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Tack! 
Samtliga avsnitt i denna studie har utarbetats och sammanställts genom ett gemensamt arbete. 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter vars deltagande i intervjuer 
och observationer har gjort uppsatsen möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Ingrid Björk, 
tack för din betydelsefulla vägledning och konstruktiva kritik!  
 

Avslutningsvis vill vi tacka för fyra år på högskolan och även ge ett stort tack till varandra 
efter ett examensarbete vi känner oss stolta över. Uppsatsskrivandet har inte endast gett oss 
nya och lärorika inblickar i skolans verksamhet, utan även härliga stunder tillsammans med 
varandra bestående av både skratt och uppmuntran. Dessutom under uppsatsens hårda stunder 
och slit har fikastunderna tagit oss ända hit. Vi har pendlat med tåg och bil till varandra och 
upplevt Hälsinglands årstidsväxlingar - från en kall vinter till en vår med knopp och blom. 
Årstiderna har växlat och på samma sätt har även vi som lärarstudenter blommat ut och är nu 
redo att blomstra i vår blivande roll som lärare. 
 
 
Josefine Hansson & Rebecca Lind 
Högskolan i Gävle, 2019 
 
 

     
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammandrag 
Detta är en kvalitativ studie som undersöker den genrebaserade metodiken Reading to Learn. 
I studien undersöker vi vilka av metodikens strategier lågstadielärare använder samt hur 
strategierna tillämpas i undervisningen. Vi har även undersökt vilka möjligheter och 
begränsningar det finns med metodiken. Underlaget för studiens empiriska material är 
lärarintervjuer och klassrumsobservationer där Reading to Learn har tillämpats i 
undervisningen. Intervjuerna och observationerna har bearbetats genom tematisk analys. 
Fortsättningsvis framgår det genom resultatet att lärarnas val av strategier beror på elevernas 
förutsättningar och behov. I studien framkom det även att tillämpningen av Reading to Learn 
sker på olika sätt i lärarnas klassrum. Enligt vår studie är möjligheterna med metodiken att 
alla elevgrupper kan delta i en helklassundervisning. Dessutom kan eleverna tillägna sig 
svårare texter eftersom Reading to Learn sker i ett socialt samspel. Andra möjligheter är att 
Reading to Learn är ett ämnesövergripande arbetssätt och kan kopplas samman med den 
svenska läroplanen, Lgr11. Begränsningarna som framkom i vår studie var att förberedelserna 
inför arbetet med metodiken är tidskrävande. En annan begränsning är att elevernas skrivande 
hämmas eftersom elevernas kreativitet inte får tillräckligt med utrymme när de utgår från 
strukturen i en modelltext. Utifrån studiens resultat är vår slutsats att alla elevgrupper kan vara 
delaktiga i undervisningen eftersom strategierna kan anpassas efter elevernas förutsättningar 
och behov. Sammanfattningsvis är Reading to Learn inget färdigt recept och det innebär att 
metodiken är ett verktyg för att vägleda läraren och eleverna i undervisningen.  
 
 
Nyckelord: Reading to Learn, R2L, metodik, strategier, modelltext 
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1 Inledning 
I en rapport på uppdrag av Svenska Unescorådet synliggörs det att utbildningskvaliteten i 
världen omöjliggör att alla elever kan tillgodogöra sig en fullvärdig grundskoleutbildning. 
“Unesco uppskattar att 387 miljoner barn i primärskoleåldern, motsvarande 56 procent, inte 
uppfyllde den lägsta nivån beträffande läsförmåga.” (Johnson, 2017:3). Ramverket för 
rapporten utgår från Agenda 2030 och utgångspunkten är att uppnå livslångt lärande för alla 
elever (Johnson, 2017:12). Agenda 2030 är en världsomfattande handlingsplan utformad för 
år 2015–2030 med syftet att stärka och arbeta för ett globalt välstånd (Regeringskansliet, 
2016:2). Ett av målen i Agenda 2030 är att: “Säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” (Regeringskansliet, 2016:12). 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 utgår skolans 
värdegrund och uppdrag från att varje enskild elev har rätt till en likvärdig utbildning 
(Skolverket, 2018:6). Dessutom är det viktigt att motverka klyftan mellan eleverna i låg- och 
mellanstadiet (Rose & Martin, 2013:27). Av den anledningen är genrepedagogiken skapad för 
att ge lärarna verktyg och främja för en inkluderande och jämlik utbildning (Rose & Martin, 
2013:18). Slutligen är utformade läraktiviteter och interaktion i klassrummet avgörande för att 
engagera alla elever lika mycket, vilket innebär att läraren måste övervinna elevernas 
ojämlikheter (Rose & Martin, 2013:265).  
 
Reading to Learn är ett didaktiskt verktyg som stödjer eleverna till att läsa texter i helklass där 
språkliga drag och textuella mönster synliggörs. Dessutom kan Reading to Learn tillämpas för 
att inkludera samtliga elever i undervisningen eftersom metodiken tar hänsyn till elevernas 
olika behov och förutsättningar (Whittaker & Acevedo, 2016:40–41). Whittaker och Acevedo 
(2016:39) framhäver i sin studie att lärarna upplevde att de saknade pedagogiska verktyg för 
att åskådliggöra språkets betydelse i undervisningen. Rose och Martin (2013:167) säger att 
Reading to Learn är en verktygslåda som kan tillämpas i all undervisning genom att läraren 
utgår från olika strategier för att bemöta alla elever på ett jämlikt sätt (Rose & Martin, 
2013:27).  
 
Det finns få studier där upplägget fokuserar på hur Reading to Learn konkret kan appliceras i 
undervisningen. Tidigare studier är främst inriktade på att lyfta fram Reading to Learn som en 
framgångsfaktor för läs- och skrivinlärningen (Hallesson & Visén, 2018:101). Mot denna 
bakgrund finns det begränsad forskning om Reading to Learn och av den anledningen har vi 
valt att fördjupa oss i hur metodikens strategier appliceras i undervisningen och även 
undersöka metodikens möjligheter och begränsningar. Genom denna metodik kan eleverna få 
jämlika möjligheter i sitt lärande och strategier för att främja läs- och skrivinlärningen och det 
är ytterligare en anledning till att undersöka detta område eftersom Reading to Learn kan 
användas som ett verktyg för läs- och skrivinlärningen. Dessutom kan verktyget skapa en 
inkluderande och likvärdig undervisning genom att ta hänsyn till elevernas behov och 
förutsättningar.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Skolans värdegrund och uppdrag innebär att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig 
utbildning och undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild individ. Det finns däremot 
svårigheter med att uppnå jämlika möjligheter för alla elever och elevernas rätt till utbildning. 
Som blivande lärare anser vi att det finns ett behov av att tillämpa verktyg i undervisningen 
för att främja elevernas läs- och skrivinlärning. Av den anledningen är metodiken Reading to 
Learn ett ämnesområde vi vill fördjupa oss i för att utveckla och stödja elevernas lärande. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka av metodikens strategier lärare använder sig av 
och hur strategierna tillämpas i undervisningen. Vi vill även synliggöra metodiken Reading to 
Learns möjligheter och begränsningar. För att besvara vårt syfte har följande frågeställningar 
formulerats: 
 

•   Vilka av Reading to Learns strategier använder lärarna och på vilket sätt tillämpas 
strategierna i undervisningen? 

•   Vilka möjligheter och begränsningar finns det med Reading to Learn i de tidigare 
åldrarna? 
 

