjesituation och miljö. Läraren behöver alltså ta 

hänsyn till alla dessa faktorer när hen undervisar om lässtrategier och läsförståelse, vilket är 

ytterligare en utmaning. Att varje elevs behov och förutsättningar ska tillgodoses i 

undervisningen framhålls även i läroplanen (Lgr11 rev. 2016, ss.7-10). Undervisningen ska 

främja elevers fortsatta kunskapsutveckling och lärande samtidigt som den ska ta hänsyn till 

elevers tidigare erfarenheter, kunskaper, språk och bakgrund. 
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Alla sådana krav som ställs på läraren visar att hen har ett stort ansvar när det gäller 

läsförståelseundervisning. Det finns flera utmaningar beträffande undervisning i lässtrategier 

och läsförståelse. Lärarens kompetens angående läsförståelse är en betydelsefull faktor för att 

eleverna ska kunna utveckla läsförståelse. Om läraren inte har tillräckligt mycket kunskap om 

hur undervisning i läsförståelse ska bedrivas kan det ge konsekvenser för elevernas 

läsförståelseutveckling. Lärare behöver därför få möjlighet till att fördjupa sin kompetens inom 

området för att kunna ge eleverna en rättvis undervisning (Westlund 2013, ss.295-296).  

Vikten av att reflektera kring undervisningen 

Bie (2014, ss.15-20) förklarar att reflektion är ett begrepp som används i många olika 

situationer. Reflektion kan till exempel handla om att observera sig själv i olika situationer och 

föra aktiva diskussioner med sig själv om egna upplevelser och handlingar. Det handlar också 

om att utveckla ett lärande och att upptäcka nya saker om sig själv, som även kan leda till en 

förändring. Synen som en människa har på sig själv och meningen med det som människan har 

upplevt eller gjort, tydliggörs och förändras genom en reflektionsprocess. Reflektionsprocessen 

summerar andras eller de egna uppfattningarna. Enligt Bie placeras personen utanför sig själv 

vid en reflektionsprocess för att hen ska kunna observera handlingar eller idéer ur nya 

perspektiv. Det här kallar Bengtsson (2007, ss.88-93) för en distanserad självreflektion. Han 

förklarar att när det gäller självreflektion behöver läraren distansera sig från sig själv för att 

skaffa sig kunskap om sin egen yrkesutövning. Dels för att kunna ta ställning till sin egen 

yrkesutövning men även för att kunna föra vidare sina lärdomar av sin egen undervisning. Han 

klargör att det inte går uppnå det här målet om man inte distanserar sig från sig själv. Det spelar 

då ingen roll om läraren besitter god kompetens inom sitt yrke om hen ändå inte kan använda 

sig av en distanserad självreflektion. Bie (2014, ss.15-20) framhäver vidare att i en sådan 

situation får personen möjlighet att observera sig själv med nya ögon. Bie synliggör också att 

det i vanliga diskussioner med kollegor kan vara svårt att observera en handling eller 

uppfattning med kritiska ögon, men med hjälp av en reflektionsprocess kan det observeras mer 

på djupet. Målet med en reflektionsprocess är att försöka få grepp om själva kärnan och 

meningen med det som reflekteras. 

 

Enligt Bengtsson (2007, ss.88-93) kan reflektion handla om flera olika saker beroende på i 

vilket sammanhang en reflektion utnyttjas. Författaren nämner till exempel att i 

skolverksamheten kan reflektion användas vid planering av en undervisning eller vid 

utvärdering av en genomförd undervisning. Han menar att det är ett tänkande som sker före och 

efter undervisning. Det som lärare gör under pågående undervisning kallar Bengtsson mer för 

en reaktion och inte en reflektion. Att reagera i en viss situation som uppstår kan inte jämföras 

med att reflektera över vad som sker. Enligt Bengtsson går det därmed bara att genomföra 

reflektioner före handling och efter handling, för att det då finns mer tid till mer djupgående 

reflektioner. Tänkandet är till exempel en återkommande aspekt inom läraryrket där det ofta 

sker en självreflektion. Bengtsson förtydligar dock att det inte endast är reflektion över sin egen 

yrkesroll som är det enda sättet för lärare att utvecklas i sin roll. De kan även utveckla sin 

yrkesroll genom att diskutera med kollegor eller ta del av forskning, som även nämnts av Bie 

tidigare.   

 

Vidare klargör Jaeger (2013, ss.98-101) att effektiva lärare använder sig av regelbundna och 

djupa reflektioner för att utveckla sin undervisning. Det har till exempel visat sig att erfarna 

lärare är duktigare på att agera under pågående undervisningar, genom att använda sig av sina 

förkunskaper om elevernas kunnande. Det har dock visat sig att lärare, för det mesta, endast 

reflekterar kring elevernas lärande efter genomförd undervisning. I samband med reflektion 
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om elevernas lärande behöver lärarna även reflektera över de förändringar hen själv gjorde 

under pågående undervisning, varför de förändringarna skett och hur förändringarna har 

bidragit till elevernas lärande. Lärare behöver använda sig av reflektion hela tiden i sitt arbete 

och reflektera över hur, vad, samt varför handlingar sker, för att gynna elevernas lärande. Bie 

(2014, ss.15-20) förtydligar dock att reflektionen inte endast bör beröra elevernas lärande utan 

även hur läraren kan utveckla sin egen yrkesroll. Hon menar att det då behövs ett kritiskt 

tänkande och att det inte handlar om att nedvärdera sig själv som person, utan det handlar om 

att observera sig själv.  

 

Förhoppningen är att reflektionen ska automatiseras för att man ska kunna göra medvetna val. 

Genom att automatisera reflektionsprocesser utvecklas ett professionellt förhållningssätt. 

Förmågan att vara en reflekterande praktiker behöver dock övas genom hela livet, eftersom 

förmågan att reflektera är en kompetens som behöver övning precis som andra förmågor. En 

sådan förmåga kan övas på flera olika vis menar författarna, till exempel genom att analysera 

sin undervisning, använda videoinspelning, läsa studier angående ämnet och skriva reflektions-

dagbok (Bie 2014, ss.22-25; Jaeger 2013, ss.90-95). 

Reflektion och kollegialt lärande 

Minten (2013, ss.25-26) framhäver att reflektion behöver ske även i ett kollegialt lärande. Att 

tillsammans reflektera över egna och andras arbeten utvecklar lärares förhållningssätt i deras 

yrkesroll. Genom ett kollegialt lärande arbetar lärarna utifrån ett strukturerat utvecklingsarbete, 

för att belysa eventuella förändringar som behöver göras och för att lära av varandra. Det 

kollegiala lärandet bygger på att praktiker tillsammans diskuterar, förbereder, löser uppgifter 

och reflekterar över val och handlingar. Det centrala med ett sådant strukturerat lärande och 

utvecklingsarbete är att praktikerna tillsammans formulerar problem och handlingar som de har 

mött samt kritiskt granskar dem. Med hjälp av den återkoppling praktikerna ger och får från 

varandra kan handlingar och idéer utvecklas till nästa gång de möter liknande problem. Det 

underlättar om det finns externa handledare att tillgå som kan hjälpa till att leda diskussioner 

och samtal på rätt väg och som kan utmana praktikernas tankesätt.   

Egna kommentarer gällande tidigare forskning 

Genom skapandet av bakgrunden har det kunnat synliggöras att lärarna står inför många och 

olika val. Valen inbegriper metoder och lässtrategier för att utveckla läsförståelse. 

Svårigheterna man kan utläsa med det här är att lärarna ställs inför att de på ett reflekterande 

sätt måste ta sig an olika beslut för att främja elevernas läsförståelseutveckling.  
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TEORETISK RAM 
Studiens teoretiska ram utgår från Bies teori gällande reflektionsprocesser ur tre olika 

perspektiv, nämligen reflektion före handling, reflektion under handling och reflektion efter 

handling. I avsnittet nedan presenteras innebörden av teorin samt hur den kan relateras till den 

aktuella studien.  

Reflektion före handling 

Reflektion före handling görs för att man ska bli medveten om egna attityder, tidigare 

erfarenheter, egna kunskaper och egna förkunskaper gällande området som ska undervisas. 

Genom att engagera sig i en reflektionsprocess före handling kan läraren förutspå hur hen ska 

använda sin tid och observera om hen behöver ytterligare kunskaper inom området. Reflektion 

före handling hjälper läraren att bli medveten om sina egna känslor, attityder, beteenden och 

tankar (Bie 2014, ss.38-43). 

Reflektion under handling 

Genom reflektion under handling reagerar läraren instinktivt på något. En sådan automatisk 

reaktion är det ofta svårt att sätta ord på varför den sker. Bie beskriver att reflektionen under 

handling ofta uppkommer omedvetet samtidigt som läraren försöker lösa ett problem, snarare 

än medvetet. Förändringen av en handling kan orsakas av en magkänsla som säger att läraren 

borde göra på ett annorlunda vis än som var tänkt från början (Bie 2014, ss.43-45). 

Reflektion efter handling 

Reflektion efter handling är en reflektionsprocess som läraren kan använda sig av för att fundera 

över något som hen kanske inte hann medan undervisningen pågick. Läraren kan också använda 

reflektion efter handling för att observera något som hände under den pågående undervisningen. 

Läraren kan efter undervisningen ställa sig frågor angående varför det hände och hur läraren 

reagerade i situationen. Här kan läraren också få en tydlig bild av vad som kanske behöver 

förändras för att utvecklas i sin yrkesroll (Bie 2014, ss.45-47). 

Den teoretiska ramen kopplat till den aktuella studien 

Bies teori är lämplig som teoretisk ram för den aktuella studien eftersom fokus ligger på att 

belysa lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av 

lässtrategier. Teorin kommer att vara ett behjälpligt verktyg vid analysen för att kunna 

synliggöra hur lärare beskriver att de reflekterar kring olika initiativ och beslut, både före, under 

och efter undervisning. Den valda teorin kan hjälpa till att ge en djupare förståelse för hur lärare 

reflekterar kring val av lässtrategier i undervisningen. Valet av studiens teori skedde medvetet 

för att kunna belysa lärarnas reflektioner kring läsförståelse och lässtrategier före, under och 

efter undervisning. Att synliggöra lärares reflektioner i de tre olika delarna valdes för att urskilja 

om reflektionerna skiljer sig åt i de tre delarna eller om lärare använder sig av samma typ av 

reflektioner oberoende av om det sker före, under eller efter undervisning.  

 

Genom att använda Bies teori reflektion före handling kan studien få en tydlig bild av lärares 

reflektioner före undervisning. Studien kan med hjälp av teorin synliggöra vad lärares 

reflektioner före undervisning innehåller. Bie (2014, ss.38-43) beskriver att en reflektion före 

handling kan göra individen medveten om sina egna kunskaper och sina egna handlingar.  

