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Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt lärande och på 

vilket sätt de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken. Studien genomfördes i två 

lärargrupper som gick i två olika studiecirklar med liknande upplägg och med inriktning på undervisning i 

läsförståelse. Studien är en kvalitativ fallstudie där både intervjuer och observationer ingick som 

datainsamlingsmetoder. Resultatet från dessa intervjuer och observationer analyserades utifrån 

andragogikens principer och det sociokulturella perspektivet. Resultatet teoretiserades även utifrån tidigare 

forskning. Resultatet visar att lärarna i studien är positiva till professionsutveckling genom kollegial 

fortbildning. Deras uppfattning är att de lär sig mer av att reflektera över sin undervisning i en trygg 

omgivning. Lärarna menar att det kollegiala lärandet i studiecirklarna ger dem stöd i undervisningen i 

läsförståelse och de upplever att de kan omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Det kollegiala lärandet är 

en fortbildningsform där teori kan kopplas till praktik genom att lärarna får möjlighet att lära sig något nytt 

tillsammans med kollegorna och prova det i sin undervisning. Reflektion och feedback är delar i det 

kollegiala lärandet som utvecklar lärarnas lärande och skulle underlättas av ett gemensamt yrkesspråk. En 

förutsättning för gemensam reflektion och utveckling av yrkesspråk är att det finns avsatt tid för lärarna att 

mötas. Studiecirklarna i studien gav lärarna möjlighet att i kollegialt samarbete utveckla kunskap för att 

möta elever i en inkluderande undervisning i läsförståelse. 

______________________________________________________________________________________ 
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Inledning 
 

 

Dagens postindustriella västsamhälle är komplext och ställer höga krav på individen. 

Medborgaren ställs inför många olika val och budskap att förhålla sig till, och en stor del av 

samhällsinformation och kommunikation sker i skriven form. En god läsförmåga blir därmed 

grundläggande för individens möjlighet till utbildning och deltagande i ett demokratiskt 

samhälle. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper som 

är nödvändiga i vårt samhälle och ger en grund för fortsatt utbildning (Skolverket, 2011). 

Vi har sett ett ökat intresse för resultat i internationella undersökningar, PISA1 och PIRLS2, 

som bland annat mäter elevers läsförståelse. Undersökningarna visar att de svagaste läsarna 

har blivit svagare och att de starka läsarna har sjunkit i antal i Sverige. Svenska elevers 

sjunkande resultat i läsförståelse i PISA (2012) och PIRLS (2011) har bidragit till en debatt i 

Sverige om vad resultaten kan bero på och hur skolan ska lyckas vända den nedåtgående 

utvecklingen. Utifrån resultatet i PIRLS år 2006 presenterade Skolverket sex förslag på 

prioriterade förbättringsområden för att utveckla elevers läsfärdigheter, varav ett är 

undervisning i och om läsförståelsestrategier (Skolverket, 2007). Kunskap om effektiva 

metoder har funnits inom forskningen under flera decennier, men studier i klassrum har visat 

att denna kunskap bara används till viss del i undervisningen (Pressley & Wharton-

McDonald, 2006). Den svenska regeringen beslutade under 2013 att Skolverket ska 

genomföra en fortbildning, Läslyftet, för lärare i läs- och skrivutveckling. Läslyftet ska 

genomföras i större skala fr.o.m. läsåret 2015/16. Målet med Läslyftet är att förbättra elevers 

läsförståelse och skrivförmåga genom att lärare lär sig metoder med vetenskaplig grund och 

beprövade arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2013). Studiecirklar för kollegialt lärande 

om läsförståelse finns bl.a. till Studiehandledningen En läsande klass3 och Barbro Westlunds 

Att undervisa i läsförståelse (2009). 

Vår erfarenhet är att lärare efterfrågar fortbildning om hur de kan undervisa för att förbättra 

elevers kunskaper. Sådan fortbildning förväntas också lärare tillägna sig under de 104 timmar 

                                                             
1 Programme for International Student Assessment (PISA). 2012. Från http://nces.ed.gov/surveys/pisa/ 

2 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011. Från http://nces.ed.gov/surveys/pirls/ 

3 En läsande klass. Från www.enlasandeklass.se 
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per läsår som är avsatta för ändamålet. Fortbildning som skolan eller kommunen anordnar 

sker oftast som föreläsningar eller workshops under studiedagar eller på lärares konferenstid. 

Lärare som vill få mer kunskap utöver dessa fortbildningar lämnas ofta till sig själva att söka 

den, och då sker det ofta isolerat från kollegiet (Alatalo, 2011). Forskning visar att korta, 

enstaka utbildningstillfällen såsom föreläsningar inte är effektiva för lärares professionella 

utveckling (Darling-Hammond & Richardson, 2009). Lärare kan inte förväntas förändra sin 

undervisning på egen hand och utan stöd menar författarna. Enligt Darling-Hammond och 

Richardson talar forskning för att fortbildning bör ingå som en naturlig del i skolans 

utvecklingsarbete och ha tydlig koppling till undervisningen. Fortbildning i form av kollegialt 

lärande över tid har visat sig vara effektiv. Lärares möjligheter att tillämpa ny kunskap och 

reflektera över den förbättrar både undervisning och elevers lärande (Timperley, Wilson, 

Barrar & Fung, 2007). 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang ser vi att det finns ett behov av fortbildning för 

lärare i att undervisa om läsförståelsestrategier med målet att utveckla alla elevers läsförmåga. 

Då vi märkt ett intresse bland lärare att delta i sådan fortbildning menar vi att det är intressant 

att ta del av hur lärare uppfattar kollegialt lärande som fortbildningsform. Vi menar att vår 

studie har specialpedagogisk relevans då vi i vår roll som speciallärare kommer att vara 

delaktiga i skolans utvecklingsarbete och utforma lärmiljöer för alla elever. Därför vill vi få 

kunskap om hur fortbildning kan utformas för att gynna elevers lärande. I den här studien är 

vårt syfte att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt lärande och på vilket sätt 

de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken.  
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Bakgrund  
 

 

Forskningsöversikt 
 

Under denna rubrik redogör vi för teorier och forskning inom områden vi finner relevanta för 

vår studie. Inledningsvis behandlas områdena professionsutveckling och yrkesspråk. Därefter 

följer avsnitt om läsförståelse, hinder i läsförståelse, specialpedagogiska perspektiv samt 

undervisning i läsförståelse. Avslutningsvis redovisas tidigare studier om lärares lärande 

respektive undervisning i läsförståelse.  

 

Professionsutveckling  
Skolan är en föränderlig arbetsplats där nya rön och reformer ställer krav på att lärare ständigt 

utvecklas i sin profession. Vår erfarenhet är att lärare ofta förväntas lära sig att använda nya 

läroplaner, skollagar och allmänna råd utan någon utbildning alls. Vi menar att i de fall lärares 

behov av ny kunskap möts med fortbildning, sker det ofta i form av enstaka föreläsningar och 

en-dagsutbildningar som leds av utomstående experter. Fortbildningen genomförs ofta på 

initiativ av huvudmannen och planeras utan medverkan av lärare. Gregson och Sturko (2007) 

menar att ett sådant förfaringssätt ger signaler till lärare om att deras kunskaper och 

erfarenheter inte värderas, att andra utomstående vet bättre. Enligt författarna riskerar detta att 

passivisera lärare och göra dem negativt inställda till utbildningen. Gregson och Sturko (2007) 

menar att fortbildning bör utformas både med hänsyn till behov på organisationsnivå och 

utifrån lärares önskemål. Vidare menar de att det är viktigt att utforma fortbildning utifrån den 

kunskap som finns om vuxnas lärande. Det innebär att fortbildning bör ske i ett respektfullt 

klimat som uppmuntrar till aktivt deltagande, att lärares erfarenheter tas tillvara och att ny 

kunskap är möjlig att omsätta direkt i praktiken. Vidare bör fortbildningen omfattas av ett 

undersökande arbetssätt, samarbete samt handling och reflektion.  

Lärare som lär tillsammans har stöd av varandra i sitt lärande och utvecklingsarbete i skolan. 

Enligt Darling-Hammond och Richardson (2009) finns det ett starkt stöd i forskning för 

kollegial fortbildning över tid med tydlig inriktning mot undervisningens innehåll och hur 

man undervisar om det. Fortbildning bör ge lärare möjlighet att prova ny kunskap i praktiken 

och sedan reflektera över resultatet tillsammans med kollegor. Skolverket (2013) definierar 
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kollegialt lärande som ”en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där 

kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken” (s.25). 

Enligt Skolverket finns litet stöd för att individuella kompetensinsatser får någon större effekt, 

eftersom kunskaperna ofta stannar hos den enskilda läraren. Det ideala i all fortbildning skulle 

vara att all personal är involverad i fortbildningssatsningar för att en sammanhållen linje ska 

finnas inom skolan, menar Concannon-Gibney och Murphy (2011). Fortbildning där lärare 

inte ses som aktiva deltagare resulterar i ytlig kunskap som sällan kommer till användning i 

klassrummet eller syns i elevernas resultat, anser van Keer och Verhaeghe (2005).  

I ett kollegialt lärande ingår reflektion över praktiken i någon form. Lärarna utvecklar sitt eget 

lärande och sin undervisning genom att reflektera i samtal med kollegor. Reflektionen är en 

viktig faktor i professionsutvecklingen (Bengtsson, 2007; Claesson, 2007; Colnerud & 

Granström, 2002; Schön, 1991). Genom reflektion kan olika fenomen granskas och ges nya 

innebörder. Schön (1991) menar att det är viktigt att läraren reflekterar över olika aspekter av 

den kunskap läraren utvecklat i praktiken, som till exempel egna underförstådda strategier och 

värderingar. Alexandersson (2007) diskuterar reflektion som en form för utvärdering och 

utveckling av praktiken. Han menar att lärande är en social process och att systematisk 

reflektion tillsammans med andra kan vara ett forum för samtal om verksamheten. Genom att 

deltagarna bidrar med olika erfarenheter och idéer ökar den samlade kompetensen. 

Alexandersson menar att lärare behöver ifrågasätta den egna undervisningen och att det kan 

vara fruktbart att göra det i gemensam reflektion. Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) 

förordar reflektion i kollegialt samarbete med stöd av forskare. De menar att inkluderande 

miljöer där alla elever känner sig trygga, kompetenta och värderade stöds av att lärare 

kontinuerligt reflekterar över sin undervisning.  

Samtal kan tydliggöra såväl egna som andras tankar, och genom att ta del av andras 

erfarenheter kan läraren bli medveten om och få nya perspektiv på undervisningen. Enligt 

Schön (1991) kan dock en del lärare uppleva det hotande och blottställande att reflektera. Det 

finns därmed ett behov av att individerna kan känna sig trygga i gruppen. Alexandersson 

(2007) menar att klimatet i gruppen måste präglas av öppenhet och tillitsfullhet.  

 

Yrkesspråk  
En viktig förutsättning för lärares professionella utveckling är ett väl utvecklat yrkesspråk 

(Colnerud & Granström, 2002). Yrkesspråk kan bestå av såväl facktermer som det specifika 

språkbruk som förekommer på en arbetsplats. Enligt Colnerud och Granström (2002) är 
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yrkesspråket ett verktyg som lärare kan använda för att beskriva och samtala om praktiken på 

en metanivå, ett sätt att ”göra teori av praktiken” (s. 45). Enligt författarna tyder forskning på 

att lärare i stor utsträckning använder vardagligt språk även i kommunikation med kollegor 

och andra professioner inom skolan, och att användningen av metaspråk är begränsat. Att 

läraryrket till stor del saknar ett gemensamt yrkesspråk försvårar ”en utveckling av 

yrkespraktiken” (s. 82), menar författarna. De ser det angeläget att användningen av ett 

metaspråk ökar lärare emellan för att synliggöra praktiken och därmed skapa förutsättningar 

för kompetensutveckling. Westlund (2013) menar att ett gemensamt yrkesspråk om 

läsförståelse är en del i att utveckla lärarnas professionalitet. Hon gör gällande att ”oklara 

definitioner eller olika tillämpning av begrepp, eller att begrepp inte ens används” (s. 276), 

kan påverka elevernas möjligheter att utveckla sin läsförståelse. Yrkesspråk utvecklas genom 

att lärare ges möjlighet till gemensam reflektion över praktiken, men det är inte tillräckligt. 

Lärarna behöver även få kunskapstillskott utifrån, t.ex. genom litteraturstudier och medverkan 

av forskare (Colnerud & Granström, 2002).  

 

Läsförståelse  
Det enkla sättet att definiera elevers läsförståelse är att de har en förmåga att avkoda texten 

samt en förmåga att förstå språket i texten. Definitionen kallas ofta The Simple View of 

Reading (Hoover & Gough, 1990). Om eleven inte har en av dessa förmågor eller någon av 

dem, kan ingen förståelse för texten skapas (Nation, 2005). Läsförståelse påverkas även av 

faktorer som uppmärksamhet, intresse, motivation samt förmågan att göra inferenser (Kamhi, 

2014). Omkringliggande förhållanden som undervisning, hemmiljö och samhälle påverkar 

också individers läsförståelse samt den motivation som finns för textläsningen (Bråten, 

2007/2008).  

 

Hinder i läsförståelse  
Förutsättningarna kan se olika ut när barn ska lära sig läsa, och för de flesta krävs mycket 

övning och energi för att bli goda läsare. Ibland uppstår hinder på vägen som kan vara svåra 

att övervinna. Svagheter i ordförrådet och begränsningar av andra språkliga förmågor kan 

utgöra hinder för läsförståelse även om eleven har en god avkodning (Nation, 2005; Ouellette, 

2006). Ouellette menar att elever med ett annat modersmål får särskilt svårt att lära sig nya 

ord och Carlo et al. (2004) anser att dessa elever ligger långt efter elever som har exponerats 

för språket sedan födseln. Det finns även elever med stort ordförråd som får svårigheter med 
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läsförståelsen, vilket oftast har sin grund i svårigheter med avkodning (Hoover & Gough, 

1990; Kamhi, 2014; Nation, 2005). Det är särskilt viktigt för elever som har svårigheter i 

läsförståelse att få explicit undervisning i läsförståelsestrategier (Anmarkrud, 2007/2008; 

Høien & Lundberg, 1988/1990). 