1.2 Disposition 
Denna undersökning är disponerad enligt följande: Vi inleder uppsatsen genom att redogöra 
för studiens syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis redogör vi för metodiken Reading to 
Learns bakgrund samt förtydligande kring begreppet metodik och hur begreppet tillämpas i 
vår undersökning. Sedan presenteras det sociokulturella perspektivet som är det teoretiska 
ramverket för undersökningen. Vi avslutar det teoretiska avsnittet genom att lyfta fram 
relevanta kärnbegrepp från teorin. I tidigare forskning framkommer det att metodiken 
Reading to Learn kan tillägnas som ett ämnesrelaterat språk. Det presenteras även i avsnittet 
tidigare forskning att läraren behöver uppmärksamma elevernas olikheter för att skapa jämlika 
möjligheter och att Reading to Learn kan tillämpas som ett verktyg för läs- och 
skrivinlärningen. I metodavsnittet förklarar vi val av våra metoder och urval i relation till 
studiens syfte. Därefter presenterar vi genomförandet av vår undersökning, metodkritik samt 
etiska aspekter. Rubrikerna i resultatavsnittet är identiska med rubriksättningen i tidigare 
forskning eftersom samma teman uppmärksammades under datainsamlingen. I 
diskussionsavsnittet diskuteras resultaten med koppling till tidigare forskning och det 
teoretiska ramverket. Avslutningsvis redogör vi för undersökningens slutsats som därmed 
utmynnar i förslag på fortsatt forskning och slutord för studien.  
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2 Bakgrund 
Inledningsvis presenteras hur begreppet metodik kan definieras. Sedan följs avsnittet av 
styrdokumentens betydelse för Reading to Learn och metodikens bakgrund. Avslutningsvis 
redovisas Reading to Learns nivåer och strategier. Fortsättningsvis kommer vi använda 
förkortningen R2L i stället för Reading to Learn eftersom vi anser att förkortningen 
underlättar läsningen av vår studie i löpande text.    
 

2.1 Metodik som begrepp 
I vår studie väljer vi att använda begreppet metodik när vi benämner R2L. En definition av 
begreppet metodik hittar vi i “Undervisningsmetodik” (u.å.) som beskriver att metodik är en 
metod i undervisningen. Begreppet metodik stod för undervisningens praktiska del redan år 
1842 och från 1990-talet har ämnet metodik kopplats till didaktiken 
(“Undervisningsmetodik”, u.å.).  
 

2.2 Styrdokument  
Den genrebaserade metodiken R2L består av nivåer och strategier med syftet att gynna 
elevernas läs- och skrivinlärning genom att använda modelltexter för att synliggöra textuella 
mönster. Enligt Lgr11 ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika texter i undervisningen. 
Eleverna ska även få ta del av olika strategier inom uttrycksformerna: läsa, skriva och tala. I 
läsningen ska eleverna ta del av lässtrategier för att uppnå en förståelse för textuella mönster 
och innehåll. Eleverna ska även få möjligheten att skriva varierade texter samt förhålla sig till 
textens specifika struktur och form. Dessutom ska eleverna få utrymme att bearbeta sina egna 
och andras texter i olika sammanhang (Skolverket, 2018:258).  
 
Enligt Lgr11 är skolans värdegrund och uppdrag att: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper [---] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. (Skolverket, 2018:6) 

 
Citatet ovan kan kopplas samman med 1 kap. 4 § i Skollagen (SFS 2010:800) där det anges 
att utbildningen i skolans verksamhet ska ge eleverna förmågan att utveckla ett lustfyllt 
lärande. Undervisningen ska även utgå från elevernas förutsättningar och behov för att stödja 
elevernas utveckling. Eleverna kan därmed tillgodogöra sig undervisningen utifrån sin egen 
utgångspunkt genom att läraren utgår från elevernas förutsättningar och behov. 
 

2.3 Reading to Learn - en utveckling av genrepedagogiken 
Sydneyskolan är benämningen för genrepedagogiken och den är etablerad i flera delar av 
världen och härstammar från Australien. Från början var Sydneyskolans syfte att skapa en 
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pedagogik för att alla elever skulle uppnå målen för skrivandet (Rose & Martin, 2013:13). 
Genrepedagogiken sker genom social samverkan tillsammans med andra och pedagogiken 
utgick från att stötta eleverna till att skriva olika texttyper. Forskningen i genrepedagogiken 
riktade in sig på olika typer av texter för att främja skrivandet i grundskolan. Grundtanken 
med genreforskningen utgick från att vara målinriktad och delades upp i tre faser. År 1980–
1990 inleddes de två första faserna av genrepedagogiken medan den tredje fasen utgick från 
2000-talet. Den tredje fasen utmynnade i att både läsningen och skrivningen sammanlänkades 
med kunskapskraven i kursplanerna och fick benämningen R2L (Rose & Martin, 2013:13–
14).  
 
Innan införandet av Sydneyskolan var skolorna inte anpassade för att stötta samhällets barn 
med låg socioekonomisk bakgrund. Av detta skäl var eleverna i behov av en annan stöttning i 
skrivundervisningen (Rose & Martin, 2013:15). Genreskrivningen blev därmed ett nytt 
perspektiv gällande tillvägagångssättet för läs- och skrivinlärningen. Det nya 
tillvägagångssättet gav signifikanta resultat hos de lågpresterande eleverna och resulterade i 
att samtliga elever utvecklades i grundskolan. I samband med goda resultat åskådliggjordes 
det att R2L var en fungerande metodik uppbyggd av lässtrategier och ämnesövergripande 
språkforskning. Sammanfattningsvis har R2L blivit ett verktyg för läs- och skrivinlärningen 
som kan tillämpas i undervisningen från grundskolan upp till eftergymnasial nivå (Rose & 
Martin, 2013:16).  
 
R2L har vunnit mark i Sverige med fokus på läsning i en flerstegsmodell. Metodikens 
utgångspunkt är att lära genom att läsa och bygger på olika nivåer samt strategier. Däremot 
finns det en utmaning för eleverna när de ska läsa varierade texter som innefattar textuella 
mönster, genre och språkbruk (Hallesson & Visén, 2018:99). Språket är betydelsefullt för att 
tillägna sig kunskap i ett skolämne enligt Rose och Martin (2013:32) eftersom undervisningen 
i läs- och skrivinlärning kräver grundläggande språkfärdigheter.  
 

2.4 Tre nivåer och nio strategier i Reading to Learn 
R2L består av nio strategier för att integrera läsning och skrivning i undervisningen och sker 
på tre olika nivåer av stöttning. Strategierna är uppbyggda av cykler och presenteras i en 
didaktisk cirkel. Läraren kan tillämpa R2L i sin läs- och skrivundervisning i likhet med en 
verktygslåda (Rose & Martin, 2013:168). Varje cykel i en läraktivitet bygger på tidigare 
cykler och uppgifterna blir mer utmanande än tidigare eftersom elevernas kunskaper och 
färdigheter ökar i förhållande till utvecklingsprocessen (Rose & Martin, 2013:25). I Figur 1 
nedan synliggörs metodikens tre nivåer och nio strategier i den didaktiska cirkeln.  
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Figur 1. R2L Reading to Learn (Pedagog Göteborg, 2017) 
 
2.4.1 Nivå ett 
Den första strategin i nivå ett utgår från förberedelser för läsning och innebär att läraren 
förbereder eleverna inför läsningen genom att synliggöra textens bakgrund och ge eleverna en 
förförståelse av innehållet. Däremot ska förberedelsen inte omfatta hela textens innehåll, i 
stället får eleverna endast tillgång till de mest betydelsefulla händelserna och orden i texten 
(Rose & Martin, 2013:169). Gemensam konstruktion innebär att läraren och eleverna 
konstruerar en text tillsammans genom att identifiera den grundläggande strukturen i 
modelltexten. Dessutom får eleverna skriva en ny text med nya händelser, miljöer och 
karaktärer med utgångspunkt från en modelltext. I den individuella konstruktionen kopieras 
klassens gemensamma text till varje elev för att eleverna ska påbörja en egen berättelse 
utifrån samma textstruktur. I detta sammanhang vägleder läraren och stöttar alla elever i 
klassen för att de ska lyckas skriva fullständiga texter (Rose & Martin, 2013:192–193).  
 