 

Bie (2014, ss.43-45) tydliggör att reflektion under handling handlar om att läraren reagerar 

instinktivt på något. Det är en automatisk reaktion som ofta är svårt att ge en förklaring på 

varför den sker. Författaren beskriver att reflektionen under handling ofta uppkommer 
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omedvetet samtidigt som läraren försöker lösa ett problem. Bie förtydligar att en förändring av 

en handling kan orsakas av en magkänsla. Bengtsson (2007, ss.88-93) motsäger dock att lärare 

använder sig av reflektion under handling. Det som lärare gör under handling kallar Bengtsson 

för en reaktion och inte en reflektion. Han menar att reagera i en viss situation som uppstår kan 

inte jämföras med att reflektera över vad som sker. Han förtydligar att reflektion handlar om att 

reflektera över något som kommer ske eller något som har skett. Enligt Bengtsson går det 

därmed bara att genomföra reflektioner före och efter handling, eftersom det inte finns tid till 

djupare reflektion i en pågående handling. I studien används Bies teori vid analysen för att 

kunna belysa lärarnas reflektioner under pågående undervisning. Studien hanteras därmed 

utifrån Bies teori och benämner reflektion under handling som en "reflektion" och inte som en 

"reaktion", vilket är Bengtssons uppfattning. Bies teori reflektion under handling kan ge studien 

en tydlig bild av vad lärares reflektioner innehåller under pågående undervisning för att kunna 

anpassa lässtrategier efter elevernas behov i en viss situation.  

 

Bies teori reflektion efter handling kommer att användas i denna studie för att belysa lärares 

reflektioner efter genomförd undervisning. Teorin kan hjälpa studien att synliggöra vad lärares 

reflektioner efter genomförd undervisning innehåller. Bie (2014, ss.45-47) framhäver att 

reflektion efter handling kan bidra till att utveckla lärarens yrkesroll.  

 

Fördelen med Bies teori är att lärarnas reflektioner kan delas in och analyseras utifrån tre olika 

rubriker som tydliggör reflektionernas fokus. Nackdelen med att använda teorin kan vara att 

lärarnas reflektioner blir styrda in i olika delar och att lärarnas reflektioner kring 

läsförståelseundervisning inte tillåts att vara helt fria.  
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METOD 
Avsnittet inleds med en beskrivning av kvalitativ metod och intervju kopplat till studien. 

Därefter presenteras urval och genomförande. Slutligen diskuteras analysmetod, tillförlitlighet 

och giltighet samt etik relaterat till den aktuella studien.  

Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med lässtrategier, för att 

utveckla läsförståelse hos elever. Den kvalitativa metoden är lämplig att använda till 

undersökningen eftersom målet är att belysa olika uppfattningar snarare än att generalisera. 

Trost (2012, ss.18-23) beskriver att det är syftet som avgör om studien ska genomföras med 

hjälp av en kvalitativ metod eller kvantitativ metod. Om undersökningen till exempel har fokus 

på att skapa förståelse för hur människor reagerar eller resonerar är den kvalitativa metoden 

mest lämplig.  

 

Efter att den aktuella studiens syfte var bestämt lades fokus på att hitta en passande teori, vilket 

är något som Justesen och Mik-Meyer (2011, s.4) belyser som nästa steg och val i en 

undersökning. De menar att forskaren behöver börja med att reflektera över vilket perspektiv 

och vilken teoretisk tradition det valda undersökningsområdet bör utgå från. Som tidigare 

nämnts är det studiens syfte som avgör vilken metod som bör tillgås för att utföra en 

undersökning. I den aktuella studien valdes den kvalitativa metoden för att den ansågs vara 

mest lämplig eftersom syftet var att undersöka sociala fenomen och subjektiva erfarenheter. 

Enligt Fejes och Thornberg (2015, ss.34-36) är den kvalitativa metoden passande att använda 

när sociala fenomen ska undersökas och analyseras, till exempel subjektiva erfarenheter eller 

hur en person beskriver att hen hanterar olika situationer. Den kvalitativa metoden är därför 

mest lämplig att använda till studien eftersom fokus ligger på att belysa hur lärare beskriver att 

de reflekterar kring det aktuella fenomenet. 

Intervju som verktyg 

För att kunna ta del av lärares reflektioner i deras arbete med att utveckla elevers läsförståelse, 

med hjälp av lässtrategier, valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. Intervjuer 

har användts för att undersöka lärares subjektiva erfarenheter när det gäller att reflektera kring 

sin läsförståelseundervisning. Fejes och Thornberg (2015, ss.35-36) styrker att intervju är ett 

datainsamlingsverktyg som kan användas vid undersökning av subjektiva erfarenheter. Målet 

med intervjuerna är att försöka skapa ett så naturligt samtal som möjligt för att få lärarna att 

känna sig trygga i situationen. För att kunna skapa ett naturligt samtal och samtidigt kunna 

behålla fokus på studiens syfte utformades en intervjuplan. Justesen och Mik-Meyer (2011, 

s.45) belyser just det att intervjuer kan vara utformade som samtal genomförda på ett 

organiserat sätt utifrån en väl utarbetad intervjuplan.  

 

Intervjuplanen i den aktuella studien skapades för att kunna behålla fokus på 

undersökningsområdet men även för att försöka hålla intervjun så öppen som möjligt och inte 

påverka deltagarnas svar. Intervjuplanen har inte följts strikt utan den har även varit öppen för 

eventuella tillägg och följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av varje intervju. En sådan 

typ av intervju kallar Kvale och Brinkmann (2014, ss.45-46) för en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Genom användning av en halvstrukturerad livsvärldsintervju har studien  

fokuserats kring hur lärarna beskriver att de reflekterar gällande läsförståelseundervisning. Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun har också förekommit som ett hjälpmedel vid eventuella 

följdfrågor som har ställts utifrån lärarnas beskrivningar och utifrån intervjuplanen. Det här har 

i sin tur fått studien att behålla rätt fokus i relation till syfte och frågeställningar. Kvale och 
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Brinkmann framhäver den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som en framgångsrik 

intervjumetod för att försöka förstå och tolka deltagarens beskrivning av det aktuella 

fenomenet. En halvstrukturerad livsvärldsintervju kan liknas vid ett vardagligt samtal men till 

skillnad från ett vardagligt samtal har den ett syfte att fokusera samtalet kring. Intervjumetoden 

omfattar också en speciell teknik, med andra ord en halvstrukturerad teknik, vilket innebär att 

den varken är sluten till ett visst formulär med frågor eller helt öppen som ett vardagligt samtal. 

Intervjun genomförs istället utifrån en intervjuplan med eventuella förslag till frågor och som 

kan hjälpa till att behålla fokus kring vissa teman. En halvstrukturerad livsvärldsintervju spelas 

vanligtvis in för att efter intervjun transkriberas och tillsammans bildar de ett material för 

analysprocessen. Vidare klargör Kvale och Brinkmann (2014, ss.165-166) att det alltid finns 

möjlighet att förändra intervjuplanens frågor om det behövs för att kunna möta och ge 

följdfrågor på deltagarens svar.  

 

Vid genomförandet av intervjun och analysprocessen har jag varit noga med att försöka 

distansera mina egna uppfattningar och åsikter gällande det aktuella fenomenet. Det har gjorts 

för att kunna belysa de deltagande lärarnas beskrivningar. Enligt Ahrne och Svensson (2015, 

s.19) behöver den som intervjuar vara noga med att inte påverka deltagarens svar. Författarna 

menar att en bra undersökare är duktig på att distansera sig och hålla sig neutral i 

intervjuprocessen och även genom hela arbetsprocessen. För att kunna få ut det bästa av 

intervjuerna och för att kunna skapa ett så bra resultat som möjligt, i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar, har studien grundats med en tydlig bakgrund gällande det valda 

undersökningsområdet. Kvale och Brinkmann (2009, s.98) hävdar att det är viktigt att 

undersökaren har kunskap om ämnet som ska undersökas innan intervjun genomförs. Om inte 

undersökaren har tillräckligt med kunskap angående området som ska undersökas kan det vara 

svårt att få ut det bästa av intervjun och svårt att ställa följdfrågor under intervjutillfället. Det 

är undersökarens kunskaper som styr hur kvaliteten på intervjun och resultatet kommer 

presenteras.  

 

Intervju som verktyg var ett bra val i relation till studiens syfte men det var även ett bra val i 

relation till tidigare undersökningar jag har genomfört. Vid tidigare undersökningar som har 

genomförts under lärarutbildning har jag använt mig av intervju som verktyg, vilket gör att det 

har blivit ett bekvämt verktyg att använda. Det finns dock en medvetenhet om att det krävs 

mycket erfarenhet och övning för att bli en skicklig intervjuare. Kvale och Brinkmann (2009, 

s.105) redogör för att kvalitativa intervjuer kan vara svåra att genomföra och att det krävs 

mycket övning för att bli en duktig intervjuare.  

Urval 

Justesen och Mik-Meyer (2011, s.37) skriver att det är viktigt att forskaren reflekterar över vilka 

personer som är lämpliga att intervjua utifrån det valda undersökningsområdet, eftersom 

kvalitativa undersökningar ofta bygger på ett ganska litet material i förhållande till kvantitativa. 

Kvalitativa undersökningar bör därför inte bygga på slumpmässiga urval. I den aktuella studien 

är deltagarna medvetet utvalda utifrån deras erfarenheter av att arbeta med lässtrategier för att 

utveckla läsförståelse, samt utifrån intresse av lässtrategier och läsförståelse, som ingår i 

studiens syfte. Deltagarnas erfarenheter och intresse diskuterades vid mötet när de fick ta del 

av missivbrev och när de blev informerade om studiens innehåll. Att de utvalda deltagarna vid 

kvalitativa studier bör ha erfarenhet av det område som ska studeras framhävs även av 

Kihlström (2007, ss.49-51), som förtydligar att det gör studien mer tillförlitlig. I studien har det 

även gjorts ett medvetet val av att intervjua lärare från tre olika skolor, med förhoppning om att 

få variation i lärarnas reflektioner. I studien intervjuades sex verksamma lärare med behörighet 

i årskurserna F-3 samt behörighet i ämnet svenska. Sex intervjuer bokades in men jag var 



 

14 

 

medveten om att det eventuellt kunde behövas genomföras ytterligare intervjuer om de sex 

intervjuerna inte skulle ge tillräckligt med material inför analysen. Kvale och Brinkmann (2014, 

ss.156-157) förklarar att det inte går att förutbestämma hur många intervjuer som ska 

genomföras, utan det beror på vad intervjuerna ger och om de ger tillräckligt med information 

för att skapa ett resultat. I den aktuella studien genomfördes dock bara sex intervjuer eftersom 

de gav tillräckligt med material. Tiden deltagarna i studien har varit yrkesverksamma som lärare 

varierar mellan 15 till 40 år. För att synliggöra deltagarnas olika uppfattningar och reflektioner 

i studien presenteras de med följande fiktiva namn: Kajsa, Sara, Linda, Maria, Marita och 

Katarina. 

Genomförande 

Kontakten med de deltagande lärarna för studien började genom ett missivbrev som hade 

godkänts av handledaren innan det lämnades till deltagare som ansågs lämpliga i förhållande 

till studiens syfte. Efter ungefär en vecka valdes sex deltagare ut för intervjuer och tid för 

intervjuerna bokades in. Efter det genomfördes intervjuerna med de sex lärarna på två olika 

dagar, två lärare första dagen och fyra den andra dagen. Tack vare att alla intervjuer inte 

genomfördes på samma dag kunde de som utfördes den första dagen granskas för att synliggöra 

vad som eventuellt behövdes förtydligas till nästa dag gällande intervjutekniken. Intervjuerna 

kunde därmed ge ett rikt och varierat resultat inför analysen. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum utan störande moment. I rummet satt vi mitt 

emot varandra för att kunna se varandra i ögonen och för att kunna föra ett relativt naturligt 

samtal. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att kunna behålla fokus på 

deltagarnas svar och reflektioner. Under intervjuerna fanns penna och papper att tillgå för att 

kunna skriva ner korta stödord. Vid vissa tillfällen av intervjuerna kom vi ifrån studiens syfte 

och vid de tillfällena försökte jag få in deltagaren på rätt spår igen genom att ställa följdfrågor 

eller genom att gå vidare till nästa fråga som var på tur i intervjuplanen. Under samtliga 

intervjuer försökte jag visa ett genuint intresse till deltagarnas beskrivningar av sina reflektioner 

för att skapa ett bra och tryggt samtal.  