Eleven i språk-, läs- och skrivsvårigheter löper stor risk att utsättas för upprepade motgångar 

och misslyckanden i sin läsutveckling. Det kan leda till sjunkande motivation och utveckling 

av en negativ självbild, vilket i sin tur ofta leder till att eleven undviker att läsa och därmed 

går miste om den nödvändiga övning som behövs för att bli en bättre läsare (Taube, 2007). 

Høien och Lundberg (1988/1990) betonar vikten av stöd och anpassning av undervisningen 

för att väcka elevens motivation och läslust.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 
Elever som inte når skolans mål har rätt att få stöd (SFS 2010:800, kap 3, 3§). Stödinsatser 

ska, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (1990), utformas med hänsyn till 

vad som är bäst för eleven. Stöd utformas på olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man 

ser på eleven i svårigheter.  

Inom specialpedagogiken talar man om att eleven i svårigheter kan betraktas ur i huvudsak 

två skilda perspektiv, det kategoriska och det relationella. I ett kategoriskt perspektiv söks 

orsaken till svårigheter hos eleven och åtgärder riktas till eleven själv (Atterström & Persson, 

2000). Stöd ges ofta i form av kompensatoriska åtgärder och det är inte ovanligt att eleven 

avskiljs från klassen för att få enskild undervisning. I ett relationellt perspektiv, söks orsaken 

till svårigheter i elevens möte med miljön och stöd ges bland annat genom anpassning av 

undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov. Elevens rätt till delaktighet betonas. 

Ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, belyser svårigheten att tillgodose alla olika elevers 

behov samtidigt (Nilholm, 2006). Perspektivet visar på nödvändigheten att prioritera och hitta 

temporära lösningar för att möta elevers olikhet med hänsyn till barnets bästa.  

 

Undervisning i läsförståelse  
I sin forskning om läsundervisning i åk 1-3 fann Alatalo (2011) att lärarna inte nämnde 

undervisning om läsförståelsestrategier i någon hög grad, vilket Alatalo tolkar som att lärarna 

inte bedriver sådan undervisning. En forskningsöversikt av Myrberg (2001) visar att det råder 

olika uppfattningar om vilka åtgärder som främjar läsförståelse och att det i vissa fall saknas 
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tillräckligt starkt stöd för presenterade forskningsresultat. Enligt Myrberg visar rapporten att 

det som visar positiva effekter på läsförståelse är användning av läsarstrategier, tillsammans 

med kunskap om när och hur strategierna kan användas. Vanliga strategier för läsförståelse är 

att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Att skapa inre bilder utifrån läst 

text och att utgå från egna erfarenheter har också visat sig gynna läsförståelse (Myrberg, 

2001). Undervisning i läsförståelsestrategier syftar till att utveckla eleverna till aktiva läsare 

som kan övervinna läshinder och skapa mening i mötet med texten (Pressley & Wharton-

McDonald, 2006; Reichenberg, 2008; Westlund, 2013). Det är viktigt att undervisningen är 

explicit så att eleven blir medveten om och utvecklar förmåga att tänka om sin egen läsning. 

Det kan ske på flera sätt, t.ex. genom att läraren modellerar hur strategier används och genom 

strukturerade textsamtal (Reichenberg, 2008).  Undervisningen förutsätter att läraren är 

medveten om vad som främjar läsförståelse och ger eleven möjlighet att utveckla den 

(Westlund, 2009). Läraren behöver även vara medveten om sina egna läsförståelsestrategier 

och kunna sätta ord på dem, eftersom läsförståelsestrategier är abstrakta och läraren behöver 

tänka högt för att synliggöra dem för eleverna (Andreassen, 2007/2008). Andreassen menar 

att strategierna bör användas och kopplas till innehållet i flera ämnen, bl.a. för att det kan 

underlätta vid övergången till mellanstadiet då eleven möter mer avancerade faktatexter. 

Reichenberg (2008) menar att det tar tid att utveckla läsförståelse och att det kan vara bra att 

förändra undervisningen i små steg för att både läraren och eleverna ska få tid att förändra 

arbetssätt.  

Undervisning i läsförståelse riktas mot högre språkliga nivåer och har relevans för såväl svaga 

som goda läsare (Myrberg, 2003; Pressley & Wharton-McDonald, 2006). Myrberg menar att 

även elever som uppnått läsflyt behöver undervisning för att utveckla ett metakognitivt 

förhållningssätt, att tänka om sin egen läsning. Sandström Kjellin och Granlund (2006) fann i 

en studie att elever i läs- och skrivsvårigheter deltog lika mycket som elever utan sådana 

svårigheter i undervisning som innefattade språkliga aktiviteter på högre tankenivå, medan de 

deltog mindre och var mindre engagerade i undervisning riktad mot träning av grundläggande 

läs- och skrivfärdigheter. Resultatet är viktigt, menar författarna, då det visar att undervisning 

i språkliga aktiviteter på högre nivå kan underlätta lärandet för alla elever och främjar elevers 

delaktighet i klassrumsinteraktionen. Dessutom är förmågorna som övas viktiga för vidare 

lärande och för möjligheten att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. 

Enligt Kamhi finns stöd i forskning för att fokus på innehållsmål samt ämneslitteratur är mer 

effektivt för att eleverna ska engagera sig och läsa för att förstå. Undervisningen bör alltid ha 
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som mål att skapa mening ur texter och strategianvändning är ett sätt att nå dit, strategierna 

ska läras för att förstå innehållet i texten och inte som isolerade färdigheter (Harvey & 

Goudvis, 2007; Kamhi, 2014). Risken finns annars att elever fokuserar mer på strategierna än 

på innehållet i texten (Kamhi, 2014), t.ex. genom att komma på många frågor till texten i 

stället för att förstå hur deras frågor kan stödja förståelsen (Harvey & Goudvis, 2007). 

Av aktuell forskning framgår att lärarens skicklighet i att undervisa är en av de viktigaste 

faktorerna för elevers läs- och skrivlärande (Alatalo, 2011; Hattie, 2009; Tjernberg, 2013). 

Tjernberg (2013) fann i sin forskning om framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning, att 

lärares yrkesskicklighet utvecklas i en interaktiv och social process där kunskap från 

forskning knyts till lärares kunskap i praktiken, t.ex. i reflekterande samtal mellan forskare 

och lärare. I en forskningsöversikt från 2001 framgår att lärare i allmänhet är för dåligt insatta 

i läsforskning och därför saknar förmåga att bedöma värdet av utvecklingsprojekt (Myrberg, 

2001). Myrberg ser behov av samverkan mellan forskare och skola, bl.a. för fortbildning av 

lärare. Sådan fortbildning bör innehålla metodik grundad på lärares erfarenhet, praktik och 

forskning. Myrberg menar att insatserna bör riktas till klass- och ämneslärare på skolans alla 

stadier.  

 

Studier om lärares lärande  
Vermunt och Endedijk (2011) menar att det är viktigt att få kunskap om hur lärare lär, hur 

lärare skiljer sig åt i sitt lärande samt hur lärares lärande kan förbättras, för att veta vilken 

slags fortbildning som kan vara givande vid innovationer och förändringar i den pedagogiska 

praktiken. Deras genomgång av studier av lärares lärande visade att alla studier var små och 

de efterlyser större studier som undersöker hur olika delar i den professionella utvecklingen 

samverkar och relaterar till varandra. I en studie om lärares fortsatta professionella utveckling 

fann de Vries, Jansen och van de Grift (2013) att ju mer lärarna har deltagit i fortbildning 

desto mer elevorienterade är lärarna.   

Doppenberg, Brok och Bakx (2012) fann i sin studie om olika slags kollegiala samarbeten i 

skolor, att aktiviteter såsom kollegial handledning och observationer förekom minst frekvent. 

Författarna menar att kollegiala aktiviteter borde initieras mer i skolan eftersom lärare på så 

sätt sätter ord på sin praktik, vilket leder till att de synliggör praktiken för varandra och 

utvecklar sitt lärande. Thibodeau (2008) såg i sin studie att det kollegiala lärandet hade en 

betydande positiv effekt i en grupp lärares lärande, i deras undervisning, i elevernas 
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utveckling samt i organisationen på deras arbetsplatser. Denna professionsutveckling kommer 

sannolikt att påverka de deltagande lärarnas undervisning och hur de i framtiden samspelar 

med sina kollegor under resten av deras verksamma tid som lärare, menar Thibodeau. 

I två svenska studier om professionsutveckling uttrycker förskollärare att de utvecklar 

kompetens genom att delta i praktisk verksamhet och reflektera över denna tillsammans med 

kollegor och barn (Johansson & Sandberg, 2012; Kuisma & Sandberg, 2008). Enligt 

förskollärarna i studierna sker kunskapsutveckling då teorier kopplas till praktik och då ny 

kunskap sätts in i nya sammanhang, den införlivas med vad man redan vet. Förskollärarna 

menar att det är viktigt att ta ansvar för eget lärande genom att vara nyfiken, söka kunskap 

och inta ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt (Johansson & Sandberg, 2012).  

Kuisma och Sandberg (2008) noterade att ingen av deltagarna i deras studie, vilka var 

handledare för blivande förskollärare, nämnde ett gemensamt yrkesspråk som viktigt för 

professionalitet. Författarna ser en fara i detta då de menar att det är viktigt för förskollärare 

att kunna kommunicera sin kunskap, både inom verksamheten och utåt i samhället. 

 

Studier om undervisning i läsförståelse  
Ness (2011) undersökte vilka strategier lärare i USA undervisade om i årskurserna 1-5. De 

vanligaste strategierna var att svara på frågor, förutspå, använda förförståelse samt 

sammanfatta. Ness menar att lärares professionsutveckling ska ha sikte på undervisning i 

varierad strategianvändning och att lärarna ska få förståelse för hur viktig denna undervisning 

är. Författaren menar att en större variation av strategier behöver finnas i lärarnas 

undervisning och att lärarna därför behöver fortbildning. Hacker och Tenent (2002) fann i en 

studie att elever, och särskilt elever i svårigheter, behöver stöd av lärare under lång tid för att 

lära sig använda läsförståelsestrategier på rätt sätt. Strategierna att ställa frågor och 

sammanfatta användes mest frekvent, men ofta på ett ytligt och ibland felaktigt sätt när 

eleverna arbetade i grupper utan lärarstöd. Lärarna undervisade i de strategier som föreskrivs 

inom Reciprocal Teaching, RT4, men lade till olika moment för att anpassa undervisningen 

efter eleverna och göra metoden ”till sin egen”. Hacker och Tenent menar att framtida 

implementering av RT kan bli mer framgångsrik om lärare uppmuntras att använda sin egen 

                                                             
4 Reciprocal Teaching är en metod för undervisning i läsförståelse. Den bygger på de fyra grundstrategierna 
förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta (Westlund, 2009). 
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kunskap och erfarenhet när de använder metoden i praktiken, och om de får kontinuerlig 

feedback av någon som är väl insatt i metoden. 

Forskning av Pressley och El-Dinary (1997) visar att det inte alltid är lätt för lärare att 

förändra sin undervisning. Lärarna i deras studie menar att undervisning i 

läsförståelsestrategier tar lång tid, och att eleverna behöver mycket stöttning samt övning för 

att kunna lära sig att använda strategierna självständigt. Lärarna i studien hade svårt att på 

egen hand följa instruktioner som finns i forskningslitteratur. Forskarna menar att alla lärare 

inte klarar av att förändra sin undervisning utan att få stöttning. Samarbete som innefattar en 

respektfull och förstående kommunikation hjälper lärarna att få en förståelse för 

undervisningen som ska implementeras, menar författarna. Även Hilden och Pressley (2007) 

fann att lärare som börjar undervisa i läsförståelsestrategier behöver en längre tid av stöd i sin 

professionella utveckling. De menar att det tar flera år för både lärare och elever att bli bra på 

att använda läsförståelsestrategier. Att lärare som inte själva använder läsförståelsestrategier 

får svårt att undervisa om dessa blev tydligt i Hilden och Pressleys studie. Lärarna i deras 

studie kom aldrig så långt att de till fullo kunde använda strategierna själva, och det gjorde 

heller inte de flesta av deras elever under det år som studien varade. Eftersom det bevisligen 

tar lång tid att utveckla läsförståelsestrategier bör det finnas ett starkt ledarskap som stöder 

interventionen, menar Hilden och Pressley. De anser dessutom att implementeringen ska ligga 

på skolnivå, inte utifrån enskilda lärares intresse. 

Effekten av Reciprocal Teaching, RT, undersöktes i en finsk studie. Klasserna i studien 

bestod av elever i ”vanliga” klasser och elever med språkstörning i specialklasser, i 

årskurserna 4 och 6 (Takala, 2006). Resultatet visade på förbättrad läsförståelse för alla 

elever, även om elever med språkstörning behövde längre tid och mer stöd för att lära. 

Lärarna upplevde det positivt att få lära en ny metod och de sade sig vilja fortsätta använda 

den. Lärarna anpassade teknikerna efter vad som passade dem och undervisningssituationen. 

De hade börjat betrakta läromedlen på ett nytt sätt och upptäckte brister i texterna. 

Speciallärarna upplevde dock metoden rigid och menade att den skulle behöva anpassas till 

elever med språkstörning och innehålla fler visuella moment. Inslag av drama upplevdes 

positivt och underlättade koncentrationen, främst för elever med språkstörning som blev trötta 

av verbala övningar. (Takala, 2006). 