2.4.2 Nivå två 
Detaljerad läsning är den första strategin i nivå två och utgår från att läraren väljer ut delar 
från en modelltext. Därefter identifieras språkliga uttryck i textens meningsuppbyggnad och 
blir därmed utgångspunkten för en detaljerad beskrivning genom att läraren förklarar 
innebörden av olika ordgrupper. I denna strategi ger läraren eleverna en ledtråd genom att 
benämna synonymer till nyckelorden. Eleverna får även delta aktivt i undervisningen genom 
att gissa och markera ord i texten. I denna process får eleverna först fokusera, därefter 
identifiera och avslutningsvis sker en bekräftelse från läraren (Rose & Martin, 2013:176). 
Dessutom finns det goda möjligheter att förtydliga komplicerade ord som förekommer i 
modelltexten för eleverna (Rose & Martin, 2013:179). De två sista strategierna i denna nivå 
består av omskrivningar. Omskrivningarna hjälper eleverna till att bli aktiva eftersom 
eleverna lär sig använda språkliga resurser. Det betyder att eleverna skriver i samma 
språkmönster, däremot skriver de texter i ett nytt sammanhang. Genom att tydliggöra de 
språkliga funktionerna när eleverna samtalar med varandra får texten nya gestaltningar, 
skeenden och inramningar i omskrivningen (Rose & Martin, 2013:184). Gemensam 
omskrivning utgår från att eleverna är författare till texten och skriver på tavlan i stället för 
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läraren. Genom att eleverna arbetar med en mångfald av ord blir det en ordbank bestående av 
idéer som eleverna kan använda i den individuella omskrivningen (Rose & Martin, 2013:185).  
 
2.4.3 Nivå tre 
Meningskonstruktion är den första strategin i den tredje nivån och i denna strategi arbetar 
eleverna med pappersremsor bestående av meningar. Inledningsvis klipps meningarna till 
fraser eller ordgrupper och därefter till ordnivå. I detta sammanhang får eleverna möjligheten 
att arbeta med olika konstruktioner genom att skapa nya meningar av de utklippta remsorna 
(Rose & Martin, 2013:243). Arbetet med olika utklippta pappersremsor möjliggör ökad 
förståelse för ordens innebörd i en bestämd kontext. Den andra strategin är stavning och 
används för att eleverna ska få arbeta med orden i en utvald mening (Rose & Martin, 
2013:245). Fortsättningsvis möjliggör den andra strategin att eleverna blir bekanta med 
ordbilden i ett specifikt sammanhang genom att synliggöra ordens bokstavsmönster utan att 
eleverna ljudar dem (Rose & Martin, 2013:246). Den sista strategin är meningsskrivande och 
det betyder att eleverna är medvetna om meningarnas innehåll eftersom eleverna har arbetat 
med meningarna tidigare. Följaktligen skapar eleverna meningsfulla texter i rätt sammanhang 
och det ger eleverna möjligheten att använda sina inhämtade kunskaper om språkliga 
betydelser, ordgrupper och stavning (Rose & Martin, 2013:247). Avslutningsvis visar citatet 
nedan hur komplexa nivåerna och strategierna i R2L är och att språkinlärningen sker i en 
process: 

 
På sätt och vis intar genrepedagogiken en medelväg. Som beskrivits ovan börjar den med meningsfulla 
hela texter, men ger systematisk förståelse om hur språk organiseras, genom det sätt texterna utforskas. 
När varje text utvecklas, kan dess språkliga särdrag belysas och namnges allt eftersom tillfälle ges. När 
eleverna väl förstår betydelsen i varje texts sammanhang, kan dessa betydelser ytterligare belysas som 
system för lingvistiska kontraster [...]. Detta slags utvidgade aktiviteter är ett exempel på en 
vidareutvecklingsfas i cykeln för undervisning och lärande. Den följer ett framgångsrikt utförande av en 
läruppgift och bygger på den förståelse som uppnåtts genom uppgiften. Denna princip kan tillämpas på 
alla språksystem, från genrer och hela vägen ner till ljud- och bokstavsmönster. (Rose & Martin, 
2013:43).  
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3 Teoretisk anknytning  
I vår studie har vi valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv eftersom R2L sker 
genom samtal och social samverkan med andra. Vår empiri utgår från hur metodiken används 
i konkreta sammanhang och av den anledningen är denna teori vald eftersom den kan 
sammanlänkas med empirin och frågeställningarna i vår studie. Inledningsvis förklaras 
begreppet den proximala utvecklingszonen. Därefter redovisas begreppet mediering och 
avslutningsvis begreppet stöttning.  
 

3.1 Sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Semenovich Vygotskij och han levde 
mellan år 1896–1934. Vygotskij var intresserad av människor och hans arbete kretsade kring 
lärande, språk och utveckling (Säljö, 2014a:297). Det sociokulturella perspektivet utgår från 
att samspel sker tillsammans med andra och det bekräftas genom citatet: “Språkets primära 
funktion är den kommunikativa funktionen, språket är framför allt ett medel för social 
samvaro, ett medel för utsagor och förståelse.” (Vygotskij, 2001:38). I det sociokulturella 
perspektivet ska barnet befinna sig i en social och gemensam omgivning redan i början av sitt 
liv. Den sociala omgivningen möjliggör att barnet kan utvecklas som människa (Bråten & 
Thurmann-Moe, 1998:104). Sammanfattningsvis innebär det att genom socialt samspel med 
andra kan ett utbyte ske när upplevelser delges med varandra och språket är därmed 
grundläggande för kunskapsinhämtningen (Säljö, 2014b:82). 
 
Det sociokulturella perspektivet förutsätter språkliga verktyg (Säljö, 2014b:97). Språkliga 
uttryckssätt kan vara abstrakta och uppfattas mindre konkreta i jämförelse med fysiska ting 
och händelser (Säljö, 2014b:82). Det finns tydliga kontraster mellan det konkreta och det 
abstrakta, teorin och praktiken, även språket och handlingen är åtskilda. I ett sociokulturellt 
perspektiv kan dessa skilda faktorer däremot samspela med varandra (Säljö, 2014b:76). Alla 
enskilda element i form av människan, det sociala samspelet och verktygen är grundläggande 
för att förstå individens handlingar eftersom dessa element samverkar med varandra (Säljö, 
2014b:105). Det är tydligt att språket är av stor vikt för människan och det betyder att 
samtalet inte får bli alltför enkelt och begränsat (Vygotskij, 2001:39). 
 

3.2 Proximala utvecklingszonen 
Den aktuella utvecklingsnivån bestäms utifrån vad eleven klarar av på egen hand i jämförelse 
med utvecklingsnivån som uppstår när eleven får stöd av en erfaren person och detta är 
definitionen av begreppet den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978:86). Elevernas 
utvecklingsnivå ökar inte endast med ledning av vuxna och det innebär att även erfarna 
klasskamrater kan stödja andra elever genom att delge sina erfarenheter (Hwang & Nilsson, 
2011:68). Av detta skäl är det betydelsefullt för elevernas utvecklingsprocess att delta i 
undervisningen tillsammans med andra (Hwang & Nilsson, 2011:257).  
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En trädgårdsmästare behöver enligt Vygotskij (2001:329) observera och sköta om hela 
trädgården eftersom det skulle vara ett misstag om trädgårdsmästaren endast inkluderade och 
tog hand om de mogna äpplena och exkluderade de äpplen som är på god väg att mogna. Det 
är därmed inte aktuellt att endast utgå från den utvecklingsfas där eleven befinner sig, utan 
den proximala utvecklingszonen behöver uppmärksammas. “Utvecklingen måste genomlöpa 
bestämda cykler, den måste fullfölja sina bestämda stadier och bära mogen frukt innan 
inlärningen kan bli möjlig.” (Vygotskij, 2001:303). En variant av denna framställning är att 
det går att jämföra den proximala utvecklingszonen med den omogna fasen. Funktioner växer 
till sig i sinom tid, däremot är det ett outvecklat stadium för tillfället. Dessutom kan 
funktionerna likna en utvecklingsfas i knopp eller blom, i stället för att utvecklingen liknas 
vid en mogen frukt (Vygotskij, 1978:86). 
 