 

När intervjuerna var färdiga transkriberades de i olika dokument för att särskilja deltagarnas 

olika svar. Därefter startades analysprocessen som presenteras mer utförligt under rubriken 

analysmetod, som synliggörs i nästa avsnitt. När analysen var slutförd och relevanta teman samt 

rubriker hade hittats i det transkriberade materialet skapades ett resultat. Sedan ställdes den 

relevanta forskningen, den valda teorin och resultatet mot varandra i en diskussion.   

Analysmetod 

Vid analysen av det transkriberade materialet utifrån deltagarnas svar från intervjuerna 

användes Giorgis analysmetod, som beskrivs av Bachelor och Joshi (1993, ss.27-28), i 

förhållande till den teoretiska ramen. Giorgis analysmetod har använts utifrån följande fem steg: 

 

Steg 1: Analysarbetet började med en noga genomläsning av det transkriberade materialet för 

att skapa en uppfattning och få en helhetsbild av deltagarnas svar. Varje dokument lästes noga 

och granskades utan dömande ord samt utan att göra markeringar eller liknande.  

 

Steg 2: Analysarbetet fortsatte med att hitta betydelseenheter i det transkriberade materialet. 

Varje dokument lästes igenom igen för att hitta ord, fraser eller meningar som återkom och 

upprepades i dokumenten. Deltagarens svar delades in i betydelseenheter, när deltagaren 

nämnde något nytt skapades en ny betydelseenhet. Dokumenten lästes flera gånger för att 

kontrollera att de höll sig till studiens syfte. 
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Steg 3: I steg tre fortsatte analysarbetet med att finna centrala rubriker utifrån den teoretiska 

ramen. Materialet delades in i tre delar utifrån Bies teori, nämligen reflektion före handling, 

reflektion under handling och reflektion efter handling. Genom granskningen kunde innehållet 

i varje del delas in i olika teman. Temana färgkodades via datorn för att få en tydlig överblick 

av de olika temana. Materialet lästes flera gånger för att utläsa om något behövde reduceras 

bort. Från början förekom det en mängd olika teman som sedan kunde delas in i liknande teman 

för att skapa mer centrala teman under varje rubrik. Exempel på teman som upptäcktes vid 

analysen var tydliga mål, utvärdering av val, variation, läsförståelsens betydelse, lärarens 

betydelse, elevers olika behov. Utifrån de centrala temana kunde det sedan skapas passande 

underrubriker till innehållet i resultatdelen. Materialet skrevs fortfarande med deltagarnas egna 

ord, utan några omskrivningar.  

 

Steg 4: I följande steg fortsatte analysarbetet med en noggrann granskning och analys av de 

centrala temana. Genom granskningen och analysen hölls ett stort fokus på studiens syfte. 

Deltagarnas ord omformulerades här till ett mer akademiskt språk.  

 

Steg 5: I det sista steget i analysarbetet skapades materialet till resultatet. Resultatet skapades 

genom relevant material som kunde kopplas till studiens syfte. Resultatet redovisas genom en 

generell struktur som innebär att det är endast deltagarnas svar som presenteras och inget annat.  

 

Genom hela analysarbetet har materialet lästs flera gånger för att minska risker att missa något 

viktigt. I och med att arbetet har skett självständigt och individuellt ansåg jag att det behövdes 

flera noggranna genomläsningar. Genom analysarbetet har jag utgått från den valda teoretiska 

ramen, där fokus hela tiden har legat på att synliggöra hur lärarna beskriver sina reflektioner 

angående lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Arbetet genomfördes genom att 

finna centrala teman utifrån den teoretiska ramen.  

Tillförlitlighet och giltighet 

På flera olika sätt har studien strävat efter att försöka uppnå hög tillförlitlighet. Det har bland 

annat eftersträvats genom att samtliga intervjuer har spelats in, vilket ökar tillförlitligheten 

eftersom det ger undersökaren tillgång till allt som deltagaren i intervjun har sagt. Tack vare 

inspelningen kunde även exakta citat från deltagarnas svar användas i studien. Kihlström (2007, 

ss.231-232) styrker att inspelade intervjuer ökar undersökningars tillförlitlighet. Kihlström 

förklarar att inspelade intervjuer ger forskare möjlighet att använda så mycket som möjligt av 

det som sagts i resultatet. Författaren förtydligar att det är lätt att missa mycket när svaren skrivs 

ner eftersom det är svårt att skriva lika snabbt som någon talar. Studien har även eftersträvat en 

hög tillförlitlighet genom att hela undersökningen har varit väl strukturerad och noggrant 

genomförd. Innehållet i studien har skrivits med ett enkelt och tydligt språk för att alla som 

läser den ska kunna skapa förståelse för innehållet utan problem. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015, ss.258-259) handlar tillförlitlighet om att undersökningen måste vara noggrann och 

systematisk genomförd. Genom datainsamling och analys ska det skapas ett resultat som är 

tillförlitligt. Innehållet i undersökningen måste vara välskrivet och innehålla tydliga 

formuleringar för att läsaren ska kunna skapa förståelse för undersökningens resultat.  

 

För att öka tillförlitligheten ytterligare har studien försökt ge samtliga deltagare samma 

förutsättningar, till exempel genom att de själva har fått bestämma dag och tid för intervjun 

samt ett rum som ger dem trygghet. Det går dock inte att uppnå ett sådant mål fullt ut eftersom 

alla människor är olika och var dag är inte den andra lik, men det är ett mål som har försökts 

uppnås så mycket som möjligt. Att försöka ge samtliga deltagare samma förutsättningar 
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framhävs av Trost (2012, ss.61-64), för att studien ska få ökad tillförlitlighet. Tillförlitligheten 

har även ökat i studien genom att intervjufrågorna tydligt utformades i samråd med handledare. 

Trost (2012, ss.61-64) framhäver att intervjufrågorna inte får vara krångligt formulerade eller 

innehålla svårbegripliga ord eftersom det kan minska tillförlitligheten i deltagarnas svar. 

Studiens tillförlitlighet har också ökat till viss del tack vare att jag som student genom 

lärarutbildningen har fått tidigare tillfällen att öva på att genomföra intervjuer, dock inser jag 

att det är en förmåga som alltid kommer kräva övning för att ge ett bra resultat. Kihlström 

(2007, ss.231-232) hävdar att tillförlitlighet innebär att de som läser studien ska kunna lita på 

att innehållet är sant. För att tillförlitligheten ska öka är det bra om den personen som ska 

genomföra den kvalitativa undersökningen är van vid att undersöka och har fått öva på att utföra 

liknande undersökningar.  

 

En hög giltighet har också strävats efter i studien på fler än ett sätt. Det har till exempel 

eftersträvats genom att genom hela arbetet fokusera på studiens syfte. Enligt Kihlström (2007, 

ss.231-232) innebär giltighet att undersökarna hela tiden måste ha fokus på just det som 

undersökningen verkligen avser att undersöka. Studiens giltighet har även ökat genom att en 

vetenskapligt utbildad person, en handledare, har granskat och gett stöttning genom hela 

arbetsprocessen. Med hjälp av återkoppling från handledare har arbetet utformats till en studie 

med hög giltighet. Att undersökningens giltighet ökar om en vetenskapligt utbildad person 

styrks även av Kihlström (2007, ss.231-232). Författaren menar att en vetenskapligt utbildad 

person, som inte deltar i genomförandet av undersökningen, som granskar arbetsprocessen och 

ger feedback för att arbetet ska förbättras, ökar studiens giltighet. Studien har också utformat 

ett tydligt och förståeligt syfte och resultat samt framgår det tydligt i studien hur hela 

arbetsprocessen har genomförts, vilket ger en ökad giltighet. Kihlström (2007, ss.231-232) 

förklarar att undersökningens giltighet ökar ytterligare om sammanhanget och syftet är 

greppbart samt förståeligt för alla som läser arbetet. Författaren tydliggör att det tydligt ska 

framgå vad undersökningen har kommit fram till och hur resultatet har tolkats.  

 

Ökad giltighet har även eftersträvats genom att välja en intervjumetod som är lämplig i relation 

till studies syfte, vilket Kvale och Brinkmann (2009, ss.266-267) framhäver. De lyfter vikten 

av att giltigheten även påverkas av hur adekvat valet av intervjumetod är i förhållande till 

undersökningens syfte. Den kvalitativa intervjumetoden har gett den aktuella studien ett fylligt 

och tillförlitligt resultat där intervjuerna har genomförts med eftersträvan om att deltagarna 

skulle känna sig trygga i situationen. Det finns en tydlig koppling mellan studiens syfte och det 

analyserade resultatet, vilket också bidrar till att ge studien en ökad giltighet. Tydlig koppling 

mellan syfte och resultat lyfts av Fejes och Thornberg (2015, ss.258-259), som synliggör att det 

insamlade materialet och analysen ska vara tydligt sammankopplade med undersökningens 

syfte för att öka undersökningens giltighet.  

Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5) är undersökningar betydelsefulla för samhällets och 

människans utveckling. När det gäller undersökningar finns det vissa forskningskrav som 

forskaren måste förhålla sig till, som till exempel individskydd. Alla som deltar i 

undersökningen ska kunna känna sig trygga och de ska kunna lita på att deras identitet inte blir 

röjd. Individskyddet har tydliga riktlinjer och delas in i följande fyra krav: 

 

Nyttjandekravet - Studien har förhållit sig till nyttjandekravet genom att tydligt förklara för 

deltagarna att deras svar under intervjuerna endast kommer användas till den aktuella studien 

och inte till några andra ändamål. Det här kan ha bidragit till att deltagarna kände sig trygga 

med att delta i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.14) är nyttjandekravet till för att 
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säkerställa att det insamlade materialet inte används till andra ändamål än till den aktuella 

undersökningen. 

 

Samtyckeskravet - Samtyckeskravet har studien förhållit sig till genom att tydligt förklara, både 

muntligt och skriftligt, att de själva bestämmer om de vill delta i studien. De informerades även 

om att de när som helst under hela arbetsprocessen kunde välja att avbryta sin medverkan i 

studien. Även den här informationen som förmedlades till deltagarna kan ha bidragit till att få 

deltagarna att känna sig trygga med att medverka i studien, eftersom de hade makten över sitt 

eget deltagande. Det var ingen deltagare som valde att avbryta sin medverkan men om några 

deltagare hade valt att avbryta sitt deltagande i studien hade det kunnat skapas komplikationer 

på grund av att det kan vara svårt att hitta nya deltagare på kort tid. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002, ss.9-11) är samtyckeskravet till för att deltagarna själva ska kunna bestämma om de vill 

medverka eller inte.  