Dole, Brown och Trathen (1996) fann i en studie om effekten av undervisning om 

läsförståelsestrategier, att elever som hade svårt att förstå text på egen hand hade nytta av att 

undervisas i strategierna. Ju bättre förmågan att använda strategier blev, desto bättre blev 
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läsförståelsen, vilket motiverade eleverna att använda strategierna. Däremot fann de att elever 

med god läsförståelse inte hade någon nytta av strategierna och inte heller var motiverade att 

använda dessa. Elever med god läsförståelse fick till och med sämre förståelse när de använde 

strategierna de blev undervisade i. Forskarnas slutsats blev att motivationen att använda 

strategierna påverkades av elevernas upplevelse av nyttan med dessa. En fråga de ställer 

utifrån sina resultat är om elevernas motivation sjunker, om de i stället för sina egna strategier 

ska lära in nya som de kanske inte tycker om. De frågar sig även hur lärare ska kunna 

undervisa om strategier som vissa elever har nytta av och samtidigt ha en tillåtande hållning 

för andra strategier som andra elever hellre använder. Dessutom undrar de hur lärare ska 

åstadkomma en balanserad litteraturundervisning där eleverna lär sig användbara strategier, 

har läslust och utvecklar en kritisk hållning till det de läser. 

 
 

Teoretisk referensram 
 

Vår studies syfte innefattar både lärare och elever och vi ser deras lärande som parallella 

processer (Tjernberg, 2013). Lärarna lär sig undervisa i läsförståelse genom att delta i 

studiecirklar och de förväntas omsätta sina nya kunskaper i praktiken under den tid 

studiecirkeln pågår. Parallellt med att studiecirklarna pågår lär eleverna genom att delta i 

lärarnas undervisning i läsförståelse. Lärare och elever arbetar med samma typ av uppgifter, 

men på olika nivåer anpassade efter deltagarnas olika förutsättningar inom respektive grupp. 

Följaktligen finner vi det relevant att referera till teorier om såväl vuxnas som barns lärande.  
 

Andragogik – vuxnas lärande 
Enligt Taylor och Kroth (2009) tyder forskning på att barn och vuxna lär på olika sätt, man 

talar om två olika modeller för lärande – pedagogik, som avser fostran och undervisning av 

barn och ungdomar – och andragogik, avseende vuxnas lärande. Andragogiken som samlat 

begrepp för vuxnas lärande lanserades av Knowles 1968 (Knowles, Holton & Swanson, 

2012). Knowles formulerar sex principer som bygger på antaganden om hur vuxna lär. Dessa 

principer menar han bör vara vägledande i planering och genomförande av undervisning av 

vuxna. Enligt Taylor och Kroth (2009) råder det olika uppfattningar om ifall andragogik ska 

betraktas som en teori om vuxnas lärande. Kritiker menar t.ex. att antagandena inte kan sägas 

gälla enbart och för alla vuxna, de kan även gälla barn och ungdomar. Knowles et al. (2012) 

menar dock att de sex principerna, om inte annat, kan ses som grund för en framväxande teori.  



16 

Knowles et al. (2012) menar att vuxna lär utifrån ett upplevt behov av kunskap, need to know, 

och att de ofta är beredda att engagera sig i hög grad då innehållet upplevs meningsfullt. 

Vuxna är självständiga individer som vill ha kontroll över och ta ansvar för sitt eget lärande, 

self-concept. Det innebär att toppstyrning riskerar att passivisera den vuxne och skapa 

negativa attityder. Vuxna bär med sig tidigare erfarenheter, experience, en mycket värdefull 

grund för vidare lärande som är viktig att ta tillvara. Lärandet måste ske i rätt tid, readiness, 

med hänsyn till var den vuxne befinner sig i livet och till upplevda behov av ny kunskap. 

Vuxna är problemcentrerade, orientation, och söker kunskap de upplever relevant. De lär sig 

bäst i verklighetsanknutna situationer. Vuxna drivs främst av inre motivation, motivation, som 

t.ex. arbetstillfredsställelse och önskan om personlig utveckling. Knowles et al. betonar att 

utbildningar måste anpassas med hänsyn till individuella skillnader, förutsättningarna i miljön 

och utifrån syftet med utbildningen.  

 

Sociokulturellt perspektiv  
Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i individens samspel med andra. Enligt 

Vygotskijs teorier utvecklas och lär barnet genom att interagera med andra i olika sociala och 

kulturella sammanhang. Genom att imitera andra i barnets närhet utvecklar barnet kunskap 

och gör den successivt till sin egen. (Vygotskij, 1934/1999). Enligt Vygotskij är språket ett 

nödvändigt redskap för tänkande och kommunikation. I skolan möter barnet ett språk på ett 

mer abstrakt plan än det vardagliga språkbruket i hemmet. Språket i skolan blir ett redskap för 

formellt lärande, vilket kan vara komplicerat (Säljö, 2000). Kunskap i skolan ska till stora 

delar läras in genom textspråk, i många fall utan att eleven har tidigare erfarenhet av 

innehållet. Kommunikationen i skolan, liksom elevens tidigare kunskaper och erfarenhet, 

påverkar därmed elevens möjligheter att lyckas med inlärningen.  

Skolans undervisning och relationen till läraren spelar en viktig roll i barnets utveckling 

(Vygotsky, 1978; Säljö, 2000). Läraren har i uppgift i att skapa förutsättningar för elevens 

lärande. För optimal utveckling behöver eleven utmanas på rätt nivå, inom den närmaste 

utvecklingszonen, zone of proximal development (ZPD), (Vygotsky, 1978). Utmaningar inom 

den närmaste utvecklingszonen är för svåra för eleven att klara på egen hand, men är möjliga 

att bemästra med visst stöd av någon som kan mer, t.ex. kamrater eller lärare (Vygotsky, 

1978). Gibbons (2009) menar att stöd eller stöttning, scaffolding, av det här slaget bygger på 

att elever får tillfällig handledning och får veta hur de ska göra. Stöttningen är tänkt att blicka 
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framåt så att ”det en elev kan göra med hjälp idag kan han eller hon göra på egen hand 

imorgon.” (s. 42).  

Tidigare forskning har visat att metoder som bygger på Vygotskijs teorier om lärande kan 

användas i undervisning i läsförståelse (Takala, 2006; Westlund, 2009).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Vi ser att det kollegiala lärandet har ett stort fokus i utformningen av aktuella fortbildningar, 

t.ex. Skolverkets Läslyftet. I vår utbildning har vi intresserat oss för hur undervisning i 

läsförståelse kan förbättras och sett att tidigare studier visar att elevers läsförståelse utvecklas 

genom explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Mot bakgrund av detta har vi valt att 

undersöka hur lärare uppfattar kollegialt lärande om undervisning i läsförståelse. 

Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt lärande 

och på vilket sätt de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken. 

Frågeställningar: 

x Hur uppfattar lärarna i studien det kollegiala lärandet i studiecirklar om undervisning i 

läsförståelse? 

x På vilket sätt upplever lärarna i studien att de kan omsätta nya kunskaper i 

läsförståelse i praktiken med hänsyn till elevers olikheter? 
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Metod  
 

 

Datainsamling 
 
Vi har valt att göra en fallstudie med kvalitativ ansats då vi menar att såväl metod som ansats 

är lämpliga utifrån studiens syfte, att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt 

lärande och på vilket sätt de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken 

(Creswell, 2013; Gustavsson, 2004). Vår studie är en flerfallstudie där vi sökt fördjupad 

kunskap om hur två lärargrupper i två olika studiecirklar uppfattar fortbildning i form av 

studiecirklar och processen att dels lära, men också omsätta, ny kunskap i praktiken. Fallen 

innehåller därmed en komplexitet som kan belysas ur flera aspekter (Gummesson, 2004).  

Fallen är avgränsade genom att studiecirklarna pågick under en begränsad tid och var knutna 

till bestämda platser. Därutöver var innehållet i cirklarna tydligt definierat, d.v.s. metoder för 

undervisning i läsförståelse, och deltagarna i respektive studiecirkel var desamma under den 

tid fortbildningen pågick (Creswell, 2013; Gummesson, 2004). Anledningen till att vi valt att 

studera två fall är att vi sökt en bred variation av lärares uppfattningar i forskningsfrågorna. 

Vår ambition har inte varit att jämföra studiecirklarna. Vi valde att samla data genom 

observationer, individuella intervjuer och intervjuer i fokusgrupper. I fokusgrupperna lades 

tonvikten vid att undersöka lärarnas uppfattning om kollegialt lärande i studiecirklar, medan 

undervisning i läsförståelse stod i fokus vid observationer och individuella intervjuer.  

Det råder stor frihet i val av datainsamlingsmetoder och analystekniker i kvalitativa fallstudier 

och det är brukligt att samla data från flera olika datakällor, s.k. triangulering, då det stärker 

studiens validitet och tillförlitlighet, (Creswell, 2013; Gummesson, 2004). I en del tidigare 

studier med liknande innehåll som vår, samlade forskarna data från bl.a. observationer och 

diskussioner med lärarna. I dessa studier utgjorde fortbildningen av lärarna en del av själva 

studien, t.ex. i fallstudier av Concannon-Gibney och Murphy (2012) och Hilden och Pressley 

(2007) samt i en kvalitativ studie av Hacker och Tenent (2002). I en studie av effekten av två 

olika modeller för lärarfortbildning var syftet att jämföra dessa (van Keer & Verhaeghe, 

2005).  
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Vi genomförde direkta observationer hos sex lärare. Syftet med observationerna var att vi 

skulle få en bild av hur lärarna undervisar sina elever i läsförståelsestrategier. I en fallstudie 

förekommer oftast observationer som är sammankopplade med intervjuer (Gummesson, 

2004), så även i vår studie. Avsikten med observationerna var att de skulle bli ett stöd i de 

efterföljande intervjuerna. Vi valde att vara observatörer som deltagare (Creswell, 2013; 

Einarsson & Hammar Chiriac, 2002) vilket innebär att vi observerade lärarnas undervisning 

och att både lärare och elever visste varför vi var där. Vi använde en observationsguide och 

antecknade iakttagelser och reflektioner under tiden (bilaga 1). Observationer ger forskaren 

möjlighet att iaktta vad som äger rum i en autentisk situation just i det ögonblick som det 

händer. Vi såg även en möjlighet att uppfatta icke-verbal kommunikation, vilken enligt 

Gummesson (2004) kan vara mer betydande än den verbala. Närvaron av en observatör 

påverkar situationen som observeras (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Detta var vi 

medvetna om när vi observerade.  

 

Vi valde att använda halvstrukturerade kvalitativa intervjuer för att belysa lärarnas 

uppfattning om en särskild fortbildningsform, samt hur de upplever att de kan använda sig av 

de nya kunskaper de fått i denna fortbildning. Intervjuformen valdes då den kvalitativa 

forskningsintervjun är en av fallstudiens vanligaste datakällor (Creswell, 2013) och passande 

(Kvale & Brinkmann, 2009) när forskaren söker svar på hur människor upplever olika 

fenomen. Vi utarbetade en intervjuguide där vi formulerade både öppna och slutna frågor med 

anknytning till forskningsfrågorna (bilaga 1). Eftersom de individuella intervjuerna 

genomfördes av oss var och en för sig, ansåg vi att det var viktigt att utarbeta guiden 

tillsammans så att vi skulle utgå från samma teman och frågor i intervjuerna. Intervjuerna 

förbereddes noga, bl.a. för att underlätta efterföljande bearbetning (Creswell, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2009). I en kvalitativ forskningsintervju skapas kunskap i ett socialt sammanhang 

där intervjuare och den intervjuade samspelar med varandra. I enlighet med vad Kvale och 

Brinkmann (2009) rekommenderar reflekterade vi över den maktasymmetri som råder mellan 

intervjuare och intervjuperson och hur vi skulle hantera den på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.  

 

Vi planerade att genomföra gruppintervjuer i fokusgrupper, en i varje lärargrupp i de två 

fallen. På grund av stort bortfall gick det endast att genomföra en intervju i fokusgrupp, även 

den med färre deltagare än planerat. Detta återkommer vi till nedan. Syftet med dessa 

intervjuer var främst att få kunskap om lärarnas uppfattningar om fortbildningen i 
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studiecirklarna. Vi utarbetade en intervjuguide med öppna och slutna frågor om ämnen vi 

ville få belysta (bilaga 2). Fokusgrupper lämpar sig särskilt väl för forskning om människors 

åsikter och tankar kring komplexa ämnen (Halkier, 2008/2010; Wibeck 2010). Wibeck 

beskriver diskussioner i fokusgrupper som gruppsamtal som leds av en moderator (forskaren) 

där deltagarna har samma fokus för samtalet och där alla kommer till tals. Samtalsledarens 

främsta uppgift är att stimulera deltagarna att samtala. Styrkan med fokusgrupper är att 

interaktionen i gruppen stimulerar till samtal vilket ger rika data om innehållet. Deltagarna i 

vår studie var redan existerande grupper i och med deras deltagande i studiecirklarna. En 

fördel med att använda redan existerande grupper är att deltagare som känner varandra är 

mindre rädda att uttala sig (Wibeck, 2010). En nackdel kan dock vara att vissa ämnen undviks 

på grund av konflikträdsla eller för att deltagarnas uppfattningar i ämnet är så kända inom 

gruppen att de tas för givna. Även gruppmedlemmarnas önskan om samhörighet, 

gruppkohesion, kan påverka åsikter och agerande (Halkier, 2008/2010; Wibeck, 2010).  

 

 

Urval 
 
En kvalitativ fallstudie kan omfatta ett eller flera fall och deltagare väljs med hänsyn till hur 

väl de bedöms kunna tillföra kunskap (Creswell, 2013). Vi valde att studera två fall. Fallen 

och deltagarna presenteras närmare i resultatdelen. Deltagarna blev utvalda på grund av att de 

deltog i studiecirklar om undervisning i läsförståelse. Urvalet var ett medvetet val då vi kände 

till två olika pågående studiecirklar om undervisning i läsförståelse. Vi valde att kontakta 

personer som deltog i dessa för att undersöka om de var intresserade av att delta i vår studie.  