Den proximala utvecklingszonen är betydelsefull för inlärningen och sker när eleven 
genomgår flera utvecklingsprocesser i samband med sin inlärning. Utvecklingsprocesserna 
kan förekomma i samspel och samarbete tillsammans med andra (Vygotskij, 1978:90). 
Samarbetet möjliggör att eleven blir mer förnuftig och självständig och det betyder att eleven 
kan arbeta på en högre nivå och tillägna sig mer komplicerade arbetsuppgifter (Vygotskij, 
2001:331). Genom samarbete kan imitation förekomma och det är inte en svaghet. 
Undervisningen behöver utgå från elevens utvecklingszon och det leder till att elevernas 
utveckling är på god väg genom att eleverna samverkar med andra (Bråten & Thurmann-Moe, 
1998:108). Den proximala utvecklingszonen ska vara på en nivå högre än nivån inom ramarna 
för var eleven befinner sig (Hwang & Nilsson, 2011:67). Det betyder att elevernas utveckling 
är sammanlänkad med inlärningen. Däremot sker inlärningen aldrig lika för alla elever, vilket 
innebär att skolans undervisning är enformig och inte utgår från elevernas utvecklingsnivåer 
(Vygotskij, 1978:91). Undervisningen ska i stället utgå från den proximala utvecklingszonen 
och främja elevernas närliggande utvecklingsnivåer (Vygotskij, 2001:334). 
Sammanfattningsvis ska elevernas utvecklingsprocess vara utmanande och framåtskridande, 
därmed kan begreppet den proximala utvecklingszonen benämnas för det goda lärandet 
(Vygotskij, 1978:89). 
 

3.3 Mediering 
En central del i den proximala utvecklingszonen är att tillgodose ett medierat lärande och 
mediering sker genom samtal mellan lärare och elever (Bråten & Thurmann-Moe, 1998:109). 
Dessutom kan medierat lärande genomföras på varierande sätt för att synliggöra olika 
synvinklar av ett föremål eller en händelse. Mediering resulterar i att elevernas förståelse både 
kan underlättas eller försvåras eftersom eleverna har skilda utvecklingsnivåer (Säljö, 
2014b:97). Dessutom är språket ett verktyg för att upprätthålla kommunikationen mellan 
människor och omgivningen och det betyder att lärandet är en process som förekommer i ett 
socialt samspel (Vygotskij, 1978:88–89). Sammanfattningsvis innebär det att “Språket är 
samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap.” (Säljö, 2014b:87).  
 
Språkliga och fysiska verktyg tillämpas för att mediera människors verklighet och det innebär 
att människan förmedlar och förstår omvärlden genom olika verktyg i sociala samspel (Säljö, 



 

 
 

9 

2014b:81). Språket är ett av människans mest betydelsefulla verktyg och språket medierar 
omgivningen för att den ska bli givande (Säljö, 2014b:82). I detta sammanhang är även 
språket av vikt för att uppnå ett meningsfullt samspel och leder till ett språkmedierat lärande 
(Bråten & Thurmann-Moe, 1998:104). När en uppgift inte kan hanteras på egen hand söker 
eleverna hjälp hos läraren och det leder till att språket blir ett avgörande verktyg när en 
uppgift ska förstås och redas ut (Vygotskij, 1978:27).  Dessutom är språkliga verktyg av vikt 
för att omvärdera och resonera kring olika företeelser (Säljö, 2014b:91). Interaktion 
tillsammans med andra leder till att läraren kan förmedla strategier till eleverna. Verktyget 
förmedlar således både strategier och tankesätt för att slutligen bli god förankrad kunskap. Av 
detta skäl kan elevernas inhämtade erfarenheter tillämpas i nya kontexter (Bråten & 
Thurmann-Moe, 1998:109). Det är tydligt att de nya språkliga kontexterna möjliggör att 
interaktionen med andra bidrar till varierande och innehållsrika tankesätt (Säljö, 2014b:87).  
 

3.4 Stöttning 
Stöttning är grunden för lärandet och kan liknas en byggnadsställning. Wood, Bruner och 
Ross (1976:90) var först med att använda begreppet stöttning. I sin studie berättar de att 
elevens självständighet i samband med lärandet är av betydelse. Lärandet sker i social 
samverkan tillsammans med andra och utförandet förekommer genom imitation av andra. 
Dessutom är lärarens vägledning ytterligare en grundläggande aspekt för lärandet. Det betyder 
att stöttning från en erfaren person kan resultera i att eleverna kan ta del av uppgifter bortom 
sin egentliga utvecklingsnivå (Wood, Bruner & Ross, 1976:90).  
 
Kommunikativa stöttor innebär att eleven får stöd i sitt lärande och det kan underlätta 
inlärningen. Stöttning sker därmed när eleverna får vägledning utifrån en specifik 
utgångspunkt i lärandet och stöttningen hjälper eleverna vidare i sin utvecklingsprocess. Det 
betyder att arbetsuppgifterna utgår från delar av uppgiften och följden blir en successiv 
kunskapsinhämtning från början till slut. Dessutom kan de kommunikativa stöttorna liknas 
vid ett körfält med vägräcken eftersom det behövs stöd för att få uppsikt samt reglera 
riktningen (Säljö, 2014b:123). På samma sätt behöver eleverna stöd under sin 
utvecklingsprocess för att elevernas inlärning ska bli gynnsam. Denna stöttning kan ske 
genom att läraren bistår eleverna med tydliga målsättningar inom räckhåll för elevernas 
utvecklingsnivåer (Hwang & Nilsson, 2011:67). Bråten och Thurmann-Moe (1988:111) 
nämner stöttning med liknelsen av ett kognitivt resvirke. Mot den bakgrunden ska eleverna 
utvecklas med hjälp av olika strategier för att slutligen bli självständiga individer. 
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning av relevans för denna studie. Inledningsvis 
presenteras forskning om hur eleverna kan tillägna sig ett ämnesrelaterat språk. Därefter 
redovisas hur R2L kan tillämpas för att ta hänsyn till elevers olikheter och skapa jämlika 
möjligheter i klassrummet. Avslutningsvis presenteras R2L som ett pedagogiskt verktyg både 
för lärare och elever.  
 