 

Informationskravet - Studien har förhållit sig till informationskravet genom att tidigt lämna ut 

ett missivbrev till lämpliga deltagare. I missivbrevet förklarades studiens syfte och 

undersökningsområde tydligt. Vid överlämnandet av missivbrevet diskuterades studiens 

undersökningsområde med deltagarna, dock gavs endast nödvändig information för att inte 

deltagarna skulle kunna sätta sig in i området på djupet innan intervjun. Diskussionerna före 

intervjuerna försöktes även att hållas korta för att inte påverka deltagarnas svar angående 

studiens undersökningsområde. Valet att ge deltagarna minimerad information angående 

undersökningsområdet kan få både ett positivt och negativt resultat. Det positiva är att endast 

deltagarnas egna åsikter speglas under intervjun och inte andra forskares åsikter eftersom de 

inte har haft möjlighet att läsa på om området innan. Det negativa kan vara att deltagaren inte 

har tillräckligt med egna kunskaper gällande undersökningsområdet, vilket kan resultera i att 

studien får ett minimerat resultat. I den här studien hade samtliga deltagare tillräckligt med egna 

kunskaper gällande det undersökta området. Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.7-8) är 

informationskravet till för att deltagarna ska få en tydlig förklaring av undersökningens syfte. 

 

Konfidentialitetskravet - Studien har förhållit sig till konfidentialitetskravet genom att tydligt 

förklara för deltagarna att deras identitet inte kommer synliggöras i arbetet. I studien har 

deltagarnas namn istället ersatts med beteckningarna Kajsa, Sara, Linda, Maria, Marita och 

Katarina. I studien förekommer inga benämningar av orter eller skolor som har deltagit i studien 

för att inte kunna röja deltagarnas identitet. Genom att den här informationen tilldelades till 

deltagarna innan studien påbörjades kunde deltagarna känna sig trygga med att delta i studien. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.12-13) är konfidentialitetskravet till för att deltagarna ska 

kunna känna tilltro till att deras identitet och personuppgifter är skyddade i undersökningen. 

Deltagarna ska kunna lita på att deras uppgifter blir behandlade så att ingen utomstående ska 

kunna ta del av informationen. 

 

Övriga val som har gjort i studien är bland annat att välja litteratur och vetenskapliga artiklar i 

förhållande till studiens syfte. Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna valdes medvetet och 

tolkades utifrån en egen tolkning, vilket kan vara problematiskt för studien eftersom texter är 

tolkningsbara och kan misstolkas. Val av teori och analysverktyg gjordes också medvetet för 

att styrka studiens syfte. Om det istället hade valts en annan teori skulle resultatet av studien 

troligtvis utformats annorlunda i förhållande till studiens valda teori. Valet av att använda 

endast en teori i denna studie gjordes för att skapa tydlighet genom hela arbetet. 

Analysverktyget valdes för att jag som undersökare skulle kunna känna mig trygg vid 

genomförandet av analysen, eftersom jag har en minimal erfarenhet av att analysera 

datainsamlingsmaterial. Om analysen hade genomförts utan ett befintligt analysverktyg hade 
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jag själv haft svårt för att hitta betydelsefulla delar för den aktuella studien. Genom analysen 

förhöll jag mig strikt till analysverktygets fem steg för att inte gå miste om något viktigt 

material. Analysen har genomsyrats av den valda teorin för att skapa tydlighet i materialet 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Om datainsamlingsmaterialet inte hade blivit 

analyserat med hjälp av den valda teorin hade det varit svårt att belysa studiens syfte och 

frågeställningar.   
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Resultatet presenteras 

genom tre huvudrubriker med innehållande underrubriker som är gemensamma utifrån 

deltagarnas svar. De tre huvudrubrikerna presenterar lärarnas reflektioner i tre olika perspektiv, 

Reflektion före handling, Reflektion under handling och Reflektion efter handling. För att 

tydliggöra olika perspektiv benämns deltagarna från intervjuerna med följande fiktiva namn i 

texten: Kajsa, Sara, Linda, Maria, Marita och Katarina. 

Reflektion före handling 

Det är framför allt tre saker lärarna reflekterar över inför undervisningen, nämligen mål och 

syfte med läsförståelseundervisningen och läsförståelsens betydelse samt hur varje elevs behov 

kan tillgodoses i undervisningen.  

Undervisningens mål och läsförståelsens betydelse 

Vid planering av undervisning reflekterar samtliga lärare över vad som är syftet och målet med 

undervisningen. Utifrån syftet och målet reflekterar de över val av lässtrategier och innehåll 

som ska ingå i undervisningen. De framhäver även att de försöker kombinera läroplanens mål 

och kunskapskrav med elevernas intresse för att kunna skapa engagerade elever. Kajsa förklarar 

sina reflektioner före undervisning på följande vis: 

 

Innan undervisning planerar jag ofta att diskutera styrdokumenten med 

eleverna när vi arbetar med läsförståelse. Jag anser att det är viktigt 

att tydligt förklara för eleverna vad de ska kunna och varför. 

 

Före undervisningen reflekterar lärarna om hur de ska göra sina elever medvetna om varför de 

behöver utveckla läsförståelse och vad målet är med att utveckla läsförståelse. De framhäver 

sådana reflektioner för att de är medvetna om att eleverna behöver kunna skapa förståelse för 

både talad och skriven text för att klara sig i samhället i framtiden. När Katarina utför sådana 

reflektioner kommer hon vanligtvis fram till att hon ska försöka göra sina elever medvetna, om 

varför de behöver utveckla läsförståelse, genom att diskutera olika yrken där läsförståelsen 

behövs. Hon nämner till exempel att hon planerar att diskutera om kockyrket med eleverna, 

eftersom det är ett yrke där kocken måste läsa och förstå recept för att kunna laga mat. Hon 

kommer också ofta fram till att hon kan göra eleverna medvetna kring vikten av att utveckla 

läsförståelse genom att göra en jämförelse till de instruktioner som eleverna läser i sina 

matematikböcker. Om eleverna inte kan läsa eller förstå de instruktionerna kan de inte lösa 

uppgifterna. När Kajsa reflekterar över hur hon ska göra sina elever medvetna om betydelsen 

av att utveckla läsförståelse lutar hon sig mot styrdokumenten. Reflektion gör att hon ofta väljer 

att diskutera styrdokumenten med eleverna för att göra dem medvetna kring vad de behöver 

kunna och varför, vilket hon beskriver på följande vis: 

 

I mina reflektioner om hur jag ska göra eleverna medvetna om varför 

de behöver utveckla läsförståelse försöker jag fokusera på att jag i 

undervisningen måste diskutera styrdokumenten med eleverna. Det är 

viktigt att synliggöra för eleverna vad de ska kunna och varför.  

 

Kajsa redogör för att hon reflekterar över att det är viktigt att synliggöra mål och kunskapskrav 

för eleverna i början av undervisningen och tydligt förklara vad de ska kunna och varför de ska 

kunna det, för att främja deras läsförståelseutveckling. Kajsa hävdar också att valet av 
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lässtrategier inte alltid är enkelt att göra eftersom klassen består av många olika individer. Att 

ha samma mål för samtliga elever i klassen är därmed en svårighet menar Kajsa. 

Nivåanpassning utifrån lärarnas egna kunskaper 

När det gäller planering av undervisning visar alla deltagande lärare i studien en samstämmighet 

om att det är svårt att hitta en lässtrategi eller modell som passar alla elever de möter. Lärarna 

belyser därför att innehållet och valet av lässtrategier styrs av vem varje individ är och dess 

tidigare kunskaper. Inför en undervisning försöker de ta hänsyn till varje elevs förutsättningar. 

Lärarna framhäver vikten av att reflektera kring elevernas kunskapsnivå och ålder före 

undervisning för att kunna göra individuella anpassningar samt för att varje enskild elev ska få 

möjlighet till utveckling. Lärarna framhäver därför att de, i sina reflektioner före undervisning, 

är medvetna om att de behöver hämta inspiration från olika modeller och använda sig av olika 

lässtrategier i sin undervisning. De menar att det behövs för att kunna möta alla elever i klassen. 

Kajsa betonar också vikten av att fundera över hur lässtrategierna bör användas och vad som är 

syftet med lässtrategierna. Hon redogör för att det är viktigt att förklara och diskutera om olika 

lässtrategier som de använder i undervisningen. Eleverna behöver ha en medvetenhet om vad 

de olika lässtrategierna innebär och hur de kan användas. När Kajsa reflekterar över hur hon 

ska göra för att eleverna ska få förståelse för olika lässtrategier överväger hon vanligtvis att 

modellera för eleverna hur de kan användas. Maria beskriver lärarens kunskaper om olika 

lässtrategier på följande vis: 

 

Det går inte att utesluta några lässtrategier för det finns de 

lässtrategier som passar vissa elever och vissa inte. Under årens gång 

har det funnits jätte mycket lässtrategier som alla är användbara någon 

gång. 

 

Citatet visar varför lärare behöver ha kunskap om flera olika modeller och lässtrategier, 

nämligen för att alla elever ska få möjlighet att lyckas och utveckla sin läsförståelse. Kajsa 

tydliggör att hon i reflektionsprocessen före undervisning vanligtvis kommer fram till att 

använda modeller och lässtrategier utifrån vad hon själv känner sig bekväm med. Hon menar 

att hon behöver känna sig bekväm med sina val för att kunna lära eleverna på bästa sätt.  

 

Lärarna betonar betydelsen av att fundera över vilka kunskaper de själva har med sig som lärare, 

när det gäller lässtrategier och modeller. Samtliga deltagande lärare beskriver att de reflekterar 

över sina egna kunskaper för att de tidigare har erfarit i sin läsförståelseundervisning att det är 

betydelsefullt att lärare har goda kunskaper om flera olika lässtrategier och modeller, för att 

kunna nå varje elev. Katarina tydliggör dock att valet av lässtrategier ofta faller samman med 

att tillgodose de ”svagaste” och de ”starkaste” läsarna.  

Reflektion under handling 

Det är främst tre saker som lärarna reflekterar över när det gäller pågående undervisning, 

nämligen att vara lyhörd för elevernas olika behov, betydelsen av daglig bedömning, samt att 

förlita sig på egen erfarenhet. 

Att vara lyhörd för elevernas behov 

Att göra förändringar i sin egen undervisning och byta ut eller lägga till lässtrategier är något 

som samtliga deltagande lärare kontinuerligt reflekterar över under pågående undervisning. 

Kajsa och Katarina förklarar att förändringarna i undervisningen vanligtvis påverkas av var 

elevernas diskussioner i helklass leder. Linda belyser att hon under pågående undervisning ofta 

reflekterar över om hennes val av lässtrategier främjar elevernas läsförståelseutveckling. Hon 



 

21 

 

klargör att hennes reflektioner vanligen leder till att hon får göra förändringar i sin 

undervisning. Det får hon göra på grund av att lässtrategierna hon har valt att arbeta med är för 

lätta eller för svåra för vissa elever. Maria förklarar att hon under pågående undervisning ofta 

uppmärksammar att hon måste göra förändringar för att hon lägger märke till att alla elever 

eller vissa inte utvecklar förståelse för den text de arbetar med. Kajsa och Sara förtydligar att 

de under pågående undervisning försöker observera om de får med sig alla elever och om de 

utvecklar förståelse för innehållet i undervisningen. Sara formulerar det så här:  

 

Jag reflekterar mycket under pågående undervisning över om jag får 

med mig samtliga elever så att de förstår. Om de inte förstår så 

anpassar jag mig efter det och försöker få eleverna på banan på ett 

annat sätt för att de ska utveckla förståelse.  