 

 

Genomförande  
 
Två lärargrupper som skulle vara med i två olika studiecirklar under höstterminen 2014 blev 

tillfrågade att vara med i vår studie. Från dessa grupper valde vi ut tre lärare i varje grupp för 

observationer samt individuella intervjuer. I detta urval var syftet att få med lärare som 

undervisar i olika årskurser. I fokusgrupperna blev samtliga lärare i de två lärargrupperna 

inbjudna att delta. Ett missivbrev (bilaga 3) skickades ut till de tillfrågade lärarna.  
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I januari kontaktade vi de lärare som givit samtycke och bokade tider för observationer och 

intervjuer. I februari gjorde vi tre observationer var i varsitt fall. I Fall A var alla 

observationer i helklasser medan de i Fall B var i halvklasser. Under observationerna skrev vi 

fältanteckningar utifrån vår observationsguide. Varje observation följdes av en intervju med 

den undervisande läraren. Vi intervjuade tre lärare var i respektive fall. Dessa intervjuer 

gjordes i nära anslutning till de observerade lektionerna.  Intervjuerna skedde i mindre 

grupprum, utom en som var i ett klassrum. Syftet med dessa individuella intervjuer var att 

kunna samtala med lärarna om det vi observerat i undervisningen kopplat till våra 

forskningsfrågor. Vi ljudinspelade alla intervjuer efter godkännande från lärarna.  

Fokusgruppintervjuerna, en i varje fall, genomfördes även de i februari. I fokusgrupperna blev 

bortfallet stort i Fall A då flera lärare var sjuka och en lärare inte kunde delta på grund av 

ändrad tid för intervjun. Endast två av sex deltagare kunde närvara vid intervjun. Det innebär 

att gruppen var för liten för att kunna kallas fokusgrupp. I Fall B deltog fyra av sex lärare i 

intervjun. P.g.a. tidsbrist valde vi att ändå genomföra intervjuerna. Vi valde också att behålla 

beteckningen fokusgrupp i båda fallen för att hålla isär data från de olika insamlings-

metoderna. Detta ansåg vi önskvärt eftersom frågorna som behandlades inom respektive 

metod skilde sig till innehållet. Fokusgrupperna träffades i grupprum på lärarnas arbetsplatser. 

Den ena av oss var samtalsledare och den andra var med för att lyssna och anteckna. Vi bytte 

roller i de olika intervjuerna. Samtalsledarens roll var att vidmakthålla samtalet och fördela 

talutrymmet så att alla kunde komma till tals. Även dessa intervjuer ljudinspelades.  

 

Vi som utfört studien har under hela studiens genomförande haft kontinuerlig kontakt med 

varandra via e-post och telefon och har även träffats vid ett flertal tillfällen. Vi har sökt och 

läst litteratur samt författat och bearbetat våra egna och varandras texter. Vi har fördelat 

arbetet lika mellan oss och tar gemensamt ansvar för studien i dess helhet.  

 

 

Validitet och tillförlitlighet  
 
För att stärka studiens validitet använde vi oss av flera datainsamlingsmetoder (Creswell, 

2013; Denscombe, 2002/2004). Intervjuer, observationer och litteraturstudier ingick för att 

metoderna skulle komplettera varandra. En studies validitet handlar om hur väl resultatet 

stämmer överens med verkligheten som studerats, om forskaren studerat det som avsetts 
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utifrån syftet. Larsson (2005)  menar att ett tecken på validitet är att det finns en 

”samstämmighet mellan olika källor” (s. 21). De metoder som används i en studie, hur dess 

data analyseras och tolkas ska öka tillförlitligheten i studien. Då en stabil metod ökar studiens 

tillförlitlighet (Denscombe, 2002/2004) utarbetade vi alla intervju- och observationsguider 

tillsammans. På så sätt säkerställdes att samma frågeställningar behandlades inom respektive 

datainsamlingsmetod. Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor och bestod av både öppna och preciserade frågor samt följdfrågor för att 

kunna förtydliga eventuella oklarheter under intervjuerna, vilket Kvale och Brinkman (2009) 

menar är ett sätt att pröva validiteten i stunden. Kvalitativa fallstudier är knappast möjliga att 

upprepa med samma resultat, men studiens tillförlitlighet ökar om den genomförs med hjälp 

av sådana metoder och under sådana förhållanden att det som undersöks påverkas så litet som 

möjligt (Denscombe, 2002/2004). Under observationerna valde vi att vara observatörer som 

deltagare med avsikten att förhålla oss neutrala och i möjligaste mån undvika att påverka 

elever och lärare. I kvalitativa studier är det dock oundvikligt att processen påverkas av 

forskaren och forskarens bakgrundskunskaper.  

För att öka läsarens möjlighet att bilda sig en uppfattning om vår studies trovärdighet, redogör 

vi i följande avsnitt för vår egen förförståelse (Creswell, 2013; Larsson, 2005).  

 

 

Vår förförståelse  
 
Vi har båda en bakgrund som klasslärare i grundskolan, i årskurserna 1-3 respektive 4-6. Vi 

har lång erfarenhet av att undervisa i svenska och SVA5 och har under 

speciallärarutbildningen fördjupat vår kunskap om undervisning i läsförståelse. Vi har själva 

erfarenhet av att delta i olika typer av fortbildningar, bl.a. en-dags-föreläsningar och 

studiecirklar. Inför denna studie har vi även studerat litteratur och tidigare forskning inom 

området professionsutveckling. Med anledning av dessa bakgrundskunskaper kan vi i vår roll 

som forskare inte ses som objektiva och neutrala, utan som subjektiva uttolkare av resultaten 

(Gummesson, 2004).  Detta är förenligt med kvalitativ forskning där forskaren ses som ett 

viktigt forskningsinstrument och som en del av forskningsprocessen (Creswell, 2013; 

Gummesson, 2004).  

                                                             
5 Svenska som andraspråk 
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Etiska överväganden 
 

Av hänsyn till deltagarna i studien har vi varit noga med att följa de forskningsetiska 

principerna: informerat samtycke, anonymitet, konfidentialitet, och nyttjandekravet 

(Descombe, 2002/2004; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). De 

etiska principerna ska skydda de medverkande i forskningsstudier från att skadas eller 

kränkas, även om forskning inte ska hindras om den skulle vålla obetydlig skada 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vi valde att informera deltagarna både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte och genomförande. I missivbrevet framgick även de forskningsetiska 

principerna (bilaga 3). Lärarna var på det sättet informerade om att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst. För att tillmötesgå kravet att hantera informationen från 

deltagarna konfidentiellt och skydda deras identiteter, har vi valt att inte nämna lärarna vid 

namn eller ange deras ålder. Namnet på skolorna där de arbetar nämns inte heller. Deltagarna 

i studien fick information om att insamlad data enbart ska användas i forskningsändamål och 

förvaras så att andra inte får tillgång till den. All insamlad data kasseras när studien och 

rapporten är klar.  

I planeringen av studiens genomförande var vi medvetna om att datainsamlingsmetoderna kan 

medföra etiska dilemman. Ett etiskt problem som kan uppstå i en undersökning som vår är en 

maktobalans i intervjusamtalen (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren kan också få ta del av 

känslig information, t.ex. i observationer, vilket kan påverka både de observerade och 

forskaren (Einarsson & Hammar Chirac, 2002). Vi skulle observera lärarnas undervisning och 

informerade eleverna tydligt om detta. Vi berättade att vi enbart var där för att se lärarens 

undervisning och att vi inte skulle observera eleverna. Wibeck (2010) menar att fokusgrupper 

ur etisk aspekt har fördel av den låga graden av styrning, då deltagarna har stor frihet att välja 

vad de vill yttra sig om. Å andra sidan tar alla medverkande del av samtalet, vilket är det 

största etiska problemet med intervjuformen, eftersom det alltid finns en risk att deltagare 

sprider information om varandra. Det är viktigt att redan i inledningen lyfta detta dilemma i 

gruppen menar Wibeck. 
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Databearbetning och analys  
 
Under observationerna förde vi anteckningar om våra iakttagelser och reflektioner. Dessa 

anteckningar skrevs om i löpande text snarast möjligt efter varje observationstillfälle. 

Ljudinspelningarna av de individuella intervjuerna och fokusgrupperna transkriberades 

ordagrant. I transkriberingarna markerades även pauser och betoningar på vissa ord eftersom 

dessa kan ha betydelse för sammanhanget (Tholander & Thunquist Cekaite, 2009). 

Analysarbetet inleddes med att vi läste igenom utskrifter av intervjuer och observationer flera 

gånger för att bekanta oss med materialet. Därefter kodades lärarnas yttranden i intervjuerna 

och samlades i teman som vi sedan jämförde för att hitta likheter och skillnader, vilket enligt 

Creswell (2013) är centralt inom kvalitativ analys. De teman som framträdde i data delades in 

i två större kategorier som motsvarar våra forskningsfrågor, lärarnas lärande och lärarnas 

undervisning i läsförståelse. Större teman återfinns som underrubriker i resultatet. I analysen 

har vi strävat efter att gå utöver lärarnas yttranden och gjort tolkningar med utgångspunkt i 

andragogikens principer och det sociokulturella perspektivet, samt tidigare forskning som vi 

tagit del av. Vi har även använt oss av vår egen förförståelse, vilket är både ofrånkomligt och 

en viktig förutsättning inom kvalitativ forskning (Creswell, 2013; Gummesson, 2004).  
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Resultat  
 

 

Analysen av data från intervjuer, observationer och fokusgrupper visar på både likheter och 

skillnader mellan fallen. Resultatet presenteras här utifrån studiens två huvudfrågor, lärarnas 

lärande och lärarnas undervisning i läsförståelse. I analysen framträder gemensamma teman 

från båda fallen inom respektive huvudfråga, dessa teman utgör också underrubriker i 

resultatredovisningen. Inledningsvis presenteras Fall A och Fall B för att visa vilket upplägg 

studiecirklarna hade, vilka som deltog och förutsättningarna för lärarna som deltog i dessa 

cirklar. Därefter redovisas lärarnas lärande genom att under respektive underrubrik belysa de 

teman som kommit fram inom båda fallen, men även visa skillnader som urskildes. I avsnittet 

om lärarnas undervisning i läsförståelse redovisas fallen var för sig i de delar som visar på 

tydliga skillnader mellan fallen. Därefter sammanförs fallen i de delar där vi ser en variation 

av uppfattningar som karaktäriserar båda fallen. Vid citat anges fall, lärare och 

datainsamlingsmetod (I=intervju, F=fokusgrupp, O=observation). A1F betyder Fall A, lärare 

1, fokusgrupp. Även om endast en lärare citerats kan uppfattningen delas av en eller flera 

lärare i ett eller båda fallen. Avsnitten om de två huvudfrågorna avslutas med samman-

fattningar där resultatet relateras till teoretiska perspektiv som redovisats i bakgrunden.  

 

 

Fall A 
 
Fall A bestod av sju lärare från tre arbetslag i årskurserna 1 - 4. Lärarna hade under tiden för 

studien mellan 2 - 17 års erfarenhet av att undervisa i svenska och SVA. Samtliga lärare 

undervisade i ämnet svenska/SVA under tiden som de gick i cirkeln. En av de deltagande 

lärarna valdes att bli cirkelledare. Studiecirkeln utgick från ett cirkelledarstöd som hör till 

studiehandledningen En läsande klass. Studiehandledningen har skickats ut som bok till alla 

skolor i Sverige där elever i åk 1 - 6 undervisas och finns även att ladda ner från En läsande 

klass hemsida. 

Lärarna träffades fem gånger med en månads mellanrum under höstterminen 2014 och januari 

2015. Under cirkelträffarna tränade lärarna på att tillsammans använda sig utav 

läsförståelsestrategier samt diskutera och reflektera över lektioner i läsförståelse genomförda i 
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klassrummet. Mellan cirkelträffarna skulle lärarna planera och utföra lektioner ur 

studiehandledningen samt observera varandra i klassrummet när lässtrategierna 

introducerades för eleverna. Cirkeln är tänkt att fungera som ”kollegialt lärande och 

systematiskt kvalitetsarbete” (En läsande klass, 2014, s.7)6 i lärarnas professionsutveckling. I 

studiehandledningen ger författarna, som själva är verksamma lärare, en kort bakgrund till 

forskning om läsförståelse som har gjorts i Sverige och de metoder som har visat ökad 

läsförståelse hos elever. Lektionerna och planeringarna i En läsande klass ska ge lärarna 

verktyg för att kunna undervisa enligt ”den evidensbaserade läsundervisningsmodellen RT, 

Reciprocal Teaching...” (En läsande klass, Cirkelledarstöd, s.7). Rektorn i skolan godkände 

studiecirkeln och tid till träffarna men initiativet kom från lärare i skolan och byggde på 

frivilligt deltagande. Sex av lärarna i cirkeln gav samtycke till att medverka i studien. 

 

 

Fall B  
 
Fall B bestod av sex lärare i ett arbetslag i årskurserna F - 3. Lärarna hade vid tiden för 

studien 1 - 9 års erfarenhet av att undervisa i svenska. Samtliga undervisade i ämnet svenska 

under tiden de deltog i studiecirkeln. Lärarna deltog i en större studiecirkel med totalt 20 

lärare från olika skolor i kommunen. Studiecirkeln ingick i en kommunal satsning i syfte att 

stärka elevers läsförståelse genom fortbildning av lärare. Målet för studiecirkeln var att 

utveckla lärares kompetens att omsätta aktuell läsforskning i praktiken.  

Studiecirkeln omfattade sex träffar om vardera 2,5 h. Lärarna träffades ca en gång i månaden 

fr.o.m. augusti 2014 t.o.m. februari 2015. Cirkeln leddes av två ledare med fördjupad kunskap 

inom språk-, läs- och skrivområdet och god kännedom om aktuell läsforskning. Barbro 

Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse användes som kurslitteratur och utgjorde 

tillsammans med tillhörande studiehandledning utgångspunkt för utformningen av kursen. 

Träffarna behandlade bl.a. undervisning om läsförståelsestrategier som används inom 

metoden Reciprocal Teaching. Varje träff hade inslag av teori, diskussion och modellering. 