4.1 Att tillägna sig ett ämnesrelaterat språk 
Ämnestexter i samhällskunskapen är tunga och innehåller en större mängd med information. 
Texterna blir därmed komplexa och svåra att koppla till ett sammanhang (Hallesson & Visén, 
2018:100). Därför har en studie med utgångspunkt i R2L genomförts med elever i årskurs 5 
för att ge eleverna en ökad förståelse för olika texters innehåll och struktur. I undersökningen 
utgick undervisningen från olika strategier i R2L och eleverna fick ta del av modelltexter 
innan de skrev individuella texter. Det kan vara avgörande för eleverna att de har fått en 
förförståelse för uppgiften innan de ska skriva egna texter (Hallesson & Visén, 2018:104). 
Enligt Hallesson och Visén (2018:116–117) utgick alla elevtexter från modelltextens struktur 
både gällande genre och språk. Resultatet i studien visade att vissa elever hade mer utvidgad 
textrörlighet än andra elever. Textrörlighet innebär att eleverna kan relatera till egna 
erfarenheter och utgå från sina slutsatser i förhållande till modelltexten. Vissa elever blev 
följaktligen begränsade i sin textrörlighet och elevernas texter var inte långt ifrån 
modelltextens ursprungliga form. En varierad textrörlighet hos eleverna förekom även i 
Kuyumcus (2011:78) studie som genomfördes i en F-6 skola och resultatet visade olika 
variationer av självständighet i samband med att eleverna skrev texter utifrån strategierna i 
R2L. Enligt Hallesson och Visén (2018:118) finns risken att eleverna inte får möjlighet att 
stimulera sin kreativitet i sitt skrivande genom metodikens tillvägagångssätt. Lärarens 
formulering av uppgiften blir en avgörande faktor för att eleverna ska ges utrymme till 
kreativitet och för att R2L ska främja elevernas ämneslitteracitet (Hallesson & Visén, 
2018:118). Ämneslitteracitet betyder att ett ämne tillämpas på flera olika sätt i texter genom 
att utgå från ämnestextens innehåll och struktur (Hallesson & Visén, 2018:99). Resultatet i en 
studie genomförd i lågstadiets senare år och i början av mellanstadiet i Spanien visade att 
lärarna kunde arbeta med språket i alla skolämnen genom tillämpningen av R2L (Whittaker & 
Acevedo, 2016:38). Det framkom även i studien att majoriteten av de deltagande lärarna 
ansåg att de hade fått ökad förståelse för hur de kunde arbeta med olika texter oavsett 
skolämne (Whittaker & Acevedo, 2016:50). 
 

4.2 Att synliggöra olikheter skapar jämlika möjligheter 
Lågstadieeleverna kan hamna efter i kunskapsinhämtningen när de inte förstår vad de läser i 
samband med uppnådd avkodning. Det innebär att när eleverna blir äldre synliggörs det att de 
inte följer samma utvecklingskurva som sina klasskamrater (Whittaker & Acevedo, 2016:38). 
Fortsättningsvis är utbildningssystemet i Sverige bra, trots detta har invandrareleverna lägre 
resultat gällande alla utbildningsnivåer (Acevedo, 2010:4). Ett projekt som genomfördes i 
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grundskolan i Australien visade att de socioekonomiska förutsättningarna var grunden till att 
eleverna inte uppnådde målen i skolan (White, Mammone & Caldwell, 2015:257). Dessutom 
har förstaspråkselever bättre förutsättningar att möta skolans abstrakta språk eftersom 
eleverna möter liknande språkmönster hemifrån i jämförelse med en flerspråkig elev utan 
denna möjlighet (White et al., 2015:258). Elever från gynnsamma socioekonomiska 
bakgrunder får i regel bättre förutsättningar innan skolstart gällande skriftspråk och 
språkbruk, det leder till att eleverna kan uttrycka sig bättre i skrift under sin skolgång 
(Kuyumcu, 2011:16). Sammanfattningsvis är skolspråket en svårighet för elever utan 
grundläggande språk- och begreppsförståelse i svenska och det är därmed av vikt att elevernas 
utveckling utgår från den språkliga förmågan (Kuyumcu, 2011:20).  
 
Om jämlika möjligheter kring elevernas olikheter ska uppnås, krävs det att läraren tillämpar 
språkliga mönster och det tas vanligtvis för givet i undervisningen. Det är avgörande att 
läraren tar itu med de sociala- och ekonomiska olikheterna i skolan och det kan ske genom att 
använda en pedagogik för att tydligt förmedla kunskap om språket genom att belysa textens 
språkliga funktioner, strukturer samt språkmässiga egenskaper (White et al., 
2015:258). Genom tillämpningen av genrepedagogikens systematiska upplägg får eleverna en 
helhetsförståelse av textens innehåll. Det systematiska upplägget medvetandegör elevernas 
förståelse för den textuella strukturen i modelltexter (Kuyumcu, 2011:7). R2L ligger därmed 
till grund för att bidra med en mer övergripande och omfattande undervisning eftersom 
metodiken gynnar elevernas läs- och skrivinlärning (Acevedo, 2010:6). 
 
En studie som genomfördes i låg- och mellanstadiet i Stockholm visade att R2L inte enbart 
stöttade de lågpresterande eleverna utan även de högpresterande. Redan efter åtta månader 
minskade klyftan mellan de låg- och högpresterande eleverna (Acevedo, 2010:4–5). 
Resultatet visade att klyftan mellan låg- och högpresterande elever minskade med 14%. I 
studien framkom även att efter implementeringen av R2L förbättrades läsningen och 
skrivningen med 31% hos de lågpresterande eleverna (Acevedo, 2010:36). En studie från 
Australien visade att 98% av lågstadieeleverna hade uppnått en förbättring och progression 
med minst två nivåer genom implementeringen av R2L. I studien framkom det att i vissa fall 
fanns en ökning med minst fem nivåer från tidigare mätning och när R2L användes under en 
längre tid visade flera resultat att elevernas språkliga kunskaper utvecklats (White et al., 
2015:262). Ytterligare visade testerna att skolorna med många elever med lägre 
socioekonomisk bakgrund presterade bättre än skolorna med flera elever av högre 
socioekonomisk bakgrund (White et al., 2015:268).  
 
Andraspråkselever kan ha svårt att tillägna sig det abstrakta skolspråket och 
genrepedagogiken kan stödja och övervinna elevernas språksvårigheter genom sitt strukturella 
arbetssätt. Genrepedagogikens syfte är att skapa en jämlik undervisning för alla elever oavsett 
elevernas behov och förutsättningar (Kuyumcu, 2011:6). Acevedo (2010:5) bekräftar genom 
sitt projekt gällande R2L att alla elever oavsett tidigare kunskapsnivå stöttades utifrån sina 
förutsättningar. I projektet synliggjordes det att andraspråkseleverna utvecklades mest genom 
tillämpningen av R2L (Acevedo, 2010:5). I samband med en jämlik skolgång för alla elever 
ska undervisningen utgå från elevernas potentiella nivå och eleverna ska även samverka med 



 

 
 

12 

andra oavsett kunskapsnivå. Sammanfattningsvis är det avgörande att undervisningen är 
grundläggande och tydlig för att alla elevers behov och förutsättningar ska gynnas (Kuyumcu, 
2011:146).  
 

4.3 Att tillämpa Reading to Learn som ett verktyg 
R2L är skapat för att undervisningen ska anpassas till läsförmågorna i läroplanen (Acevedo, 
2010:18). Samtliga lärare i Whittaker och Acevedos studie ansåg att arbetet med genre hade 
god samverkan med läroplanen (Whittaker & Acevedo, 2016:51). R2L förser lärare med både 
kunskap och ett metodiskt tillvägagångssätt för att nå alla elever. Metodiken möjliggör att 
läraren kan hantera kunskapskraven i läroplanen för att uttryckligen lära ut läskunnighet inom 
olika ämnesområden (Acevedo, 2010:5). Den genrebaserade undervisningen är omfattande 
och kräver att läraren är aktiv och engagerad i både planering och utförande. Det är 
grundläggande att eleverna får tillägna sig grammatisk förståelse, textuella mönster och 
språkliga uttryck i olika texter (Kuyumcu, 2011:129). Det krävs förberedelser för att lyckas 
med R2L eftersom läraren behöver lägga ner mycket tid till att välja passande modelltexter. 
Grunden för att förhindra problematiken gällande valet av modelltexter är att arbeta 
tillsammans mot samma vision och skapa gemensamma idébanker för kollegiet. Läraren 
behöver dessutom ta hänsyn till kunskapskraven i styrdokumenten samt undervisningens syfte 
för att undervisningen i R2L ska bli gynnsam (Whittaker & Acevedo, 2016:51). 
 