 

Utifrån diskussioner med eleverna kan Kajsa, Sara och Maria avgöra om eleverna förstår och 

om de behöver göra förändringar i sin undervisning, därför behöver läraren kunna vara flexibel 

i sin undervisning. De synliggör att diskussionerna vanligen sker i helklass men även enskilt 

mellan lärare och elev. Flexibilitet och variation är något som även Katarina reflekterar över 

och hon betonar vikten av att vara uppmärksam så att man inte tappar någon elev på vägen.  

Den dagliga bedömningen 

Samtliga lärare hävdar att det är svårt att exakt veta vad som är den avgörande faktorn för deras 

förändringar under pågående undervisning. Marita belyser att det är svårt att sätta fingret på 

vad som gör att hon väljer att göra vissa förändringar. Genom reflektioner har hon ändå kommit 

fram till att förändringarna bör ske utifrån vad eleverna ska kunna i slutet av årskurs 3. 

Läroplanens mål och kunskapskrav finns med i hennes huvud under pågående undervisning, 

vilket underlättar hennes val av förändringar. Även Kajsa tydliggör att hon gör sina val, under 

pågående undervisning, utifrån att hon är väl medveten om vad eleverna ska kunna i slutet av 

årskurs 3 och årskurs 6.  

 

Kajsa, Sara, Maria och Marita framhäver att det är betydelsefullt att lärare reflekterar över de 

diskussioner de har med eleverna under pågående undervisning. De anser att de genom att 

reflektera över sådana diskussioner kan få syn på om deras val av lässtrategier har främjat 

elevernas läsförståelseutveckling. Marita förklarar också att hon kan se att elevernas 

läsförståelse har utvecklats, med hjälp av hennes val av lässtrategier, genom att reflektera över 

teckningar som eleverna ritar utifrån textens innehåll. I följande citat beskriver Marita ett 

exempel på när eleverna fick rita bilder utifrån en text hon hade läst högt för dem:  

 

En gång när jag läste en text högt för eleverna som handlade om 

sommaren fick eleverna rita en bild utifrån texten efteråt. Då ritade en 

elev att det var vinter och då kunde jag se att eleven inte hade lyssnat 

eller inte fått förståelse för innehållet. Genom sådana situationer kan 

jag se att jag behöver försöka möta denna elev på ett annat sätt. 

 

Även om Marita inte kunde vara säker på att den ritade vinterteckningen berodde på att eleven 

inte hade lyssnat eller på att eleven inte förstod texten, kunde hon ändå lägga märke till att hon 

behövde använda nya lässtrategier i undervisningen för att utveckla elevens läsförståelse. 

 

Linda förklarar att det är svårt att exakt förklara vad det är som gör att eleverna utvecklar 

läsförståelse. Hon anser dock att hon genom den dagliga bedömningen kan uppmärksamma att 

elevernas läsförståelse utvecklas med hjälp av de lässtrategier hon lär dem att använda. Den 
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dagliga bedömningen som görs kan till exempel handla om att hon diskuterar med eleverna för 

att se vad de har förstått eller inte. 

Att förlita sig på egen erfarenhet  

I svaren kan också urskiljas ett tema som kan sägas vara egen erfarenhet. När lärarna beskriver 

sina reflektioner under undervisning framhävs att de gärna förlitar sig på egen erfarenhet. Linda 

har kommit fram till att de förändringar hon gör under pågående undervisning, för att främja 

elevernas läsförståelseutveckling, sker på grund av erfarenhet och magkänsla. Genom 

erfarenhet och magkänsla kan hon se när förändringar krävs samt när eleverna är redo för att gå 

vidare i sin utveckling. Kajsa, Linda och Marita beskriver att de i sitt reflekterande utgår från 

sin erfarenhet vid val av modeller och lässtrategier som de använder i sin undervisning. De har 

vid tidigare reflektioner kring sin undervisning uppmärksammat att vissa modeller och 

lässtrategier fungerar bättre än andra och de har därför använt dem som ett återkommande inslag 

i sin undervisning.  

 

Jag vet att lässtrategierna kommer fungera i undervisningen för att jag 

vet av erfarenhet att de har fungerat tidigare i min undervisning. 

(Linda) 

 

Maria upplyser dock om att hon aldrig kan vara helt säker på att de lässtrategier hon väljer att 

använda i sin undervisning kommer fungera och utveckla elevernas läsförståelse. Maria 

förtydligar att hon inte förrän efter en undervisning kan reflektera över om valet av lässtrategier 

har utvecklat elevernas läsförståelse. Hon menar att hon inte kan vara säker på att de fungerar 

förrän eleverna har fått träna på att använda dem i undervisningen. Hon kan därför inte veta om 

lässtrategierna fungerar för nästa grupp som hon kommer undervisa eftersom alla elever är 

olika. 

Reflektion efter handling 

Lärarnas reflektioner angående reflektion efter handling innehåller främst lärarnas egna 

reflektionsarbete och inte reflektion över genomförd undervisning. Lärarnas reflektioner efter 

handling präglas av tre faktorer. Under rubriken tidsbrist presenteras delvis lärarnas reflektioner 

gällande reflektionsarbetet, vilket kan kallas för metareflektion. Under de två sista rubrikerna 

presenteras främst lärarnas reflektioner kring genomförd undervisning.  

Tidsbrist 

Ett genomgående tema när det gäller reflektion kring utvärdering av genomförd undervisning, 

bland samtliga lärare som deltagit i studien, är att de gärna hade haft mer tid till att reflektera. 

Tid är en bristande faktor när det gäller att reflektera över sina val och sin undervisning. Lärarna 

förklarar att de vanligtvis reflekterar över elevernas lärande, efter undervisning, och inte ofta 

över sitt eget förhållningssätt och sina egna handlingar. Lärarna prioriterar att utvärdera 

elevernas lärande istället för sina egna handlingar och lärande. Alla deltagande lärare önskar att 

de hade mer tid till att reflektera med andra kollegor för att förbättra sin undervisning. Katarina 

berättar:  

 

Vi har arbetat med ett läslyft på skolan nyligen. Genom läslyftet fick vi 

möjlighet att reflektera kring undervisning tillsammans i arbetslaget.   

 

Analysen visar hur betydelsefullt det är att få möjlighet till att reflektera över sina val och sin 

undervisning tillsammans med andra kollegor.  
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Att reflektera enskilt och tillsammans med kollegor 

Både Linda och Maria förklarar att de regelbundet reflekterar över sin undervisning enskilt men 

även att de försöker reflektera med kollegor om det finns tid till det. De anser att läsförståelse 

är ett väldigt brett område som behöver belysas ur flera olika perspektiv för att eleverna ska få 

möjlighet att utvecklas. De reflekterar tillsammans för att kontrollera om de har gjort en rättvis 

bedömning av elevernas lärande och för att komma fram till vilka anpassningar som behöver 

göras till nästa undervisning. Anpassningarna kan till exempel innebära att de introducerar nya 

lässtrategier för eleverna för att utveckla förståelse. Vid reflektionen efter genomförd 

undervisning reflekterar Sara ofta utifrån de korta anteckningar hon gör under pågående 

undervisning. Hon beskriver det på följande vis: 

 

Med hjälp av anteckningarna kan jag se om det behövs göras vissa 

förändringar till nästa gång och i så fall vad eleverna behöver få träna 

mer på och vad de behöver fördjupa sig mer kring.  

 

Analysen visar att lärare behöver lägga fokus på att både reflektera enskilt och tillsammans med 

kollegor kring sin undervisning för att främja elevernas läsförståelseutveckling.  

Att utvärdera valet av lässtrategier och modeller 

Kajsa och Sara hävdar att de kan se att de lässtrategier de lär ut till sina elever främjar deras 

läsförståelse eftersom eleverna använder sig av dem automatiskt och diskuterar om dem med 

varandra vid läsning. De upplever att de kan se att eleverna har utvecklat en medvetenhet kring 

de lässtrategier de använder. Sara förtydligar dock att hon genom att reflektera efter 

undervisning har uppmärksammat att eleverna kan behöva repetition om vissa lässtrategier även 

om de tycks vara förankrade. Genom följande citat synliggörs hur Sara redogör för hur hon kan 

se att de lässtrategier hon använder i undervisningen utvecklar elevernas läsförståelse:  

 

Jag ser att de val av lässtrategier jag väljer att använda i 

undervisningen har främjat elevernas läsförståelse när de får svara på 

frågor till en text, när de får skriva en liten text utifrån innehållet eller 

dokumentera på annat vis. Då kan jag efter undervisningen reflektera 

över och analysera vad de behöver få träna mer på och vad de behöver 

fördjupa sig mer kring till nästa gång. 

 

Sara belyser i citatet vikten av att reflektera över sina val av lässtrategier för att på så vis vidga 

elevernas kunskaper inom läsförståelse.  

 

Efter genomförd undervisning försöker Linda regelbundet reflektera över om hennes val av 

lässtrategier och modeller verkligen utvecklar elevernas läsförståelse. Hon förklarar att hon 

reflekterar över de avstämningar hon har med eleverna med jämna mellanrum för att komma 

fram till om hennes val har främjat deras läsförståelseutveckling. Genom avstämningarna där 

eleverna får göra skriftliga eller muntliga test kan hon se om de har utvecklat läsförståelse med 

hjälp av de lässtrategier och modeller hon har valt att använda i sin undervisning.   
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DISKUSSION 
I diskussionen kopplas resultatet från intervjuerna samman med bakgrundsmaterialet och med 

den valda teorin. Slutligen förs en diskussion angående den valda metoden för att genomföra 

studien samt en diskussion gällande de didaktiska konsekvenserna.  

Reflektion före handling 

Studien visar att lärarna mest reflekterar över sina val av innehåll i undervisningen, utifrån 

undervisningens mål och läsförståelsens betydelse samt över hur de ska anpassa undervisningen 

efter varje elev. Lärarna reflekterar desto mindre över sitt eget förhållningssätt och sina egna 

kunskaper gällande läsförståelseundervisning. Det synliggörs dock till viss del i resultatet att 

lärarna reflekterar över sina egna attityder, tidigare erfarenheter och egna kunskaper gällande 

läsförståelse före undervisning. Lärarnas reflektioner sammanfaller med Bie (2014, ss.38-43) 

som redogör för att reflektion före handling används för att man ska bli medveten om egna 

attityder, tidigare erfarenheter, egna kunskaper och egna förkunskaper gällande området som 

ska undervisas. Genom att aktivt delta i en reflektionsprocess före handling kan läraren bli 

medveten om vilka kunskaper hen själv behöver för att undervisa i det aktuella området och 

även bli medveten om sina egna uppfattningar gällande området. Fridolfsson (2008, ss.190-

191) hävdar dock att det är flera faktorer som läraren behöver reflektera över för att eleverna 

ska kunna utveckla läsförståelse. Faktorerna som författaren framhäver är elevernas 

förkunskaper, bakgrundskunskaper och förmåga att göra inferenser. Allt sammantaget för att 

eleverna ska kunna skapa mening och förståelse för olika texter.  

 

Före undervisning reflekterar samtliga lärare över vad som är syftet och målet med 

undervisningen, utifrån det reflekterar de över val av lässtrategier och innehåll som ska ingå. 

Att utifrån syftet och målet med undervisningen reflektera över val av lässtrategier och innehåll 

är även något som framhävs av Palincsar och Schutz (2011, ss.89-91). Författarna menar att det 

har stor betydelse för elevernas läsförståelseutveckling. De förtydligar att läraren behöver vara 

medveten om vilka kunskaper hen vill att eleverna ska utveckla och vilka mål eleverna ska 

uppnå med läsningen och strategianvändningen. Vissa av lärarna i studien belyser dock 

svårigheterna med att vara säker på att deras val fungerar och främjar elevernas utveckling av 

läsförståelse.  