Kursledarna modellerade strategier som deltagarna sedan provade med varandra i mindre 

grupper, vilka varierade i sammansättning mellan tillfällena. Mellan träffarna hade lärarna i 

uppgift att undervisa om strategierna i sina klasser och lärarnas erfarenheter av detta 

                                                             
6 En läsande klass. Från www.enlasandeklass.se  
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diskuterades vid påföljande träff. Lärarna deltog i studiecirkeln av eget intresse och efter 

förfrågan från rektor. Rektor medgav tid till inläsning av kurslitteratur, en dag, och ordinarie 

konferenstid byttes mot deltagande i cirkelträffar de aktuella veckorna. En mellanliggande 

konferens per månad planerades för kollegiala samtal om uppgifterna. Sex lärare gav 

samtycke till att medverka i studien. 

 

 

Lärarnas lärande 
 

Kollegialt lärande 
De intervjuade lärarna är positiva till att fortbilda sig tillsammans med sina kollegor. De 

upplever att de lär sig mycket av varandra och det finns ett starkt önskemål om att få mer tid 

till liknande diskussioner i sitt arbete. Båda lärargrupperna pratar om trygghet i gruppen som 

en förutsättning för att utvecklas mer. De menar att i en ny grupp behöver medlemmarna lära 

känna varandra först vilket tar tid. Man vet heller inte om varandras förutsättningar vilket kan 

försvåra allas delaktighet.   

I Fall A var lärargruppen nöjd med att ha gått studiecirkeln tillsammans med varandra även 

om de kom från tre olika arbetslag i skolan. De känner varandra och menar att det kan vara 

svårt eller till och med meningslöst att gå en fortbildning i en grupp där man inte har något 

gemensamt med de andra. 

 

När det är en trygg grupp…jag tänker på en annan fortbildning som jag går…där man blir 
ihoptufsad med lärare från andra skolor....det blir så konstig stämning i början innan man vet 
hur mycket man kan säga och vad man kan säga…så det är en fördel plus att vi faktiskt jobbar 
med varandra…alltså väldigt nära. (A1F) 

 

Lärargruppen i Fall B, som blev indelade i grupper med andra lärare från olika skolor i 

kommunen, hade hellre haft mer fortbildning med sitt eget arbetslag. Dels för att de skulle ha 

känt sig mer trygga i en sådan grupp men också för att få mer tid att diskutera undervisning 

med sina egna kollegor. Samtidigt tycker de att det var positivt att få en uppfattning om hur 

man gör på andra arbetsplatser.  
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…för att man är trygg. Det kanske är dumt? Man kanske ska frångå sin trygghetszon så, men 
på ett sätt så är ju det bra för då har man gått över det stadiet att känna sig trygg med varandra 
och …vi vet ju var vi har varandra och då kan man utvecklas kanske litet längre. (B4F) 

 

I båda lärargrupperna är intresset stort för att utvecklas i sin undervisning om läsförståelse. 

Lärargruppen i Fall A vill lära sig mer om hur man kan undervisa i läsförståelsestrategier 

utifrån materialet En läsande klass. Lärarna i Fall B, som blev anmälda till studiecirkeln av sin 

rektor, ser det som en förmån att få gå en fortbildning i undervisning även om en lärare undrar 

om hon hade kunnat säga nej om hon inte hade varit intresserad. Båda lärargrupperna ser 

fortbildning i en studiecirkel som positivt eftersom deras erfarenhet av annan fortbildning, 

t.ex. föreläsningar, är att man inte lär sig lika mycket av det. Det kan vara bra föreläsningar 

men engagemanget blir lägre om man inte själv deltar, ”Jag har nog varit på andra där det har 

varit föreläsare som visat mycket bra saker och gett förslag och så, men man har inte varit 

delaktig på samma sätt då” (B3F). Studiecirklarna gav lärarna tillfällen till att lära sig hur de 

kan undervisa i läsförståelsestrategier, prova på att modellera i gruppen samt reflektera över 

sin undervisning. Diskussionerna med andra lärare ger också bra feedback på det man brottas 

med i sin praktik tycker lärarna. De tycker att möjligheten att kunna lyfta fram hur de arbetar 

och vilka svårigheter som kan uppstå i arbetet är värdefull.  

 

Alltså, jag tycker att det är väldigt givande att just när man sitter i en grupp och delar med sig 
av det man gör och hur man jobbar, det är vid såna tillfällen och också när observerar…det är 
vid de tillfällen som man lär sig något…känner jag, istället för att bara sitta och läsa en bok 
sida upp och sida ner…man får inte ut så mycket av det. Så jag tycker att det är väldigt bra att 
kunna delge av det som har varit svårt och det som har varit givande. (A3F) 

 

 

Tiden 
Tiden för cirkelträffarna och de uppgifter som hörde till mellan träffarna har upplevts som ett 

problem. I Fall A upplever lärarna att de inte hann gå på djupet med de olika strategierna som 

skulle undervisas innan det var dags för nästa. En tanke om att cirkeln borde ha sträckt sig 

över en längre period framkommer. Lärarna upplevde att de observationer de skulle göra av 

varandras undervisning inte prioriterades, eventuellt för att arbetet med undervisning av 

strategierna krävde mycket tid. Lärarna i Fall A upplever också att tidsbrist i skolan har lett 

till att annat har prioriterats före cirkelträffarna vilket har lett till att ”det alltid varit nåt och 

…nån som har varit borta, eller flera…då blir det inte samma rull på som det skulle kunna 
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vara” (A1F). Lärargruppen i Fall B upplever att de har ”haft piskan på sig” vilket har bidragit 

till att de har gjort uppgifterna emellan träffarna även om inte alla har hunnit läsa litteraturen 

till varje träff. Kopplingen mellan teori och praktik, ”att få gå litet på djupet” (B2F) uppfattas 

viktig. Litteraturläsningen förefaller dock inte ha prioriterats i första hand utan det uttrycks att 

det till och med kan vara tråkigt och tungt att läsa forskningslitteratur. De praktiska momenten 

i cirkeln tycks ha varit i fokus och lärarna berättar gärna om sin undervisning utifrån de 

strategier som de har lärt sig i cirkeln. Ingen av lärarna i de båda fallen upplever att de pratar 

mer med sina kollegor om läsförståelsestrategier eller om läsförståelse nu, jämfört med innan 

de gick i cirklarna. De menar att tiden och möjligheterna för dessa samtal inte finns i 

praktiken. Lärarna säger emellertid att de för fler samtal om läsförståelse, och begrepp inom 

läsförståelse, med eleverna än tidigare. Tiden som ett hinder är en faktor lärarna återkommer 

till i intervjuerna, vilket tyder på att bristen på tid påverkar det arbete lärarna gör och vill göra. 

En förhoppning om att kunna använda mer tid till diskussioner om undervisningen 

tillsammans med kollegor är något lärarna vid flera tillfällen kommer tillbaka till, vilket visar 

att det finns ett behov av att ha sådana diskussioner.  

 

Framtiden  
Lärargrupperna i både Fall A och Fall B upplever att de har kommit igång med sin 

undervisning i läsförståelsestrategier under tiden som de har gått i studiecirklarna och i stort 

har deras förväntningar på studiecirklarna uppfyllts. De tycker ändå inte att de är färdiga, men 

har börjat lära sig och ser att det går att utveckla undervisningen ännu mer. Framför allt ser de 

ett behov av att använda läsförståelsestrategier i alla ämnen för att ”…annars blir det 

svensklärarens verktyg igen…som alltid” (A1F). Det finns en vilja att använda 

läsförståelsestrategier i flera ämnen i den egna undervisningen, och en önskan om att lärare 

som undervisar i andra ämnen också ska undervisa om strategierna, eftersom det är ”…ett 

jättestort hjälpmedel och verktyg både för en själv och eleverna…att använda…” (A3F).  

För att kunna fortsätta att utveckla sitt eget lärande i arbetet som påbörjats i studiecirklarna, 

ser lärarna att det krävs en organisation som möjliggör detta. Båda lärargrupperna har en 

önskan om att kunna fortsätta att fortbilda sig inom undervisning i läsförståelse. De tycker att 

mer tid för fortbildning där pedagogiska diskussioner kan föras i kollegiet borde prioriteras 

och att ”…man kanske måste göra om agendan på de här andra mötena så att det får en större 

tyngd än att prata om rent praktiska…” (A1F) och så att ”vi jobbar liksom med lärandet den 

ena gången och den andra gången har vi mera det här löpande…” (B2F). Lärarnas åsikt är att 
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alltför mycket tid i arbetslaget går åt till att behandla praktiska frågor och att deras eget 

lärande inte får den tid som krävs för att de ska kunna fortsätta att utvecklas i sin 

undervisning. 

 

 

Sammanfattning av lärarnas lärande  

 
Resultaten i vår studie sammanfaller väl med de principer, need to know, self-concept, 

experience, readiness, orientation samt motivation, som Knowles et al. (2012) menar 

karaktäriserar andragogik, d.v.s. teorin om vuxnas lärande.  

Lärarna i studien uttrycker att de känt behov av att få mer kunskap om undervisning i 

läsförståelse och att de av den anledningen frivilligt valde att delta i studiecirklarna. Det kan 

ha främjat lärarnas lärande då vuxna, enligt Knowles et al. (2012), lär utifrån ett behov av 

kunskap och är mer benägna att engagera sig i lärandet när de upplever innehållet 

meningsfullt. Enligt en av principerna vill vuxna ha kontroll över och ta ansvar för sitt eget 

lärande, vilket lärarnas frivilliga deltagande tyder på. Vår studie visar att alla deltagande 

lärare upplevt ett behov av att lära sig mer om undervisning i läsförståelse oavsett erfarenhet, 

ålder eller antal år i yrket. De lärare som har minst antal år i yrket tycks ha haft samma behov 

av att fylla på med kunskap som mer erfarna lärare. Enligt Knowles et al. är den vuxnes 

erfarenhet och var den vuxne befinner sig i livet, samt vilken kunskap de söker, av betydelse 

för lärandet. I det avseendet tycks fortbildning i undervisning om läsförståelse upplevas både 

aktuell och angelägen för alla medverkande i studien. Ett syfte med träffarna i cirklarna var att 

knyta dem till lärarnas undervisning, att skapa en koppling mellan fortbildning och praktik. I 

Fall B fanns även en uttalad koppling mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. 

Studiecirklarna var utformade så att lärarna fick möjlighet att prova på att använda 

läsförståelsestrategier själva för att sedan kunna använda dessa i sin undervisning. 

Studiecirklarnas utformning motsvarade därmed andragogikens principer att vuxna lär sig 

bäst i verklighetsanknutna situationer och när de söker kunskap som de upplever är relevant 

för deras yrkesutövning. I lärarnas vilja att delta i studiecirklarna och att fortbilda sig 

tillsammans med sina kollegor, kunde vi urskilja en motivation att lära sig mer om 

undervisning i läsförståelse. Motivationen är också viktig för vuxnas lärande enligt Knowles 
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et al. När vuxna känner en inre motivation och drivs av en önskan om att utvecklas söker de 

fortbildning som kan ge dem denna möjlighet, vilket vi uppfattar att lärarna i studien har gjort.   

 

 

Lärarnas undervisning i läsförståelse Fall A 
 
I Studiecirkel A användes materialet En läsande klass som underlag för fortbildningen. Vid 

observationerna satt bilder av läsfixarna7 och beskrivningar av strategierna på väggarna i 

klassrummen. I ett par klassrum fanns även illustrationer och definitioner av olika frågenivåer 

anslagna. Under de tre observerade lektionerna arbetade alla klasser med någon av läsfixarna 

och använde materialet En läsande klass i någon form. Lärargruppen i Fall A anser att de har 

stöd av materialet i undervisningen, men framför även en del invändningar mot det. En lärare 

anser att det är omfattande och rörigt att sätta sig in i på egen hand och säger att ett skäl till att 

hon ville delta i studiecirkeln var att hon ville bli självgående i materialet, ett mål hon nu nått, 

menar hon. Läraren betonar att det är viktigt att vara väl förberedd och insatt i materialet för 

att inte röra till det för eleverna eller för sig själv. Lärarna talar också om beroendet av 

fungerande teknik då materialet är webbaserat. De har erfarenhet av att tekniken krånglat och 

att det fått konsekvenser för undervisningen.  

 

...[när] jag tänkte använda mallen på aktivboarden och fylla i den så funkade det aldrig, så då 
fick man alltid i sista sekunden ändra och göra något annat, och barnen blev oroliga, så det var 
den tekniska biten som inte funkade och då kraschade allt. (A3F) 

 

I Fall A upplevs texterna i En läsande klass som svåra då de ofta innehåller ord och begrepp 

som är obekanta för eleverna. Eleverna kanske inte har de förkunskaper som krävs för att 

förstå texten och av den anledningen väljer lärarna ibland att byta ut texter mot andra som 

passar bättre för både elevgruppen och dem själva. Lärarna känner sig heller inte alltid 

bekväma med de förslag som materialet anger. Texterna i En läsande klass upplevs inte vara 

anpassade till elever med svenska som andraspråk varför lärarna ser behov av att arbeta 

                                                             
7 Symboler för olika läsförståelsestrategier: Spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären. 
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mycket med elevernas förförståelse innan man använder texterna. ”Det är inget som 

materialet föreslår [men] det är sånt som behövs för att de ska förstå”(A1F). SVA-läraren 

omnämns som en viktig resurs i klassrummet.  

 

 

Lärarnas undervisning i läsförståelse Fall B 
 
I Fall B användes boken Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund som kurslitteratur. 