Implementeringen av R2L resulterade i att 90% av lärarna fick en ny upplevelse gällande hur 
de kunde arbeta med genre och språk i undervisningen (Whittaker & Acevedo, 2016:50). Det 
betyder att alla lärare oavsett ämne kan använda R2L för att skapa ett organiserat arbetssätt. 
Metodiken skapar även ett gemensamt synsätt gällande elevernas läsinlärning eftersom 
arbetssättet tillämpar gemensamma undervisningsmetoder (Acevedo, 2010:5). 
Implementeringen av R2L och fortbildningen gav lärarna tydliga och reflekterande 
förhållningssätt att ta i beaktande gällande sin egen undervisning. De tydliga processinriktade 
stegen i R2L var enkla att använda i lärarnas planering och gav dem tydlig struktur gällande 
inlärningsmiljö och möjlighet till att samarbeta med andra i ett kollegium (Acevedo, 
2010:38). I ett samarbete är det betydelsefullt att alla som samverkar i skolan strävar mot 
samma mål och helst med en gemensam grundsyn på lärandet (Kuyumcu, 2011:26). Även 
Acevedo (2011:13) påvisar att R2L uppmuntrade lärare till att använda en uppsättning av 
strategier för att förbättra klassrumsundervisningen genom att stötta elevernas läs- och 
skrivinlärning. Sammanfattningsvis innebär det att kollegialt samarbete skapar gemensam 
samsyn om hur lärarna kan arbeta med stöttning och genre i skolans verksamhet.  
 
R2L kan tillämpas för att uppnå ett organiserat arbetssätt i undervisningen och där alla elever 
kan utveckla läskompetens (Acevedo, 2010:6). Whittaker och Acevedo (2016:51) presenterar 
i sin studie att lärarna upplevde att R2L kunde vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. 
För att få en överblick av elevernas kunskapsnivå blev även R2L ett verktyg i form av ett 
bedömningsstöd att tillämpa i undervisningen (Whittaker & Acevedo, 2016:51). Det svenska 
resultatet i PISA påvisade bristfälligheter gällande elevernas potential att tillämpa 
läskompetens i form av ett verktyg för kunskapsinhämtningen i olika skolämnen (Acevedo, 
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2010:8). R2L är således en verktygslåda med en uppsättning av strategier för att anpassa till 
elevernas behov i samtliga skolämnen. Implementeringen av R2L resulterade i att eleverna 
blev mer engagerade och hade ett högre deltagande i undervisningen. Enligt lärarna kunde 
eleverna genom tillvägagångssätten i R2L ta del av mer utmanande texter (Acevedo, 2010:5). 
Det finns däremot en risk när genrepedagogiken genomförts i praktiken eftersom metodiken 
tillämpats i undervisningen som ett färdigt recept. Det innebär att metodiken har tillämpats 
som ett recept som ska följas i en specifik ordning från början till slut. Cirkelmodellen 
behöver i stället appliceras utifrån elevernas förutsättningar och vara en vägledning för lärarna 
att utgå från i undervisningen (White, Mammone & Caldwell, 2015:260). Dessutom kan 
genrepedagogiken vara ett verktyg för att ge eleverna en ökad förståelse för textstrukturer och 
språkets uppbyggnad med hjälp av genrepedagogikens strategier (Kuyumcu, 2011:53). 
Implementeringen av R2L skapade även ett ökat engagemang hos samtliga ämneslärare 
(Acevedo, 2010:5). Genom tillämpningen av R2L fick även lärarens roll en ny skepnad och 
klassrummet blev mer demokratiskt genom ökad social samverkan mellan lärare och elever 
(Acevedo, 2010:38). Dessutom förstod lärarna i studien att lärarens roll är av största vikt 
gällande läskunnighet och lärandeprocess (Acevedo, 2010:43). Det är tydligt att resultatet och 
arbetsprocessen är lika viktiga i den genrebaserade undervisningen (Kuyumcu, 2011:16).  
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5 Metod 
Inledningsvis presenteras val av metoder för datainsamlingen samt analysen. Därefter 
beskriver vi valet av icke deltagande observationer samt semistrukturerade intervjuer. 
Slutligen presenteras de medverkande lärarna i studien samt de etiska aspekterna kring 
undersökningen och datainsamlingen.  
 

5.1 Metodval  
I vår undersökning har vi valt att använda kvalitativa metoder i form av intervjuer och 
observationer. När flera metoder används för att besvara undersökningens frågeställningar 
kallas det för triangulering (Trost, 2010:34). Triangulering innebär att flera kvalitativa 
metoder kan tillämpas i en och samma studie för att inhämta mer material (Trost, 2010:35). Vi 
har valt att använda oss av observationer för att besvara vilka strategier i R2L läraren 
tillämpar och på vilket sätt lärarna använder strategierna i klassrumsundervisningen. 
Intervjuerna med klasslärarna syftar till att besvara vår frågeställning om metodikens 
möjligheter och begränsningar. Enligt Trost kan kvalitativa intervjuer kopplas samman med 
andra insamlingsmetoder och det är fördelaktigt för studien (Trost, 2010:47). Det är 
betydelsefullt att kombinera intervju och observation och det bekräftas genom följande citat: 
“Meningen finns inte, så att säga, bara i orden, utan även i ordens praktik och i visuella 
intryck.” (Aspers, 2011:113). Kvalitativ forskning innebär att studiens datainsamling och 
analys vanligtvis inte fokuserar på siffror utan orden är i stället av vikt. Av den anledningen 
blir materialet i stor utsträckning empiriskt och leder i sin tur till egen tolkning (Bryman, 
2018:454). Sammanfattningsvis finns det bra argument för att både observera och intervjua 
eftersom respondenten kan ha svårt att sätta ord på sina känslor i en intervju (Aspers, 
2011:113). 
 

5.2 Material och urval 
Några av lärarna i vår studie är verksamma på en skola som vi har haft kontakt med tidigare i 
samband med vår verksamhetsförlagda utbildning. I första hand utgick vi från 
bekvämlighetsurval och enligt Trost (2010:140–141) innebär det att forskaren väljer ut 
passande personer för studien och därefter utses ytterligare personer efter arbetets gång. 
Däremot är en nackdel med bekvämlighetsurvalet att de valda respondenterna i studien blir 
avvikande och inget normativt urval sker. I kvalitativa studier är det i stället betydelsefullt att 
få fram stor variation gällande respondenter (Trost, 2010:140–141). Därför valde vi även att 
fråga våra redan utvalda respondenter om de visste någon relevant respondent för 
undersökningen och det kallas för snöbollsurval. Snöbollsurvalet används när forskaren vill få 
ett större urval i mindre projekt (Denscombe, 2018:70). Av den anledningen har vi kontaktat 
och skickat ut missivbrev till andra skolor än den vi i första hand valde att vända oss till, se 
bilaga 1. Genom att kontakta flera skolor fick vår studie variation och det enda kravet vi hade 
var att skolorna arbetade med R2L och att lärarna var verksamma i lågstadiet.  
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I vår undersökning har en observation och en intervju genomförts i årskurserna 1–3. Vår 
materialinsamling utgör totalt sex klassrumsobservationer och sex lärarintervjuer. Våra 
observationer skedde på̊ tre olika skolor i sex klasser i årskurs 1–3. Vi började med en 
klassrumsobservation och därefter genomfördes en efterföljande intervju med klasslärarna.  
 

5.3 Genomförande 
Vi skickade ut ett missivbrev med information till respondenterna gällande studiens syfte och 
bakgrund. Vi skickade inte ut något informationsbrev till vårdnadshavare, i stället valde vi att 
kontakta rektorerna på respektive skola. Rektorerna gav sitt godkännande till att genomföra en 
klassrumsobservation utan att kontakta föräldrarna eftersom ingen enskild elev skulle 
observeras. I missivbrevet till respondenterna behöver forskaren inte redogöra för allt studien 
avhandlar, utan endast i sin helhet (Trost, 2010:125). Dessutom är det viktigt att ha en balans 
kring den förmedlade informationen för att inte styra in respondenterna mot en specifik 
riktning (Kvale & Brinkmann, 2014:108). Informationen till respondenterna behöver inte vara 
alltför detaljerad och genom ett skriftligt dokument får respondenterna information för 
samtycke och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002:7).  
 