 

Lärarna i studien beskriver att de av betydelse även reflekterar över hur de ska kunna tillgodose 

varje elevs behov för att de ska kunna utveckla kunskaper inom läsförståelse. Lärarnas 

reflektioner angående nivåanpassning påverkar därmed valet av innehåll och lässtrategier i 

undervisningen. Lärarna förklarar att de genom att reflektera före undervisning kan komma till 

insikt med att de behöver hämta inspiration från olika modeller och använda sig av olika 

lässtrategier i sin undervisning, för att kunna möta alla elever i klassen. Det krävs då att lärarna 

har kunskap om olika modeller och lässtrategier. Att ha kunskap om olika lässtrategier och 

modeller för att kunna möta samtliga elever i klassen är något som forskare anser är en utmaning 

för lärarna när det gäller läsförståelseundervisning och som lärarna behöver ta hänsyn till vid 

planering av undervisning (Palincsar & Schutz 2011, ss.86-88; Westlund 2009, ss.129-130; 

Skolverket 2016:3694). Yang (2006, ss.313-315) betonar däremot att läraren inte bara ska lära 

eleverna så många lässtrategier som möjligt, utan det handlar om att läraren behöver anpassa 

sin undervisning efter varje elev. Det är en stor utmaning för lärarna eftersom det är individuellt 

vilka lässtrategier som passar. En strategi som passar en elev utmärkt för att utveckla 

läsförståelse kanske inte passar en annan, vilket lärarna bör ta hänsyn till. Att varje elevs behov 

och förutsättningar ska tillgodoses i undervisningen framhålls även i Lgr11 (rev. 2016, ss.7-
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10). Där redogörs det för att undervisningen ska främja elevers fortsatta kunskapsutveckling 

samt ta hänsyn till deras tidigare erfarenheter, kunskaper, språk och bakgrund. 

 

När de deltagande lärarna i studien belyser vikten av att ha kunskap om olika lässtrategier och 

modeller reflekterar de över sin egen möjlighet till att arbeta med variation och att vara flexibel 

i sin undervisning. De förklarar att de reflekterar över sin egen flexibilitet före undervisning för 

att de är medvetna om att variation och flexibilitet gynnar elevernas läsförståelseutveckling. 

Problematiken som synliggörs i lärarnas reflektioner angående det här är att de anser att det är 

svårt att tillgodose alla elever. De förklarar att de ofta tillgodoser de ”svagaste” och de 

”starkaste” elevernas behov och att de andra eleverna som befinner sig där emellan ofta bara 

får glida med. Lärares förmåga att arbeta varierat och flexibelt framhävs av Roe (2014, s.113) 

som tydliggör att lässtrategier ska kunna användas på ett flexibelt sätt. Roe (2014, ss.141-142) 

förtydligar också att syftet med att läraren ska kunna vara flexibel och lära eleverna så många 

lässtrategier som möjligt är att eleverna själva ska kunna använda sig av dem automatiskt och 

på ett varierat sätt. I dagens skola är det betydelsefullt om läraren kan lära sina elever i klassen 

en variation av lässtrategier och andra verktyg för att eleverna ska kunna skapa förståelse för 

olika texter, menar Blair, Rupley och Nichols (2007, ss.432-435). 

 

Att reflektera över hur lässtrategier ska presenteras för elever har enligt lärarna i studien stor 

betydelse. Före undervisning kommer lärarna i studien vanligen fram till att de tydligt behöver 

förklara för eleverna hur olika lässtrategier bör användas och vad som är syftet med dem. Det 

här är något som även framhålls av flera forskare (Afflerbach, Pearson & Paris 2008, ss.368-

370; Gonzalez et. al. 2014, ss.7-12; Hall 2012, s.241; Iaquinta 2006, ss.417–418; Palincsar & 

Brown 1984, ss.117-122).  

Reflektion under handling 

Resultatet visar att lärarna beskriver sina reflektioner under handling enligt Bie, som en 

omedveten magkänsla. Bie (2014, ss.43-45) tydliggör att reflektion under handling ofta 

uppkommer omedvetet samtidigt som läraren försöker lösa ett problem. Författaren förtydligar 

att en förändring av en handling kan orsakas av en magkänsla.  

 

Samtliga deltagare i studien hävdar att de kontinuerligt reflekterar, under pågående 

undervisning, över om det behöver göras några förändringar för att främja elevernas 

läsförståelseutveckling. Jaeger (2013, ss.90-95) betonar vikten av att reflektera över sin 

undervisning, precis som deltagarna i studien gör. Forskaren menar att lärare behöver reflektera 

över sin undervisning för att kunna utvecklas i sin yrkesroll och för att främja elevernas lärande. 

Reflektion under handling ger, enligt forskaren, läraren möjlighet till att utveckla ett 

professionellt beteende eftersom det är en aktivitet som hen kan utnyttja dagligen. Lärarna i 

studien klargör att de genom att reflektera över diskussioner, som de vanligen har med eleverna 

i helklass, ofta kan få syn på att förändringar bör ske. Förändringarna kan till exempel bero på 

att lärarna ser att vissa lässtrategier är för svåra eller för lätta för någon elev eller genom att de 

lägger märke till att vissa elever inte utvecklar förståelse för texten de arbetar med. I sina 

reflektioner försöker lärarna med andra ord vara lyhörda för elevernas olika behov. Att vara 

lyhörd för elevernas olika behov framhävs inte bara av lärarna i studien utan det poängteras 

även av forskare. Westlund (2009, ss.83-87) synliggör också att fokus bör ligga på att få 

eleverna att utveckla förståelse för vad de läser. Även i Lgr11 (rev. 2016, ss.247-248) redogörs 

det för att eleverna ska få möjlighet att utveckla lässtrategier för att tolka och förstå texter. 

Lärare behöver därför ta hänsyn till elevers olika behov för att inte tappa någon på vägen som 

kan ha mist förståelsen.  
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Svårigheten med att förklara vad som sker när man genom reflektion tillför en förändring i sin 

handling lyfts fram i studiens resultat. De anser att det är svårt att i den dagliga bedömningen 

peka ut en orsak till en förändring. Det här sammanfaller även väl med det som Bie (2014, 

ss.43-45) förklarar, att reflekterande praktiker ofta har svårt för att förklara vad som är en 

bidragande faktor till varför en förändring sker under en pågående handling. Vissa lärare i 

studien beskriver ändå att de i sina reflektioner, under pågående undervisning, vanligtvis 

kommer fram till att förändringarna sker utifrån styrdokumentens mål. Genom att reflektera 

under handling kan de avgöra vilka förändringar som krävs för att eleverna ska uppnå målen i 

slutet av årskurs 3 och årskurs 6. Andra lärare förklarar att de genom att reflektera under 

pågående undervisning kommer fram till att förändringarna sker utifrån diskussioner som de 

har med eleverna om en text som de har läst. Genom att reflektera över de diskussioner som 

berör innehållet i en text kan de avgöra om de behöver tillföra något nytt i undervisningen.  

 

Lärarna i studien beskriver att de tar tillvara på sina tidigare kunskaper och erfarenheter när de 

reflekterar kring sin undervisning. Lärarna belyser att de av erfarenhet och med hjälp av tidigare 

kunskaper har uppmärksammat att vissa modeller och lässtrategier fungerar bättre än andra. 

Lärarna har därför använt dem som ett återkommande inslag i sin undervisning. De deltagande 

lärarna förtydligar dock att de inte kan vara säkra på att deras val av lässtrategier verkligen 

utvecklar elevernas läsförståelse, förrän efter en undervisning. De menar att de inte kan vara 

säkra på att de fungerar förrän eleverna har fått testa dem. Det här beror på att alla elever är 

olika och behöver olika lässtrategier för att utveckla läsförståelse. Forskare förklarar att 

reflekterandet hjälper läraren att utveckla en medvetenhet gällande egna kunskaper, attityder 

och erfarenheter som hen sedan kan använda i sin undervisning (Bie 2014, ss.15-20; Bie 2014, 

ss.38-43; Jaeger 2013, ss.98-101; Westlund 2009, ss.55-56; Zwiers 2011, s.543). Författarna 

menar att reflektionsarbetet hjälper läraren att synliggöra eventuella förändringar som krävs för 

att kunna utveckla en handling. Att ta tillvara på sina egna kunskaper som lärare, när det gäller 

läsförståelseundervisning, är betydelsefullt. Tidigare kunskaper behövs för att läraren ska 

kunna utveckla elevernas läsförståelse i undervisningen. Lärare som drar nytta av sin tidigare 

erfarenhet blir vanligen duktigare på att agera under pågående undervisningar, vilket lärarna i 

studien drar nytta av för att kunna anpassa läsförståelseundervisningen efter varje elevs behov.  

Reflektion efter handling 

Studien visar att de deltagande lärarna beskriver att de reflekterar efter undervisning för att 

komma underfund med om något behöver förtydligas till nästa undervisning. De anser att deras 

reflektionsprocess efter undervisning bidrar till att de kan utvecklas som lärare och även 

påverka elevernas läsförståelseutveckling. Bie (2014, ss.45-47) klargör att reflektion efter 

handling är en process som läraren kan använda sig av för att reflektera över något som hen 

kanske inte hann medan undervisningens gång. Genom en sådan reflektionsprocess kan läraren 

analysera något som hänt under en undervisning. Reflektionen kan ge läraren en tydlig bild av 

hur hen reagerade i en viss situation eller varför en händelse skett.  

 

Även fast lärarna i studien är medvetna om att reflektionsarbeten bidrar till att de utvecklas i 

sin egen yrkesroll och att det bidrar till läsförståelseutveckling för eleverna, framhäver lärarna 

att det är svårt att få tid till att reflektera efter genomförd undervisning. Lärarna förklarar att de 

främst reflekterar över elevernas lärande gällande läsförståelse efter undervisning och sällan 

över sitt eget förhållningssätt och sina egna handlingar. Bie (2014, ss.22-25) och Jaeger (2013, 

ss.98-101) menar dock att läraren behöver reflektera över elevernas lärande i relation till de 

förändringar hen gjorde under pågående undervisning, varför de förändringarna skett och hur 

förändringarna har bidragit till elevernas lärande. Lärare behöver använda sig av reflektion hela 

tiden i sitt arbete som lärare och reflektera över hur, vad och varför handlingar sker för att gynna 
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elevernas lärande. Reflektionsarbetet kräver även mycket övning för att de ska kunna gynna 

utvecklingen av yrkesrollen på bästa sätt. 

 

De deltagande lärarna i studien beskriver att de efter undervisning främst reflekterar enskilt 

över hur undervisningen gick och över elevernas lärande. De förtydligar också att de försöker 

lägga tid på att reflektera med kollegor över sin egen undervisning, för att belysa 

undervisningen ur andra perspektiv. Med hjälp av det gemensamma reflekterandet kan de 

uppmärksamma om det behöver göras några förändringar till nästa undervisning för att främja 

elevernas läsförståelseutveckling. Reflektion tillsammans med kollegor betonas även av Minten 

(2013, ss.25-26), hon beskriver det som ett kollegialt lärande. Hon klargör att ett kollegialt 

reflekterande över egna och andras arbeten utvecklar lärarnas förhållningssätt i deras yrkesroll. 