Boken omnämns av lärarna som en ”uppslagsbok”, en bok att gå tillbaka till för att komma 

ihåg vad man har gjort och att använda som stöd i fortsatt arbete. Hos lärarna i Fall B syntes 

materialet En läsande klass i klassrummen i form av bilder och beskrivningar av de olika 

läsfixarna. I en klass använde eleverna läsfixarkort under den observerade lektionen medan 

texterna var hämtade ur andra läromedel i svenska. Lärarna i Fall B talar om läsfixare men 

nämner inte materialet En läsande klass i övrigt. Lärarna berättar att de använder texter ur 

flera läromedel. En lärare anser att det är viktigt att hitta texter som passar både eleven och 

ämnesinnehållet. Hon menar att elever som har svårt att läsa kan behöva enklare texter med 

liknande innehåll som kamraternas texter, ” det beror på vad man gör. Pratar man om 

någonting kan de ju inte ta en helt annan text som inte handlar om det […] man måste planera 

i god tid för att hitta exakt vad som passar” (B3I). Läraren menar att en svår text också kan 

ses som en utmaning som ger möjlighet till lärande för alla elever. Eleverna lär av varandra i 

samtal, anser hon. 

I Fall B talar lärarna om att de använder strategierna i flera sammanhang, dels i olika 

aktiviteter i svenska men även i andra ämnen. ”Vi använder det hela tiden i varenda text nu… 

naturligt” (B1F). Under de observerade lektionerna tillämpade två klasser 

läsförståelsestrategier på texter i ämnet svenska medan den tredje klassen arbetade med VÖL8 

i NO. En lärare berättar att hon använder en annan grafisk modell, venn-diagram9 och menar 

att eleverna nu inser hur det kan användas.  

                                                             
8 En läsförståelsestrategi för att integrera ny kunskap med sådan som eleven redan har (Westlund, 2009) 

9 En läsförståelsestrategi för att eleverna ska lära sig att se likheter och skillnader, t.ex. i olika texter, genrer eller skeenden 
(Westlund, 2009) 
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Jag använder exempelvis venn-diagrammet i vad jag än gör nu. Igår så hade vi islam och 
judendom och [eleverna sa] ’vi kan göra ett venn-diagram’, det var barnen själva som sa åt mig 
att göra det, och… ja då gör vi det! Så att det kommer jättenaturligt, och de tycker att det är 
kul. (B4F) 

 

En av lärarna har visat Skolverkets filmer om läsförståelsestrategier för eleverna. Hon menar 

att det var positivt för de elever som tycker att strategierna är svåra, då de kunde identifiera 

sig med elever i filmerna och förstå att de inte är ensamma om att uppleva svårigheter. 

 

 

Gemensamt för fallen 
 

Lärarnas undervisning i läsförståelse 
Lärarna i både Fall A och Fall B anser att de genom fortbildningen i studiecirklarna har fått en 

bra grund för att undervisa i läsförståelsestrategier. De upplever att de har kommit igång med 

undervisningen och att de har stöd i materialet En läsande klass, boken Att undervisa i 

läsförståelse av Westlund (2009) (Fall B) och i metoderna som lärts ut i studiecirklarna. Båda 

lärargrupperna menar att undervisningen har fått en tydlig struktur och att det stödjer 

elevernas lärande. Vid lektionsbesöken observerade vi att samtliga lärare undervisade enligt 

någon metod som presenterats i studiecirklarna. I en klass var ämnet i fokus, där användes en 

grafisk modell som redskap för lärande om månen. I övriga klasser fokuserades lärande i att 

använda strategier.  Båda lärargrupperna tror att alla elever kan lära sig och dra nytta av 

läsförståelsestrategier men beskriver att de ser skillnader i hur snabbt eleverna lär sig dem. En 

uppfattning är att de goda läsarna redan tycks ha tagit till sig undervisningen och att deras 

läsförmågor har blivit mer synliga för lärarna. Lärarna har fått syn på att dessa elever 

använder strategierna spontant när de läser böcker som de valt själva. Andra elever har enligt 

lärarna svårare att lära sig använda strategierna. En uppfattning som framförs är att det är 

svårt för många elever att förstå de abstrakta begrepp som används i samband med 

strategierna, t.ex. inre bilder. Andra lärare anser däremot att det fungerar bra att arbeta med 

inre bilder men att eleverna kan behöva stöd, t.ex. genom modellering, för att uttrycka inre 

bilder verbalt och i bildframställning. 
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…och så lägger ju jag till, vad är det jag ser? Jag ser de här mustascherna. Och då var det ju 
flera av dem som har svårt att se själva [som också] ser en gubbe med mustascher och då har 
de i alla fall börjat fantisera. (A2I) 

 

Båda lärargrupperna upplever att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med läsfixarna. En 

lärare upplever att eleverna nu tycker att det är roligare att lyssna när hon läser och tänker 

högt. Ibland används läsförståelsestrategier vid högläsning av skönlitteratur, men lärarna i 

båda lärargrupperna anser att det blir för många avbrott och man är orolig för att förstöra 

elevernas läsupplevelse. En vanlig uppfattning är att elevernas engagemang har ökat, att det är 

fler som deltar i samtal om strategierna och att man oftare diskuterar texter i klassrummet. 

Lärarna menar dock att det är svårt att få alla elever att vara aktiva i undervisningen, några 

elever vill prata medan andra är tysta. I klasserna vi besökte observerade vi att ett mindre 

antal elever räckte upp handen när samtal fördes i hel- och halvklass, medan elevaktiviteten 

var högre i par- och grupparbeten och i individuella uppgifter. Flera lärare uttrycker 

förhoppningar om att eleverna ska våga fråga när de inte förstår och att de ska känna att det är 

tillåtet att göra fel. En lärare uttrycker att det blivit en skillnad i samtalsklimatet.  

 

Jag tycker det är lättare att ta upp saker som någon tycker är svårt eller inte förstår […] det är 
okey nu på ett helt annat sätt …att göra fel och säga och fråga, det blir så enkelt, alla är med 
och diskuterar. Mycket diskussioner har det blivit…det tycker jag är bra. (B3F) 

 

Samarbete med kollegor framhålls som en viktig faktor för undervisningen. Lärarna anser det 

värdefullt att ha ”någon att bolla idéer med”, och uttrycker även önskemål om att undervisa 

tillsammans med en kollega. Detta har lärarna i de flesta fall inte lyckats hitta någon 

organisatorisk lösning för. Vid ett observationstillfälle undervisade två lärare en klass 

tillsammans, den ena läraren ledde lektionen medan den andra läraren hade en mer 

assisterande roll. Lärarna i fråga menar att det är en styrka att kunna hjälpas åt och att det är 

värdefullt att ha en kollega att samarbeta med, både i och utanför klassrummet.  
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Inkluderande undervisning 
Enligt lärarna deltar samtliga elever i undervisningen i läsförståelse. Lärarna tror att alla 

elever kan ha nytta av undervisning om läsförståelsestrategier, men det uttrycks även att 

inlärning av dessa kan innebära ytterligare belastning för elever som är i svårigheter. Med 

anledning av elevers olikheter ser lärarna behov av att stödja eleverna på flera sätt. Lärarna 

talar inte om stöd i form av extra anpassningar för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter, 

men nämner att de ofta läser texter högt och förklarar ord och begrepp muntligt och via bilder. 

Andra former av stöd lärarna säger att de använder är modellering och filmvisning. Det senare 

används för att öka elevernas förförståelse och anses vara ett gott stöd för alla elever, och 

särskilt viktigt för elever med svenska som andraspråk. För dessa elever ses SVA-läraren som 

en betydelsefull resurs. Vi observerade att samtliga lärare förde dialog med eleverna och 

uppmuntrade och uppmanade alla att delta i samtal på olika sätt. Flera lärare talar även om 

vikten av god avkodningsförmåga och läsflyt, men betonar att det inte räcker, utan att eleven 

även behöver uppmanas att tänka på innebörden av det lästa.  

 

Medvetenhet  
Lärarna i båda fallen säger att de undervisat i läsförståelse redan tidigare, men inte kallat det 

för strategier. De har alla, med undantag av en lärare, lärt sig det nya arbetssättet parallellt 

med att de börjat undervisa eleverna och menar att de arbetar mer strukturerat och medvetet 

med läsförståelsestrategier efter studiecirkeln.  

 

…det är på ett sådant metaplan […] man hoppar liksom ur hela kontexten och så får man titta 
på det uppifrån, alla de här lässtrategierna […] jag har ju känt till dem eller förstått att det 
måste vara så här det är, men jag har inte förut plockat fram dem [strategierna] och arbetat så 
intensivt med var och en. Det är väl det som är skillnaden kanske. (A1I) 

 

En av de relativt nyutbildade lärarna har ingen erfarenhet av undervisning i läsförståelse utan 

läsfixarna. Läraren har kunskap om metoden från sin grundutbildning men menar att hon lär 

sig alltmer under tiden hon arbetar med strategierna. Det är i undervisningen som hon förstår 

vad som fungerar och vad som inte gör det. Lärarna upplever att även eleverna blivit mer 

medvetna och att de är mer aktiva i undervisningen. Eleverna delar gärna med sig av egna 

upplevelser av läsning och ställer frågor när de inte förstår. ”De frågar mycket mera nu, t.ex. 
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när det är något svårt ord” (B2I). Vi observerade att lärarna använde begrepp för olika 

strategier och vid flera tillfällen satte ord på vad eleven gjorde. En lärare uppmärksammade en 

elev på vad han just gjort, ”nu använde du dina förkunskaper […] Du använde information 

från dig själv för att svara, det stod inte på raderna.” (A1O) En lärare nämner också att 

föräldrarna bör bli medvetna om barnens läsförståelse. Hon uppmanar föräldrarna att ställa 

frågor till texten när de lyssnar på barnens läxa i läsning. 

 

Tiden  
Båda lärargrupperna berättar att de provar sig fram och att det inte varit möjligt att använda 

allt som de lärt sig i studiecirkeln eller i studiehandledningen En läsande klass under den korta 

tid som gått sedan cirkelstarten. Det tar tid för lärarna att sätta sig in i strategierna och 

materialet, och det tar tid att gå igenom strategierna på lektionerna. En av lärarna upplever att 

det har varit stressande att få in strategierna i undervisningen då hon redan har ett arbetssätt. 

Hon ser ändå strategierna som användbara verktyg i sitt arbete, det gäller att ”inte känna att 

man tar bort utan det här är ett annat sätt att nå samma mål” (B1F). Det tar även tid att hitta 

rätt nivå på undervisningen så att den anpassas till både gruppen och enskilda elevers behov. 

Ett dilemma som lyfts är att kunna ha tillräckligt lång genomgång av en strategi för att alla 

ska förstå, men inte så lång att elever med kort uthållighet hinner tröttna. Enligt lärarna tar det 

också lång tid för eleverna att befästa kunskaperna, man behöver återkomma till strategierna 

flera gånger innan alla lärt sig dem. Lärarna menar därför att det är viktigt att börja undervisa 

om strategierna tidigt för att eleverna ska kunna använda dessa när de blivit lite äldre. 

 

Framtiden 
Arbetet med strategierna ses som ett långsiktigt arbete med målet att alla elever ska kunna 

använda strategierna självständigt som verktyg i sitt lärande i alla ämnen. Enligt lärarna i båda 

fallen sker undervisningen om strategierna för närvarande främst inom ämnet svenska/SVA. 

Några av lärarna tillämpar redan kunskapen i flera ämnen med intentionen att vidga 

användningen ytterligare. Lärarna uttrycker förhoppningar om att lärare i alla ämnen ska få 

kunskap om läsförståelsestrategierna eftersom de anser att strategierna är bra verktyg för 

eleverna. 
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Sammanfattning av lärarnas undervisning i läsförståelse 
 
Lärarna i vår studie skapade många tillfällen till samtal, lärare – elev och elev – elev. En 

vanlig uppfattning bland lärarna är att elever lär av att samtala med lärarna och med varandra. 

Undervisningen som vi observerade hade flera inslag av modellering och vi lade märke till att 

flera elever tog efter både lärare och kamrater, t.ex. i beskrivningar av inre bilder. Detta 

motsvarar Vygotskijs (1934/1999) teorier om lärande. I ett sociokulturellt perspektiv lär 

eleven i kommunikation och samspel med andra och genom imitation. Lärarna i studien 

betonar vikten av att använda texter som passar den enskilde eleven. Texterna får inte vara för 

svåra menar de, men en text som är litet svår uppfattas som en utmaning, en möjlighet till 

lärande. Med stöttning från lärare och kamrater lär sig eleven allt fler nya ord och utvecklar 

sin läsförståelse. Detta är syftet med scaffolding (Gibbons, 2009) och överensstämmer med 

Vygotskijs tankar om att utmana eleven i den proximala utvecklingszonen.  

 

 
 

Diskussion  

 
 
Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur lärare uppfattar kollegialt lärande 

och på vilket sätt de upplever att deras nya kunskaper kan användas i praktiken. 

Forskningsfrågorna vi ställt för att nå kunskapen lyder: Hur uppfattar lärarna i studien det 

kollegiala lärandet i studiecirklar om undervisning i läsförståelse? På vilket sätt upplever 

lärarna i studien att de kan omsätta nya kunskaper i läsförståelse i praktiken med hänsyn till 

elevers olikheter? I det här avsnittet diskuterar vi de metoder vi använt och studiens resultat. 

Avsnittet inleds med en diskussion om metoden.  

 

 

Metoddiskussion  
 

Urval 
Urvalet i vår studie gjordes utifrån vår kunskap om att två studiecirklar skulle starta hösten 

2014. Deltagarna i studiecirklarna hade utifrån ett intresse och en önskan om att få mer 



38 

kunskap om undervisning i läsförståelse själva valt att delta i dessa. Vi ser att en styrka i 

urvalet var att vi hade deltagare från två olika studiecirklar och två olika skolor med lärare 

med stor spridning i erfarenhet. Vi anser att det har gett en bred bild av uppfattningar och 

upplevelser utifrån våra forskningsfrågor. Möjligen kan resultatet ha påverkats av att det fanns 

en frivillighet i att delta i studiecirklarna eftersom lärarna kan antas ha varit positivt inställda 

till den formen av fortbildning. 