5.3.1 Observationer 
Vi har valt att genomföra strukturerade observationer eftersom den metoden tillämpas när 
forskare vill studera ett särskilt skeende, exempelvis när de följer ett händelseförlopp (Aspers, 
2011:111). En forskare försöker få en förståelse för respondenternas val i praktiken genom att 
fokusera på vad, varför och hur i en observation (Aspers, 2011:44). Strukturerade 
observationer är ett tillvägagångssätt och det innebär att observatören i förväg har bestämt 
observationens riktning samt hur innehållet ska behandlas. Strukturerade observationer sker 
vanligen genom att observatören har skapat ett observationsschema för att garantera att 
samtliga beteenden behandlas på ett organiserat sätt (Bryman, 2018:340).  Det är även vanligt 
förekommande att strukturerade observationer sker genom att vara icke-deltagande och det 
betyder att observatören vistas i omgivningen utan att delta i händelseförloppet (Bryman, 
2018:341). Innan genomförandet av observationerna skapade vi ett observationsschema. 
Bryman (2018:340) förespråkar användningen av ett observationsschema på grund av att det 
underlättar forskarens observation. Observationsschemat blir vår utgångspunkt för att 
anteckna vilka strategier läraren använder och på vilket sätt strategierna tillämpas under 
observationstillfället, se bilaga 4.  

5.3.2 Intervjuer 
Vi har även valt att använda semistrukturerade intervjuer i vår studie. Syftet med kvalitativa 
intervjuer är att få detaljrika och utvecklade svar. Därför kan forskarna i en kvalitativ intervju 
lägga till nya frågeställningar under intervjun. Forskaren kan dessutom ändra riktning efter 
respondentens svar och det betyder att fokus ligger på respondentens egna synpunkter. I 
kvalitativa intervjuer kan samtalet formas efter vad respondenten anser är viktigt och av 
intresse (Bryman, 2018:561). I semistrukturerade intervjuer är frågorna av öppen karaktär och 
leder därmed inte till slutna svar (Trost, 2010:42). Respondenten blir inte styrd i någon 
speciell riktning utan det möjliggör att respondenten uttrycker sig med egna formuleringar 
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(Bryman, 2018:315). “Rent allmänt kan man säga att de kvalitativa intervjuerna, som man gör 
i t.ex. forskningssammanhang, utmärks av hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering.” (Trost, 2010:41). De kvalitativa intervjuerna består av informationsrika svar 
från respondenterna. Materialet har därmed stor utbredning och när intervjuerna är färdiga kan 
det finnas intresseväckande svar att gå igenom i form av händelser, tankemönster samt 
respondenternas synpunkter och tankar (Trost, 2010:25). Av den anledningen har vi valt att 
använda kvalitativa intervjuer i valet av metod för att få ett omfattande material bestående av 
informationsrika svar. För att intervjuerna skulle bestå av informationsrika svar bokade vi in 
45 minuter med varje respondent och samtliga intervjuer var inom den bestämda tidsramen. 

Intervjufrågorna växte fram utifrån olika aspekter som vi har haft i åtanke (Bryman, 2018; 
Trost, 2010). Exempelvis är dubbla frågor i en och samma fråga inte fördelaktigt eftersom det 
ger för breda perspektiv (Bryman, 2018:324). Ordet varför ska inte användas i intervjuer och 
det tog vi i beaktande när vi formulerade och skapade frågorna. Intervjufrågorna är utvalda för 
att poängtera möjligheter och begränsningar med R2L, se bilaga 2 (Trost, 2010:102–203). 
Visuell elicitering är ett hjälpmedel och kan användas i samband med intervjuer (Aspers, 
2011:152). Vi har valt att använda visuell elicitering i form av en bild på strategierna och 
nivåerna i R2L för att underlätta samtalet med respondenten, se bilaga 3. I den didaktiska 
cirkeln finns det tre nivåer och nio strategier och vi anser att det finns svårigheter att samtala 
om strategierna utan att ha dem framför sig.  
 
Vi valde att använda ljudupptagning när vi intervjuade respondenterna. En fördel med 
ljudupptagning är att forskaren kan ta del av innehållet flera gånger och det möjliggör 
granskningen av respondentens formuleringar. Ytterligare en fördel är att forskaren inte 
behöver ägna tid åt anteckningar och kan i stället fokusera på intervjun (Trost, 2010:74). 
Nackdelen med att använda ljudupptagning är att det krävs tid för att lyssna till det inspelade 
materialet (Trost, 2010:75). Trost (2010:94) betonar dock att ögonkontakten är av betydelse 
för att den visar att forskaren är intresserad och därmed har vi valt att använda ljudupptagning 
eftersom vi vill koncentrera oss på respondenten. 
 

5.4 Bearbetning och analys 
Vi har gjort en kvalitativ bearbetning av vårt insamlade material genom att insamlingen 
skrivits ner i text för att bli mer överskådlig (Patel & Davidsson, 2011:120). Vi valde att 
transkribera och analysera materialet direkt eftersom annars finns det en risk att insamlingen 
inte blir lika tydlig. Dessutom är det en fördel att analysera i anslutning till insamlingen av 
materialet eftersom datainsamlingen fortfarande är aktuell och då kan nya idéer växa fram 
tydligare (Patel & Davidsson, 2011:121).  

Vår analys av data utgår från innehållsanalys och det är ett tillvägagångssätt för att fastställa 
det mest centrala ur en stor mängd med innehåll. Tillvägagångssättet innebär att bryta ner 
materialet i mindre komponenter och att utarbeta huvudsakliga kategorier, det vill säga 
passande nyckelord till ett tema. Det innebär även att koda komponenterna efter kategorier, 
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för att sedan analysera data i förhållande till andra komponenter samt när komponenterna 
förekommer i texten. När alla komponenter är kodade sker en mer utförlig analys och det 
utgör grunden för att förklara och tydliggöra varför vissa komponenter hör ihop och när de 
framkommer (Denscombe, 2018:402). Innehållsanalys är det mest förekommande sättet att 
analysera material. I slutskedet kan forskaren urskilja olika typer av motiv och underliggande 
strukturer mot befintlig forskning och teori, vilket i sin tur ligger till grund för att uttrycka ny 
mening och kunskap (Larsen, 2009:101–102).  

5.5 Metodkritik 
Samtliga intervjuer i undersökningen har genomförts av oss båda två eftersom vi anser att 
våra kompetenser kompletterar varandra. Det är en fördel att vara två enligt Trost om de som 
intervjuar är duktiga på att samverka, det leder till att intervjuerna blir mer omfattande och det 
skapas en djupare förståelse av respondenternas svar (2010:67). “Forskaren kan inte gå 
obemärkt ut ur dessa möten, hon påverkar och blir påverkad av andra människor.” (Aspers, 
2011:33). Därför finns det även en risk att materialet har blivit påverkat av vårt deltagande i 
observationerna, trots att vi genomförde icke-deltagande observationer. Det innebär att vi 
interagerar med respondenterna och miljön utan att vi är medvetna om det, vilket kan påverka 
lärarnas samt elevernas beteende och därmed studiens resultat. 
 