Hon belyser att det kollegiala lärandet och reflektionsarbetet behöver genomföras strukturerat 

genom att problematisera olika handlingar och situationer som har uppstått. Reflektionsarbetet 

bidrar därmed till att lärarna utvecklas i sin yrkesroll.   

 

I resultatet synliggörs det att den enskilda reflektionen efter handling bidrar till att lärarna kan 

bedöma att eleverna har utvecklat en förmåga att använda lässtrategier automatiskt i sin läsning. 

Enligt forskarna Gonzalez et. al. (2014, ss.13-20) och Zwiers (2011, s.543) är målet med 

undervisning i läsförståelsestrategier att eleverna ska börja använda sig av dem automatiskt och 

omedvetet i sin egen läsning. Så småningom är det meningen att det ska bli en vana för eleverna 

att använda sig av olika lässtrategier för att underlätta sin förståelse av olika texter. Lärarna i 

studien redogör för att de efter undervisning reflekterar över huruvida deras val av lässtrategier 

och modeller har främjat elevernas läsförståelse. Genom reflektionerna bedömer lärarna 

vanligtvis att deras val har utvecklat elevernas läsförståelse. De förtydligar att de kommer fram 

till det genom att de under pågående undervisning kan se att eleverna använder sig av 

lässtrategierna automatiskt i sin egen läsning. De klargör även att de genom olika avstämningar 

kan se att deras val av lässtrategier och modeller har utvecklat elevernas läsförståelse.  

 

Enligt Manrique och Sánchez Abchi (2015, ss.26-28) kan reflektion efter genomförd 

undervisning påverka reflektionerna som sker under pågående undervisning, till exempel att 

göra förändringar under pågående undervisning. Av vad resultatet visar tolkar jag att det är 

precis vad lärarna i studien upplever att reflektion efter handling handlar om. Det synliggörs 

nämligen i resultatet att lärarna i studien använder sig av reflektion efter handling för att kunna 

utläsa om de behöver göra några förändringar till nästa gång. Förändringarna appliceras sedan 

under pågående undervisning för att ge eleverna större möjlighet till att utveckla läsförståelse.  

Slutkommentar 

Analysen av resultatet visar att de deltagande lärarna i studien har ett visst fokus i sina 

reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategier. 

Resultatet visar nämligen att det inte spelar någon roll om reflektionerna sker före, under eller 

efter undervisning, reflektionerna har ändå liknande fokus. Det fokus som lärarnas reflektioner 

centreras kring är bland annat att vara lyhörd för elevernas behov, att det är svårt att sätta fingret 

på vad det är som påverkar deras val, att de genomför förändringar i sin undervisning utifrån 

den dagliga bedömningen i form av olika avstämningar (muntliga eller skriftliga) och att de 

förlitar sig på sina tidigare erfarenheter vid val av innehåll i undervisningen. Allt det här kan 

synliggöras på något vis i samtliga steg: reflektion före, under och efter handling. Dock skiljer 

sig det sista steget, reflektion efter handling, något från de andra stegen, vilket presenteras 

tydligare nedan. 
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Även om det mesta som lärarna i studien reflekterar kring har samma fokus oberoende av om 

det sker före, under eller efter undervisning så går det ändå att skilja på deras reflektioner till 

viss del i de tre stegen. När det gäller reflektion före handling har lärarna störst fokus på hur de 

ska få sina elever att skapa förståelse för läsförståelsens betydelse och hur de ska anpassa 

undervisningen till de elever som finns i klassen. Det är tydligt att det är sådant lärarna lägger 

fokus på att reflektera kring före undervisning. När det gäller reflektion under handling har 

lärarna störst fokus på att hela tiden reflektera över om alla elever förstår och är med på "banan", 

vilket de tar reda på genom olika former av avstämningar. Under denna rubrik synliggörs det 

ett tydligt fokus kring att försöka få eleverna att förstå vad de gör när de använder olika 

lässtrategier. När det gäller reflektion efter handling har lärarna störst fokus på att reflektera 

över själva reflektionen, vilket kallas för metareflektion. Lärarnas metareflektion berör främst 

reflektioner om tidsbrist till att genomföra reflektionsarbeten och ambitionen om att reflektera 

tillsammans med kollegor.  

 

Det som skiljer sig åt mellan de två första stegen och det sista steget är att de två första stegen 

belyser innehållet i undervisningen och det sista steget belyser främst lärarnas metareflektion.  

Under rubrikerna reflektion före handling och reflektion under handling fokuseras lärarnas 

reflektioner kring innehållet i läsförståelseundervisningen. Under rubriken reflektion efter 

handling blandas dock lärarnas reflektioner kring innehållet i undervisningen med lärarnas 

metareflektioner, reflektioner om själva reflektionen. Det som är mest framhävande i lärarnas 

metareflektioner är att reflektionsarbeten efter genomförd undervisning ofta väljs bort på grund 

av tidsbrist. Lärarna beskriver att de har svårt för att få tid till att reflektera över sina val av 

lässtrategier och innehåll i undervisningen efter genomförd undervisning. De förtydligar också 

att reflektion efter genomförd undervisning ofta sker enskilt istället för tillsammans med andra 

kollegor, på grund av tidsbrist. Vissa lärare framhäver ändå att de försöker reflektera kring sin 

läsförståelseundervisning tillsammans med kollegor så fort det finns tid till det.  

 

En anledning till att lärarnas metareflektion främst framträder under rubriken reflektion efter 

handling kan vara för att lärarna i studien har ambitioner om att lägga tid på reflektionsarbeten 

efter genomförd undervisning men att de hänvisar till tidsbrist. Eftersom lärarna i studien oftast 

inte lägger tid på att reflektera över sin undervisning efter genomförd undervisning kan lärarna 

främst framhäva sina metareflektioner, gällande reflektion efter handling, och inte vad 

reflektionerna efter genomförd undervisning innehåller eftersom det är sällan de reflektionerna 

genomförs. Det är även tydligt att det är tidsbristen som är avgörande för att de flesta 

reflektionerna efter genomförd undervisning sker enskilt bland lärarna i studien och inte 

tillsammans med andra kollegor. Enligt Minten (2013, ss.25-26) behöver dock 

reflektionsarbeten ske genom ett kollegialt lärande för att lärarna ska kunna utveckla sitt 

förhållningssätt i olika situationer i sin yrkesroll.  

 

En anledning till att lärarnas reflektioner fokuseras kring innehållet i undervisningen under 

rubrikerna reflektion före handling och reflektion under handling kan vara för att det är då 

lärarna i studien har tid till att reflektera över undervisningen. I resultatet syns det en tydlig 

koppling till "tid" att reflektera över undervisning. När lärarna i studien anser att de inte har tid 

till att reflektera över undervisning kan de inte ge en tydlig bild av vad reflektionerna innehåller, 

utan då uppkommer det istället en metareflektion. Jaeger (2013, ss.98-101) förtydligar dock att 

lärare behöver lära sig att använda sig av reflektion hela tiden i sitt arbete för att främja 

elevernas lärande. Bie (2014, ss.15-20) tillägger också att reflektioner behöver ske på djupet, 

vilket vanligen är mest gynnsamt när det sker tillsammans med andra kollegor. Meningen är att 

reflektionsprocesser ska automatiseras i det dagliga arbetet som lärare för att läraren ska kunna 

göra medvetna val (Bie 2014, ss.22-25; Jaeger 2013, ss.90-95).  
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Resultatet visar tydligt att de lärarna som har deltagit i den här studien anser att det är enklare 

att reflektera över läsförståelseundervisning före undervisning och under pågående 

undervisning. Det framkommer därför ett minimerat resultat om hur lärarna i studien reflekterar 

kring sina val för att utveckla elevers läsförståelse efter genomförd undervisning. Resultatet i 

den här studien talar därmed emot Bengtssons syn på att reflektera kring undervisning. 

Bengtsson (2007, ss.88-93) framhäver att reflektionsarbeten inom skolverksamheten endast kan 

användas vid planering av undervisning eller vid utvärdering av en genomförd undervisning, 

alltså före och efter undervisning. Resultatet i den här studien motbevisar Bengtssons syn på 

reflektion eftersom det är tydligt att det är enklare för lärarna i studien att framhäva innehållet 

i sina reflektioner före undervisning och under pågående undervisning. 

 

I resultatet synliggörs även lärarnas reflektioner kring hur de kan vara säkra på att de 

lässtrategier och modeller de väljer att använda i undervisningen utvecklar läsförståelse. Från 

början var det här med som en frågeställning i studien men eftersom deltagarnas svar inte gav 

så mycket resultat gällande det så valdes frågeställningen bort. Resultatet av det här faller 

istället in under de två andra aktuella frågeställningarna i studien. Lärarnas reflektioner gällande 

det här fick vara med i resultatet eftersom det sammanfaller väl med lärarnas reflektioner kring 

att ta tillvara på sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Lärarna i studien anser till exempel 

att de kan vara säkra på att deras val av innehåll i läsförståelseundervisningen främjar elevernas 

utveckling eftersom de av erfarenhet vet att det har gjort det vid tidigare 

läsförståelseundervisningar. Lärares kunskaper gällande läsförståelseundervisning betonas ha 

stor betydelse enligt Westlund (2009, ss.55-56). Hon menar att lärare behöver kunna ta tillvara 

på sina goda kunskaper och erfarenheter om läsförståelse för att eleverna ska få möjlighet att  

utvecklas.  

Metoddiskussion 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod och med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

verktyg för att samla in data. Den kvalitativa metoden var en lämplig metod att använda för att 

kunna ta del av hur lärare beskriver att de reflekterar kring val av lässtrategier och modeller för 

att utveckla läsförståelse. De kvalitativa intervjuerna var också ett bra verktyg för att belysa 

deras reflektioner. Om jag hade velat ta reda på hur många lässtrategier lärare använder sig av 

hade kvantitativ metod varit ett lämpligt verktyg då jag hade kunnat använda enkäter istället. 

Risken med det här är att inte mitt syfte då hade blivit besvarat, nämligen att belysa lärares 

reflektioner kring läsförståelseundervisning. Problematiken med den kvalitativa metoden som 

valdes kan vara att urvalet oftast inte blir lika stort som vid en kvantitativ metod, vilket kan 

göra materialet mindre tillförlitligt.  

  

För att försöka komma mer på djupet av hur lärarna beskriver sina reflektioner angående 

läsförståelseundervisning användes en speciell typ av kvalitativ intervjumetod, nämligen en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun passade för den 

aktuella studien eftersom fokus kunde läggas på lärarnas beskrivningar samtidigt som jag kunde 

be om förtydliganden och ställa följdfrågor för att belysa olika sammanhang. Om intervjuerna 

istället hade genomförts med en helt öppen intervjuform hade det troligtvis varit svårare att få 

in tillräckligt mycket material för studiens syfte, eftersom en helt öppen intervjuform styrs av 

deltagarnas beskrivningar. Det hade även varit svårare att få in relevant material om 

intervjuerna hade genomförts med en mer sluten intervjuform, eftersom intervjuerna i det fallet 

hade behövts genomföras utifrån ett slutet frågeformulär och för att det inte hade gått att be om 

förtydliganden eller ställa följdfrågor.  

  



 

30 

 

Missivbrevet som delades ut innan intervjuerna visade sig också vara positivt för 

genomförandet av intervjuerna. Genom missivbrevet blev deltagarna tydligt informerade om 

vad som var syftet med undersökningen och vilket område intervjuerna skulle fokuseras kring. 