 

Metod och genomförande  
Kombinationen av lektionsobservationer och efterföljande individuella intervjuer med lärarna 

visade sig fungera väl, då vi menar att observationerna blev ett stöd i intervjuerna och bidrog 

till att vi fick en djupare förståelse för vad lärarna berättade om.  

Eleverna visade till att börja med visst intresse för oss men verkade snabbt bortse från vår 

närvaro i klassrummet. Det är möjligt att lärarna kände sig obekväma i situationen, men vi 

kände oss välkomna och uppfattade att stämningen vid både observationer och intervjuer var 

positiv och förhållandevis avspänd. Vi var medvetna om att observationer innebär en risk att 

lektioner tillrättaläggs, att läraren önskar ge en ideal bild av undervisningen. Möjligheten för 

forskaren att se den naturliga situationen går därmed förlorad (Denscombe, 2002/2004). 

Därför betonade vi för lärarna att observationen skulle bli ett underlag för att underlätta och 

fördjupa förståelsen i den efterföljande intervjun.  

Alla individuella intervjuer gjordes i grupprum i lugn miljö, utom en som gjordes i ett 

klassrum. Utanför klassrummet var elever på väg ut och det kan möjligen ha varit ett 

stressmoment för den lärare som intervjuades. Några av de intervjuade var eventuellt inte 

förberedda på att vi skulle spela in intervjuerna, men godtog våra försäkringar om att bara vi 

skulle lyssna på inspelningarna och läsa transkriberingarna. Vår roll som samtalsledare i 

fokusgrupperna var att leda samtalet utifrån de frågor vi ville få belysta. Efter en inledande 

öppen fråga kunde samtalet flyta fritt långa stunder och ibland kom deltagarna in på ämnen vi 

tänkt ta upp utan att vi behövde fråga om dem. Detta beskriver Halkier (2010) som 

fokusgruppens styrka. Vi upplevde även att samtalet ibland hamnade på sidospår, vilket också 

är något samtalsledaren behöver vara beredd på och förhålla sig till, menar Halkier. Vi lät 

samtalet fortsätta en stund innan vi återförde deltagarna till ämnet genom att ställa en ny 

fråga. Bortfallet i Fall A ledde till att samtalsledaren fick en mer aktiv roll i samtalet än i Fall 

B där deltagarna samtalade mer med varandra än med samtalsledaren.  
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Vi menar att metoderna kompletterade varandra väl och gjorde det möjligt för oss att få 

forskningsfrågorna belysta ur flera perspektiv. Det bortfall som fanns i fokusgruppintervjun i 

Fall A har med all säkerhet påverkat studien, eftersom endast två av sex deltagare kunde 

närvara i detta samtal. I Fall B var två av sex informanter borta, vilket sannolikt har påverkat 

denna intervju. Den dynamik i samtalet som antas finnas i fokusgrupper med fler deltagare 

har i Fall A gått förlorad, och har sannolikt även minskat till stor del i Fall B. Vi bedömer att 

intervjuerna ändå har gett oss tillräckligt med information för att vi ska kunna dra slutsatser 

utifrån dessa i vår studie. Några av de planerade observationerna och intervjuerna kunde inte 

genomföras med de lärare som vi först planerat att träffa, men oavsett det fick vi en spridning 

på årskurser och lärarerfarenhet vilket var syftet från början.  

 

Etiska överväganden  
Innan vi påbörjade datainsamlingen reflekterade vi över olika etiska aspekter av 

genomförandet. Vid observationerna var vi noga med att informera eleverna om varför vi var 

där och att vi inte skulle delta i aktiviteterna. Eleverna skulle vara trygga med vår närvaro och 

känna till att vi inte var där för att observera dem. I efterhand inser vi att vi borde ha 

informerat elever och vårdnadshavare skriftligt om studiens genomförande innan vi gjorde 

observationerna. Det hade givit eleverna möjlighet att avstå från att medverka. I våra 

intervjuer var vi angelägna om att bemöta deltagarna med respekt. Vi strävade efter att lyssna 

aktivt och att inte värdera vad lärarna sa. Intervjuguiden underlättade för oss att undvika att 

ställa ledande frågor, även om vi inser att vi omedvetet kan ha signalerat något som kan ha 

uppfattats som en förväntan om ett visst svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan vi började 

fokusgruppintervjun i Fall B, den större gruppen, lyfte vi frågan om deltagarnas rätt till 

anonymitet och konfidentialitet, vilket Wibeck (2010) rekommenderar. I Fall A kom frågan 

inte upp och vi antar att det beror på att det var så få deltagare att samtalet kändes mer 

personligt. Alla lärare kom till tals i fokusgrupperna och de var fria att välja om de ville yttra 

sig eller avstå från att göra det. 

 

Validitet och tillförlitlighet 
Vi anser att vi fått våra forskningsfrågor belysta, vilket vi ser som ett tecken på att 

datainsamlingsmetoderna varit effektiva och att vi ställt relevanta frågor utifrån studiens syfte. 

Genom metodtriangulering kunde vi undersöka samma fenomen på flera sätt. Detta 
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tillsammans med att vi såg en samstämmighet mellan lärarnas yttranden stärker studiens 

validitet och tillförlitlighet (Larsson, 2005).  

För att bedöma studiens validitet och tillförlitlighet behöver man ta hänsyn till flera olika 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. Vid intervjuerna kan lärarna i studien ha påverkats att 

svara på ett visst sätt utifrån en vilja att vara tillmötesgående, eller på grund av en känsla av 

osäkerhet eller outtalad förväntan från intervjuaren om att få ”rätt svar”. Det kan även ha 

funnits en ovilja att uttala kritik av något slag inför varandra och intervjuaren i 

fokusgrupperna. Vid observationerna var elever och lärare medvetna om vår närvaro, men vi 

finner ingen anledning att tro annat än att de lektioner vi såg huvudsakligen avspeglade 

autentiska förhållanden. 

Data i form av ordagranna transkriberingar av intervjuer och fokusgrupper samt utförliga 

observationsanteckningar ligger till grund för analysen, vilket bör stärka resultatets validitet 

och tillförlitlighet (Denscombe, 2004). I en kvalitativ fallstudie som vår söks fördjupad 

kunskap och förståelse för människors uppfattningar och det finns alltid utrymme för olika 

tolkningar. Vår förförståelse har varit av stor betydelse för studiens genomförande och vi 

menar att den innebär både en styrka och en svaghet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Å 

ena sidan upplever vi att vi haft nytta av förförståelsen i analys- och tolkningsarbetet. Vi 

menar att den gett oss möjlighet att tränga under ytan och fördjupa förståelsen för det som 

studerats. Å andra sidan kan förförståelsen ha inneburit att vi gjort förgivettaganden och att vi 

inte varit tillräckligt öppna för det oväntade vid insamling och analys av data (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Det kan också finnas risk för att deltagarna, eftersom de kände till 

vår lärarbakgrund, avstått från att yttra sig för att de trott att vi ändå förstått vad de menat, att 

det varit underförstått. Väl medvetna om att vi och vår egen förförståelse har påverkat studien 

har vi genom hela forskningsprocessen och i varje moment strävat efter att förhålla oss öppna 

för intryck och olika tolkningsmöjligheter samt bemödat oss om att betrakta våra data så 

fördomsfritt som möjligt.  

Göransson och Nilholm (2009) har funnit att urvalet i studier ibland framställs som om det 

vore representativt för en större grupp än vad studien ger täckning för, vad de kallar 

smygrepresentativitet. Vi vill betona att vår studie endast omfattar sju lärare och att resultatet 

bygger på deras uppfattningar i forskningsfrågan. Resultatet kan därmed inte generaliseras till 

att gälla lärare i allmänhet, men kan sannolikt överföras till att gälla andra liknande fall som 

de studerade (Denscombe, 2002/2004, Larsson, 2005).  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat.  
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Resultatdiskussion  
 
Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av studiens resultat. Därefter diskuteras resultaten 

utifrån våra två forskningsfrågor: Hur uppfattar lärarna i studien det kollegiala lärandet i 

studiecirklar om undervisning i läsförståelse? På vilket sätt upplever lärarna i studien att de 

kan omsätta nya kunskaper i läsförståelse i praktiken med hänsyn till elevers olikheter? 

Diskussionen avslutas med en sammanfattande slutsats av studien och förslag till vidare 

forskning. 

 

Sammanfattning av studiens resultat 
Båda studiecirklarna, Fall A och Fall B, i denna studie är en form av kollegialt lärande där 

professionsutveckling sker i ett samarbete mellan lärare. I studiecirklarna har lärarna fått 

tillfällen att mötas för gemensam reflektion. De har också haft möjlighet att pröva ny kunskap 

som kan användas direkt i praktiken. Lärarnas upplevelse av att fortbilda sig tillsammans är 

genomgående positiv och de önskar mer tid till lärande i kollegialt samarbete. Lärarna i 

studien menar att det finns för lite tid till pedagogiska diskussioner i praktiken och önskar att 

de kan fortsätta att träffa kollegor i reflekterande och utvecklande samtal. De har även 

önskemål om att alla undervisande lärare i framtiden ska undervisa i läsförståelse och att 

läsförståelsestrategier ska användas i alla ämnen. Det skulle vara till nytta för eleverna att 

behärska strategierna eftersom det skulle gynna elevernas lärande, menar lärarna. I studien 

framkom en uppfattning om att studiecirklarna och materialen som användes i dessa har varit 

ett stöd i lärarnas undervisning, men att lärarna anpassar materialet och undervisningen utifrån 

elevgruppens behov. 

 

Lärarnas lärande 
Under den här rubriken diskuteras studiens första forskningsfråga som handlar om hur lärare 

uppfattar studiecirkeln som form för kollegialt lärande om undervisning i läsförståelse.  

Utifrån studiens resultat tolkar vi att lärarnas positiva inställning till studiecirklarna hittas 

både i utformningen av cirklarna och i innehållet i dessa. Studiecirklarna i både Fall A och 

Fall B gav lärarna möjlighet att få ny kunskap som var relevant utifrån deras upplevda behov 

av fortbildning och som var möjlig att omsätta direkt i praktiken (Knowles et al. 2012). 

Eftersom deltagandet var frivilligt i studiens båda studiecirklar hade möjligen andra 
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synpunkter kunnat komma fram, om lärare som inte hade känt samma behov av fortbildning i 

läsförståelse hade svarat på våra frågor. Möjligen kan det kollegiala lärandet där reflekterande 

samtal förs även kännas hotfullt och blottställande (Schön, 1991) för vissa lärare, och dessa 

kanske inte deltar i fortbildning som bygger på frivillighet. Våra resultat tyder på att lärarna i 

studien upplever möjligheten till reflektion över vad som sker i den egna praktiken som en 

viktig del i sin utveckling. Detta beskrivs även i forskning som ett centralt inslag i 

professionsutveckling (Bengtsson, 2007; Claesson, 2007; Colnerud & Granström, 2002; 

Johansson & Sandberg, 2012; Schön, 1991). Vidare anser lärarna att det inte räcker att gå på 

föreläsningar eller läsa en bok på egen hand för att få ny kunskap. I likhet med denna 

uppfattning hittas heller inte mycket stöd i forskning för att individuellt lärande skulle vara 

framgångsrikt (Skolverket, 2013 ), och van Keer och Verhaeghe (2005) menar att lärare som 

inte är aktiva deltagare i sin fortbildning får en ytlig kunskap som sällan ger avtryck i 

elevresultaten.   

Vår tolkning är att lärarna i båda fallen kände att de var trygga i studiecirklarna, även om 

lärarna i Fall B hade önskat mer tid med enbart sitt eget arbetslag. Vi menar att tryggheten 

sannolikt har bidragit till lärarnas positiva inställning till den kollegiala formen av 

fortbildning. Lärarna anger trygghet i gruppen som en viktig faktor i fortbildning där 

reflekterande samtal om praktiken ingår. De har en uppfattning om att trygghet i en grupp är 

en viktig förutsättning för att kunna utvecklas mer. I en ny grupp går tid åt till att lära känna 

varandra och hitta rätt utgångsläge, menar de, och det kan försvåra reflektion över 

undervisning och praktik. Schön (1991) anser att reflektion bör äga rum i en trygg grupp för 

att inte kännas hotande eller exponerande och Alexanderssons (2007) uppfattning är att 

atmosfären i gruppen måste kännetecknas av tillit och öppenhet för att deltagarna ska kunna 

ifrågasätta den egna undervisningen och gemensamt få nya perspektiv på den.  

Alla lärare i studien är överens om att materialet, både i En läsande klass och Att undervisa i 

läsförståelse, ger dem bra stöd i undervisningen. De menar också att träffarna i studiecirklarna 

gav dem tillfällen att förkovra sig i materialet genom att de fick prova strategierna själva och 

reflektera över innehållet i materialet. Studiecirklarna innehöll både teoretiska och praktiska 

inslag. Vår tolkning är att lärarna i första hand var intresserade av att lära sig hur de kan 

undervisa om läsförståelsestrategier och att studiecirklarnas inriktning på det praktiska arbetet 

sågs som en motiverande faktor. Lärarnas erfarenhet av att inte lära sig så mycket genom 

enstaka föreläsningar eller genom litteraturläsning, bidrog troligtvis till deras intresse av att 

lära sig på ett annat sätt. Studier har också visat att det kan vara svårt för lärare att omsätta 
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forskningslitteratur i den egna praktiken och att förändra sin undervisning utan stöd (Hilden & 

Pressley, 2007; Pressley & El-Dinary, 1997).  

I studien framkommer ett, som vi tolkar, behov av att få fortsätta utveckla undervisningen i 

läsförståelse. Om så sker skulle detta enligt vår mening även ge lärarna möjlighet att utveckla 

ett yrkesspråk inom området. Lärarna i studien upplever inte att de för fler diskussioner om 

läsförståelse med sina kollegor efter studiecirklarna, än vad de gjorde innan. Tiden upplevs 

inte räcka till för pedagogiska diskussioner, vilket kan vara en anledning till att lärarna i 

studien inte får möjlighet att samtala om praktiken på en annan nivå än den vardagliga. 