Informationen till deltagarna underlättade genomförandet av intervjuerna eftersom deltagarna 

redan var väl medvetna om vad intervjuerna skulle beröra. Under intervjuerna upptäcktes det 

dock att deltagarna ibland hade svårt att hålla sig till ämnet, men med hjälp av den 

halvstrukturerade intervjuformen kunde det ställas en ny fråga för att komma in på rätt spår 

igen. Vid genomförandet av intervjuerna fanns syftet, bakgrunden och teorierna hela tiden med 

i bakhuvudet för att kunna behålla fokus på vad som skulle undersökas. Det kritiska i att behålla 

fokus på alla dessa faktorer är att det under intervjuerna lätt kan glömmas bort, det är svårt att 

hela tiden behålla fullt fokus.  

  

I studien har intervjuerna varit ett av de svåraste momenten. Jag har insett att det krävs mycket 

övning för att bli en duktig intervjuare. Varje intervju gav dock mer erfarenhet och efter varje 

intervju lades fokus på att reflektera över vad som gick bra och vad som behövdes förbättras 

till nästa intervju, övning ger färdighet. Kvale och Brinkmann (2009, s.98) tydliggör att det 

krävs mycket övning för att bli en duktig intervjuare. Vidare förklarar Fejes och Thornberg 

(2015, s.33) att forskare behöver ta varje tillfälle i akt som de får för att öva på att utföra 

intervjuer samt öva på att reflektera över vilka svårigheter det finns med intervju som verktyg, 

vilket bidrar till att forskaren kan utveckla sin intervjuteknik.  

  

En svårighet med analysverktyget som har använts i studien har varit att jag hela tiden har 

behövt hålla mig till analysverktygets ordning och angivna steg. Det här gjorde att jag inte 

kunde analysera fritt eller följa en egen mall. Det positiva med att använda ett befintligt 

analysverktyg är att om man är oerfaren på att analysera kan verktyget vara en trygghet att luta 

sig mot. I och med att jag inte har utfört så många undersökningar tidigare så har 

analysverktyget gett mig trygghet under analysen. Det etiska i användningen av verktyget är att 

jag har försökt tolka deltagarnas reflektioner på ett så trovärdigt och transparent sätt som 

möjligt, för att både läsare och deltagare i studien ska känna tillförlitlighet till studien.  

Didaktiska konsekvenser 

I studien framkommer det att lärare har svårt för att reflektera över lässtrategier och modeller 

för att utveckla läsförståelse i relation till sin egen undervisning. Lärare har svårt för att 

reflektera över undervisning på djupet och de väljer istället att förlita sig på sina erfarenheter. 

En genomgående orsak till att reflektioner inte genomförs mer strukturerat bland lärarna är att 

de inte har tillräckligt med tid. Istället för att lägga tid på att reflektera över sin egen 

undervisning eller kollegors undervisning väljer de att lägga fokus på att rätta elevuppgifter, 

dokumentera elevers lärande och planera undervisning utifrån vad som har fungerat tidigare. 

Enligt lärarna reflekterar de över sin undervisning automatiskt genom alla reflektionsprocesser 

men sällan på djupet. Studien visar att lärarna främst reflekterar över hur elevernas läsförståelse 

har utvecklats och inte över hur deras roll som lärare har bidragit till elevernas 

läsförståelseutveckling eller om deras egna handlingar har varit en bidragande faktor till att 

elevernas läsförståelse inte har utvecklats. Som Bie (2014, ss.15-20) nämner handlar reflektion 

om att utveckla ett lärande och att upptäcka nya saker om sig själv, som även kan leda till en 

förändring och förbättring inom yrkesrollen. Genom reflektionsprocessen placeras personen 

utanför sig själv för att hen ska kunna observera handlingar eller idéer ur nya perspektiv. Bies 

synsätt förtydligar att lärare behöver lägga tid på reflektionsarbete på djupet för att utvecklas i 

sin roll som lärare. Lärarens förhållningssätt i olika situationer i undervisningen kan vara en 

bidragande faktor till att elevers läsförståelse försämras eller förbättras, därför behöver lärare 

ständigt reflektera över sitt eget förhållningssätt och elevernas lärande både före, under och 
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efter svenskundervisningen. Min förhoppning med denna studie är att motivera verksamma 

lärare till att reflektera över sin läsförståelseundervisning på djupet för att gynna elevernas 

läsförståelseutveckling. 

Förslag till vidare forskning 

Lärarna i studien upplevs ha positiva erfarenheter av att undervisa i läsförståelse, eftersom de 

hade svårt att förhålla sig kritiskt till läsförståelseundervisning. En förklaring till det skulle 

kunna vara att de deltagande lärarna i studien medvetet valdes utifrån erfarenhet och intresse 

till att arbeta med lässtrategier. Ett förslag till vidare forskning skulle därför vara att intressera 

sig för lärare som inte har så goda erfarenheter av läsförståelseundervisning och undersöka hur 

de reflekterar angående arbetet med att utveckla läsförståelse med hjälp av lässtrategier.  

 

För vidare forskning hade det också varit intressant att undersöka hur elever uppfattar olika 

lässtrategier i undervisningen samt hur de tar till sig olika lässtrategier som lärare har 

introducerat för dem. Eftersom lärarna i studien anser att deras val av innehåll i undervisningen 

främjar elevernas läsförståelseutveckling, hade det varit intressant att undersöka om eleverna 

verkligen förstår meningen med läsförståelseundervisningen och om eleverna egentligen 

föredrar att lära sig läsförståelse på annat sätt.  

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning hade varit att undersöka lärares reflektionsarbeten 

gällande läsförståelse i arbetslaget. Det hade varit intressant att se hur lärare reflekterar 

angående läsförståelseundervisning i ett kollegialt lärande.  

 

Eftersom lärarna i studien främst hänvisar till att de av erfarenhet vet vilka modeller och 

lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse, hade det även varit intressant att undersöka 

hur nyexaminerade lärare ställer sig till läsförståelseundervisning. De nyexaminerade lärarna 

hade inte kunnat förlita sig på sin egen erfarenhet på samma sätt som lärarna i den aktuella 

studien kunde göra. Det hade därför varit intressant att studera nyexaminerade lärares 

reflektioner angående arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategier. 
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BILAGA 1 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Nathalie Tvilde och jag studerar till grundskollärare med inriktning mot förskoleklass 

och årskurs 1-3 på högskolan i Borås. Nu under våren år 2017 studerar jag min åttonde termin 

och ska utföra mitt sista examensarbete. Studien kommer handla om lässtrategier för att 

utveckla elevers läsförståelse och hur lärare arbetar med lässtrategier i undervisningen. 

 

I studien har jag valt att använda intervju som verktyg för att få svar på frågeställningarna. Min 

avsikt är att intervjua verksamma lärare med behörighet i ämnet svenska samt årskurserna F-3. 

Intervjufrågorna är öppet utformade för att synliggöra deltagarnas egna erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar kring det valda undersökningsområdet.  

 

Jag vill även upplysa om att jag kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna från 

vetenskapsrådet. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och ni kan välja att avbryta ert 

deltagande när som helst under arbetsprocessen. Jag vill även göra er medvetna om att 

intervjuerna spelas in för att underlätta analysprocessen och bearbetningen av materialet. 

Inspelningarna kommer bara avlyssnas av mig och de kommer endast användas till det aktuella 

examensarbetet. Samtliga deltagares identiteter och skolor kommer vara skyddade i arbetet. 

 

Jag hoppas att du vill delta i mitt examensarbete och delge dina erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar. Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig via mail eller telefon. Ni kan även 

kontakta min handledare vid andra eventuella frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

Nathalie Tvilde 

Mail: nathaliexxxxxxxxxxxxx 

Tel: 073-xxxxxxx 

 

Handledare: 

Anna Hellén 

Mail: annaxxxxxxxxxxxxxx 

  



 

 

 

BILAGA 2 

 

Intervjuplan 
 
Syfte med undersökningen 
 

Syftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers 

läsförståelse med hjälp av lässtrategier.  

 

• Hur reflekterar lärare kring sina val för att utveckla läsförståelse före, under och efter 

undervisning? 

• Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse? 

 

Uppvärmningsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som verksam grundskollärare i ämnet svenska? 

2. Vilka årskurser har du arbetet i? 

3. Har du arbetet på olika skolor? 

 

Lässtrategier för att utveckla läsförståelse 

 

4. Saknade du något kring lässtrategier och läsförståelse i din utbildning? 

5. Hur skulle du beskriva läsförståelse? Vad är läsförståelse? 

6. Hur gör du dina elever medvetna kring varför de behöver utveckla läsförståelse?  

7. Har du någon uppfattning om hur medvetna dina elever är om sin egen 

läsförståelseförmåga? Hur vet du det? Är de medvetna om vad de behöver utveckla? 

Kan du ge något exempel? 

8. Vilken/vilka lässtrategier anser du ger eleverna bäst möjlighet till att utveckla 

läsförståelse? Varför?  

9. Vilka lässtrategier får eleverna lära sig att använda i din undervisning för att utveckla 

läsförståelse? Hur lär du eleverna att använda dessa lässtrategier? 

10. Hur vet du att de lässtrategier du använder i undervisningen fungerar och utvecklar 

läsförståelse?  

11. Har du någon gång undervisat kring en lässtrategi i undervisningen och efter ett tag känt 

att du behöver tillföra en lässtrategi till eller byta ut den? Vad är det då som avgör att 

du tillför eller byter lässtrategi i undervisningen? 

12. Hur gör du vårdnadshavare delaktiga i elevernas läsförståelseutveckling?  

 

Variation av modeller och strategier 

 

13. Arbetar du lika mycket med olika modeller som innehåller lässtrategier i 

undervisningen, eller arbetar du mer med någon utvald? Varför? Hur vet du att den/de 

modeller du utgår ifrån främjar elevers läsförståelse? 

14. Finns det någon/några lässtrategier som du väljer att inte använda i undervisningen? 

Varför väljer du att utesluta vissa lässtrategier?  

15. Arbetar du utifrån modellen läsfixarna i undervisningen? Hur vet du att läsfixarna är en 

framgångsrik modell? Hur vet du att de lässtrategier som ingår i läsfixarna främjar 

elevers läsförståelse?  

 



 

 

 

Reflektioner kring undervisning  

 

16. Hur reflekterar du kring de val du gör när du planerar din undervisning? Hur vet du att 

dina val av modeller och lässtrategier kommer utveckla elevers läsförståelse? 

17. Hur reflekterar du kring de val och bedömningar du gör under pågående undervisning 

kring lässtrategier och läsförståelse? Vad är det som får dig att fullfölja din planering 

eller att göra ändringar i planeringen? 

18. Hur reflekterar du kring de val du gjort i undervisningen när du utvärderar din 

undervisning kring lässtrategier och läsförståelse? Hur vet du att dina val främjade 

elevernas läsförståelse? Vad är det som gör att du är nöjd med undervisningen eller att 

du vill göra förändringar till nästa gång du undervisar kring detta? 

 

Avslutningsfrågor 

 

19. Om du skulle ha tillgång till vilket material du vill, hur skulle du då vilja arbeta med att 

utveckla elevers läsförståelse i undervisningen? 

20. Finns det något annat du skulle vilja informera mig om när det gäller lässtrategier och 

läsförståelse?  
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