Bristen på tid leder troligtvis till att lärarna inte utvecklar det yrkesspråk som, enligt Colnerud 

och Granström (2002), är en viktig del i professionsutvecklingen. Westlund (2013) menar att 

elevernas utveckling i läsförståelse kan vara avhängig av hur lärarna använder och tillämpar 

begreppen i sin undervisning och att det därför är viktigt att lärare har kunskap om begrepp 

och deras betydelse.  

 

Lärarnas undervisning i läsförståelse 
Under den här rubriken diskuteras studiens andra forskningsfråga som handlar om hur lärarna 

i studien upplever att de kan omsätta sina nya kunskaper om undervisning i läsförståelse i 

praktiken med hänsyn till elevers olikheter. 

Lärarna har blivit medvetna om hur de kan undervisa i läsförståelse genom att i 

studiecirklarna själva ha deltagit i övningar där ledare och deltagare modellerat 

strategianvändning för varandra, och där man tillsammans reflekterat över hur materialet kan 

användas.  

Lärarnas uttalanden tyder på att studiecirklarna har fungerat som stöd i deras undervisning 

med eleverna. I studiecirklarna har lärarna fått möjlighet att prova hur de kan undervisa om 

strategierna och de har reflekterat över vad som fungerar, och vad som inte fungerar, i 

praktiken. De anpassningar lärarna gör i sin undervisning kan dels ha en grund i att de redan i 

studiecirklarna har reflekterat över svårigheter som kan uppstå, men också i att de i 

undervisningen ser vad som fungerar och tar hänsyn till det i sin planering. 

Materialen som studiecirklarna utgår från uppfattas som stöd av lärarna i studien. Materialen 

ger förslag på hur läraren kan undervisa om olika strategier, och vi såg att flera av lärarna 

använde lektionsförslag ur En läsande klass i sin undervisning. Lärarna har dock en kritisk 
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hållning till materialet och använder det inte utan anpassningar till den grupp de undervisar. 

Vi tolkar lärarnas hållning till materialet och de anpassningar de gör i sin undervisning som 

ett sätt för lärarna att göra metoden till sin egen. Detta gör de genom att reflektera innan, 

under och efter lektionerna (Alexandersson, 2007; Claesson, 2007; Hacker & Tenent, 2002; 

Schön, 1991). Lärarna för in sin egen kunskap och erfarenhet i den nya metoden som man tror 

på, men vet inte fungerar utan anpassningar.  

Lärarna i studien anser att materialet En läsande klass ger dem stöd för undervisningen, men 

upplever också att det har svagheter. Materialet passar inte för alla elever och inte heller för 

alla lärare, menar de. Lärarna har egna uppfattningar om hur strategierna bör tillämpas och 

dessa stämmer inte alltid överens med stödmaterialets förslag. Lärarna i studien reflekterar 

över sin undervisning för att hitta sätt att använda strategierna och anpassa undervisningen 

efter elevgruppen. Att anpassa metoder efter elevernas behov var något som även 

speciallärarna i Takalas (2006) studie menade är särskilt viktigt för elever som är i 

svårigheter. Lärarna i vår studie försökte på olika sätt få fler elever att vara aktiva och ta till 

sig strategierna genom att anpassa undervisningen på olika sätt.  

Lärarna i studien upplevde att implementering av undervisning i läsförståelsestrategier tar 

lång tid. De provar sig fram för att hitta sätt att undervisa och hitta rätt nivå i undervisningen. 

De menar att det kommer att ta tid, kanske flera år, innan alla elever kan använda strategierna 

och att det därför är viktigt att börja tidigt. En annan aspekt av införandet av en ny metod är 

att det kan upplevas som ännu en arbetsuppgift och vara stressande för lärare, en uppfattning 

som framfördes i vår studie. Olika studier har visat att det tar lång tid för lärare att lära sig 

undervisa i strategierna och att lärarna behöver stöd under tiden. Dessa studier visar också att 

elever behöver stöd och undervisning under lång tid för att kunna använda strategierna 

självständigt (Hilden & Pressley, 2007; Pressley & El-Dinary, 1997).  

Undervisningen om läsförståelse har pågått under en förhållandevis kort tid och vid flera av 

de observerade lektionerna var strategierna i fokus, men vi såg även att de användes som 

redskap för lärande i olika ämnen. Lärarna anser att det är viktigt att eleverna lär sig använda 

läsförståelsestrategier i alla ämnen, eftersom de ser strategierna som verktyg för lärande. 

Detta har även ansetts viktigt i tidigare studier (Thibodeau, 2008). Flera forskare framhåller 

att det är viktigt att eleverna upplever nytta med strategierna (Andreassen, 2007/2008; Harvey 

& Goudvis, 2007; Høien & Lundberg, 1988/1990). 
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Enligt lärarna i studien deltar alla elever i undervisningen i läsförståelse. Lärarna menar att 

alla elever kan lära sig och ha nytta av strategierna i sin läsning, men att strategierna kan vara 

svårare att lära för en del elever än för andra. Bland annat kan begränsningar vad gäller 

elevens förkunskaper och språkkunskaper försvåra lärandet. Att lära strategier, menar lärarna, 

blir ytterligare en belastning för eleven i svårigheter. Lärarna upplever också att elever som 

har svårt att förstå abstrakta begrepp har svårt att förstå strategierna. För att kringgå 

svårigheterna anpassar lärarna aktiviteterna i undervisningen på olika sätt, t.ex. genom 

muntlig kommunikation, högläsning och grupparbeten. Vi menar att lärarna ser elever i 

svårigheter i ett relationellt perspektiv, då lärarna anpassar undervisningen efter elevers olika 

förutsättningar och behov och därmed underlättar elevers delaktighet. Undervisningen i 

läsförståelse är inkluderande då elever i svårigheter inte avskiljs från klassen, utan deltar i 

samma aktiviteter som alla andra (Atterström & Persson, 2000).  

Delaktighet i läsförståelseundervisning ger eleverna möjlighet att träna och utveckla högre 

metakognitiva förmågor och inte bara mer grundläggande färdigheter i läsning (Sandström 

Kjellin & Granlund, 2006). För elever i svårigheter kan det ta längre tid än för andra att lära 

sig strategierna, tror lärarna, vilket bekräftas i en studie av Hacker och Tenent (2002). Dessa 

elever är också i större behov än andra av att få undervisning i läsförståelsestrategier (Dole, 

Brown & Trathen, 1996). Av detta följer att vi ser det nödvändigt att lärare anpassar 

undervisningen och möjliggör alla elevers delaktighet. 

 

 

Sammanfattande slutsats av studien  

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att lärarna i studien är positiva till att lära kollegialt och 

att de uttrycker ett behov av mer fortbildning i denna form. Något som ses som ett hinder för 

sådan fortbildning är bristen på avsatt tid för samarbete med kollegorna. Tidsbristen har även 

bidragit till att en del uppgifter som skulle genomföras mellan träffarna i studiecirkeln inte 

hunnits med, och att deltagandet i studiecirklarna ibland valts bort för andra arbetsuppgifter. 

Vår uppfattning är att avsaknaden av kollegiala diskussioner, där lärarna kan lära sig 

tillsammans och diskutera sin undervisning, också leder till att lärarna får svårt att utveckla ett 

gemensamt yrkesspråk. Eftersom yrkesspråket är en viktig del för professionsutveckling och 
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även kan påverka elevernas lärande, ser vi att det behöver skapas fler möjligheter för 

kollegialt lärande för lärare.  

Debatten om elevers bristande läsförståelse och senare tids fokus på undervisning i 

läsförståelsestrategier, har troligtvis motiverat lärarna att delta i studiecirklarna. Lärarna i 

studien upplever att de har nytta av innehållet i studiecirklarna och uttrycker att de har stöd av 

att själva ha provat strategierna. De menar också att materialet En läsande klass är ett stöd, 

men att det är svårt att använda och behöver anpassas för att passa i undervisningen. Utifrån 

studiens resultat antar vi att det eventuellt kan vara bättre att lärare undervisar i strategier utan 

tillrättalagda texter. Vi anser att det kan vara lämpligare att använda texter som är aktuella i 

den ordinarie undervisningen eftersom det, enligt vår mening, ökar möjligheten att 

strategierna fyller avsedd funktion för elevens lärande.  

Vi menar att kollegialt samarbete ökar lärares möjligheter att utforma inkluderande lärmiljöer. 

I lärande tillsammans med kollegor kan reflektion och feedback ge lärare nya infallsvinklar 

och perspektiv på hinder som uppstår i undervisningen i läsförståelse. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på elevens lärande menar vi att en inkluderande 

läsförståelseundervisning är gynnsam för alla elever.  

 

 

Förslag på vidare forskning 
 

Läslyftet startar i större omfattning hösten 2015 och innebär en stor satsning på 

professionsutveckling i form av kollegialt lärande. Vi menar att det kan vara viktigt att få 

kunskap om vilken effekt en satsning av den omfattningen får. Vi föreslår därför studier av 

vilken betydelse Läslyftet får för lärares lärande, hur deras nya kunskaper gestaltar sig i 

undervisningen samt vilken effekt Läslyftet får för elevers läsförståelse. Vi menar också att 

det vore intressant att studera undervisning i läsförståelse ur elevens perspektiv. Hur uppfattar 

elever undervisningen och vilken betydelse får den för elevers läsförståelse och lärande i alla 

ämnen? Lärarna i vår studie använde materialet En läsande klass. Ett ytterligare förslag till 

vidare forskning är att studera om undervisning utifrån materialet ger resultat för elevers 

läsförståelse.  
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Bilaga 1 Observations- och intervjuguide lärare 
 

Observationsguide  
Använder läraren läsförståelsemetoder/strategianvändning i sin undervisning? 
 

Vilken metod/strategi ser vi? Läsfixare, textkopplingar, inferenser mm? 

 

Språket med eleverna – vilka ord/begrepp använder lärarna och eleverna? 

 

Modellering. 

 

Elevernas delaktighet i undervisningen. 

 

 

Intervjuguide/frågor 

Berätta hur du planerade/förberedde den här lektionen. Vad använde du för material i 

planeringen och under lektionen? 

 

Vad var syftet med lektionen?  

 

Såg du några hinder för den planerade lektionen? Berätta vilka!  

Hur tänkte du för att kringgå dessa hinder? 

 

Berätta hur du tänker kring elever i lässvårigheter i läsförståelse-undervisningen.  

 

Beskriv hur du tycker att lektionen fungerade?  

Blev det som du hade planerat? Varför/varför inte?  

Vad var det som blev som du hade planerat/vad blev inte som du hade planerat? 

 

Upplever du någon skillnad i din undervisning efter cirkeln?  

Berätta! 

Ser du någon skillnad i elevernas delaktighet, motivation, inlärning mm? 

Hur ser du på din egen roll i undervisningen? Har den förändrats? 
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Bilaga 2 Intervjuguide fokusgrupp 
 

Intervjuguide - fokusgrupp 
 
Varför går ni den här cirkeln? Var ni beordrade att gå den eller hade ni ett val? 
Om det var ert val – vad fick er att vilja vara med i cirkeln? 
 
Hur upplever ni studiecirkeln (det kollegiala lärandet) som form för fortbildning? Jämför med 
andra fortbildningar som ni har gått.  
 
Vilka fördelar ser ni med att träffa sina kollegor och fortbilda sig tillsammans på det här 
sättet? Har ni sett några nackdelar, eller kan det tänkas finnas några? 
 
Vad tycker ni har varit positivt med den cirkel som ni har gått? Finns det något ni saknar och 
vill ha med? 
 
Hur upplever ni att upplägget för cirkeln har varit? Antalet tillfällen, tiden för dessa, tiden 
mellan träffarna, uppgifterna… 
 
Har ni fått en bra grund för ert fortsatta arbete med läsförståelse. Berätta! Är den tillräcklig 
eller vill ni lära er mer? 
 
Upplever ni en skillnad i hur ni pratar om undervisningen i läsförståelse – med 
kollegor/elever?  
 
Förutsättningarna och de förväntningar som ni hade inför den här fortbildningen. Blev det 
som ni hade tänkt er? Berätta! 
 
Upplever ni skillnader i er undervisning nu jämfört med innan ni började i cirkeln?  
 
På vilket sätt tycker ni att ni kan använda de nya kunskaperna? 
 
Upplever ni att alla elever har nytta av att undervisas i läsförståelse? Berätta hur ni tänker! 
 
Är alla era elever med i undervisningen av läsförståelsestrategier? 
 
Upplever ni att ni kan använda de nya kunskaperna för att stödja elever i lässvårigheter? 
 
Är den här modellen för fortbildning något ni vill fortsätta med. Berätta! 
 
Är det något annat som ni vill säga om fortbildningen eller det kollegiala lärandet? 
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Bilaga 3 Missivbrev 
 
 
Missivbrev  

 

Hej! 

Vi är två lärare som studerar på speciallärarprogrammet på Mälardalens högskola. Under 
vårterminen 2015 ska vi genomföra ett examensarbete, 15hp. Vi är intresserade av att studera 
lärare som deltar i studiecirklar om undervisning i läsförståelse och önskar följa två 
lärargrupper i två olika kommuner. 

Syftet med studien är att få veta hur lärare upplever studiecirkeln som form för lärande om 
undervisning i läsförståelse och på vilket sätt de tycker att de har användning för lärandet i sin 
praktik. 

Studien kommer att genomföras i form av observationer med efterföljande individuella 
intervjuer med några av deltagarna, samt gruppintervjuer med respektive lärargrupp. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas.  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Det innebär att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och inga namn på deltagare och skolor kommer att nämnas. Insamlad data 
kommer endast att användas för forskningsändamål.   

Vi hoppas på er medverkan i studien!  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Vänliga hälsningar 

Heidi Almebäck och Karin Isaacson  

 

(e-post: Heidi) 
tel.nr.  
 
(e-post: Karin)  
tel.nr.  
 
Handledare: Gunilla Sandberg 
(e-post)  
tel.nr.  