Våra intervjuer genomfördes i lärarnas hemklassrum och vid två intervjutillfällen i ett 
grupprum. Vårt val av intervjuplats kan kritiseras eftersom intervjuerna anpassades efter 
lärarnas begäran av lokal. Trost (2010:65) avråder att respondenterna väljer intervjuplats 
eftersom det oftast leder till att de väljer sina arbetsrum och det kan leda till störningsmoment 
från exempelvis telefoner eller kollegor. Under några av våra intervjutillfällen med 
respondenterna fick samtalen ett avbrott när kollegor och elever kom in i hemklassrummen 
och grupprummen. Däremot underlättade det att lärarna själva valde intervjuplats eftersom det 
fanns lättillgängligt material i rummen som vi fick ta del av under samtalen. Även Trost 
(2010:65) menar att det är betydelsefullt att respondenten känner sig bekväm i den valda 
miljön och det upplevde även vi under våra intervjutillfällen.  
 

5.6 Etiska aspekter 
Människor är oförutsägbara och därför ska forskaren ha i åtanke att oväntade saker kan ske 
impulsivt i olika miljöer i samband med kvalitativa metoder (Kvale & Brinkmann, 2014:114). 
I Vetenskapsrådet (2002:5) framställs vikten av att följa forskningskravet, vilket är i ständig 
utveckling gällande tillämpningen av metoder. Individskyddskravet utgår från att alla 
individer är skyddade från psykisk- och fysisk skada, förolämpning samt kränkning när 
forskning bedrivs. Forskningskravet och individskyddskravet åskådliggörs ständigt under 
studien och betyder att forskaren tar i beaktande kring de negativa konsekvenser som kan 
följa av olika metodiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002:5). Respondenterna har 
rättigheter och kraven utgår från respondentens okränkbarhet och egenvärde (Trost, 
2010:123). Studien utgår av den anledningen från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet förtydligas genom de 
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fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6).  
Missivbrevet ska upplysa respondenten om betydelsefull information (Patel & Davidson, 
2011:75). Informationen i missivbrevet utgår från Vetenskapsrådets (2002:7) regel ett där det 
betonas att deltagandet i studien är frivilligt. Respondenterna kan därmed alltid avbryta sin 
medverkan utan att respondenternas handlingar får negativa konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet innehåller regler gällande tystnadsplikt vid deltagande. I missivbrevet 
poängterar vi även respondenternas frivillighet (Vetenskapsrådets, 2002:12). Fingerade 
uppgifter rekommenderas inte i syftet att ge respondenterna anonymitet. Fingerade uppgifter 
kan riskera att en individ passar in på en personlig beskrivning och individen kan bli falskt 
identifierad (Trost, 2010:128).  Forskaren kan komma långt på avidentifierade uppgifter och 
det betyder att endast de mest betydelsefulla uppgifterna för analys och förståelse anges i 
studien (Trost, 2010:127). Därför har vi valt att endast benämna respondenterna efter 
numrering.  
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6 Resultat 
Inledningsvis presenteras en beskrivning av de intervjuade lärarna samt en 
lektionsbeskrivning från observationstillfället. Vidare följer resultatet av vår innehållsanalys. 
Vi har valt att föra samman resultatet för att synliggöra ett samband mellan intervjuerna och 
observationerna eftersom det underlättar läsningen. Våra utvalda teman i resultatet baseras på 
jämlika möjligheter utifrån elevernas olikheter, R2L som verktyg och ämnesspråk.  
  
Lärare 1 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 1. Läraren har 
varit utbildad i R2L i tre år. Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion. 
Eleverna fick läsa en kort berättelse om en igelkott. Syftet med lektionen var att ge eleverna 
en förståelse för en sagas uppbyggnad och ge eleverna en grund för att skriva en egen saga om 
ett valfritt djur. Läraren använde strategierna detaljerad läsning och gemensam konstruktion. 
  
Lärare 2 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 3. Läraren har 
varit utbildad i R2L i sex år. Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion 
med utgångspunkt från en mening i högläsningsboken Edward Tulanes fantastiska resa. 
Syftet med lektionen var att belysa interpunktion och träna på stavning av dubbelbeteckning, 
k-ljud och ng-ljud. Läraren använde strategierna meningskonstruktion och stavning. 
 
Lärare 3 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 1 och är 
ansvarig svensklärare på sin skola för årskurs 1–3. Läraren har varit utbildad i R2L i fem år. 
Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion. Eleverna fick arbeta med en 
faktatext om en späckhuggare. Syftet med lektionen var att ge eleverna en förståelse för 
faktatextens struktur för att vid ett senare tillfälle låta dem skriva individuella faktatexter om 
ett annat djur. Läraren använde strategierna förberedelse för läsning och detaljerad läsning. 
 
Lärare 4 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 1. Läraren har 
varit utbildad i R2L i sex år. Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion. 
Utgångspunkten för skrivandet var en modelltext om en igelkott. Syftet med lektionen var att 
eleverna skulle skriva en egen saga om ett djur på datorn. Läraren använde strategin 
individuell konstruktion. 
  
Lärare 5 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 2. Läraren har 
varit utbildad i R2L i sex år. Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion. 
Lektionens utgångspunkt var att arbeta med en faktatext om dinosaurien Triceratops. Syftet 
med lektionen var att läraren skulle ge eleverna en förståelse för nyckelord och belysa 
faktatextens uppbyggnad för att eleverna vid ett senare tillfälle skulle skriva egna faktatexter 
om en annan dinosaurie. Läraren använde strategierna förberedelse för läsning och detaljerad 
läsning. 
  
Lärare 6 är verksam grundskollärare i årskurserna 1–3 och klasslärare i årskurs 1. Läraren har 
varit utbildad i R2L i sju år. Klassrumsobservationen genomfördes under en svensklektion. 
Eleverna fick arbeta med ett stycke från sagan om Snövit genom att belysa nyckelord, träna 
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stavning och skriva om texten. Lektionens syfte var att förbereda inför att skriva egna sagor. 
Läraren använde strategierna detaljerad läsning, stavning och gemensam konstruktion.  
 

6.1 Jämlika möjligheter utifrån elevernas olikheter 
Under denna rubrik presenteras våra resultat utifrån lärarintervjuerna och 
klassrumsobservationerna gällande elevernas behov och förutsättningar. Resultatet framhäver 
att lärarens och modelltextens stöd ligger till grund för att eleverna ska kunna arbeta i helklass 
och par för att slutligen bli självständiga. 
 
6.1.1 Elevernas behov och förutsättningar 
Lärare 6 berättar att R2L är ett språkutvecklande arbetssätt som möjliggör att alla elever kan 
delta i en inkluderande undervisning. Läraren berättar i intervjun att det finns en elev i klassen 
med språksvårigheter. Det synliggjordes under observationen av lärare 6 att eleverna fick 
stöttning i genomförandet av strategin stavning för att möjliggöra att även eleven med 
språksvårigheter kunde delta i undervisningen. Läraren viskade bokstäverna till eleven och 
eleven kunde därefter bokstavera till sin klasskamrat. Lärare 2 berättar att under en lektion i 
R2L kan frågeställningarna formuleras om och förenklas för att de lågpresterande eleverna 
ska få möjligheten att svara på frågorna. Under observationen av lärare 3 framkommer det att 
läraren använder sitt finger för att vägleda och orientera eleven i texten. Lärare 3 berättar att 
med små medel kan läraren stötta varje elev till att delta i den gemensamma undervisningen. 
Av detta skäl menar lärare 1, 3 och 6 att läraren med hjälp av R2L lotsar eleverna för att alla 
ska få lyckas eftersom det strukturerade arbetssättet leder till att alla elever kan hitta 
nyckelorden i texten. Samtliga lärare förklarar i intervjuerna att arbetssättet gör det möjligt för 
alla elever att delta i undervisningen oavsett elevernas behov och förutsättningar. Dessutom 
berättar alla lärare i intervjuerna att R2L är ett arbetssätt med flera upprepningar och att 
lärarnas stöttning möjliggör att flera elever kan delta i undervisningen eftersom eleverna 
genomför samma moment. Lärare 4 nämner att genom stöttning behöver ingen elev lägga bort 
pennan och vara uppgiven för att eleven inte kan. Läraren förklarar att i strategin individuell 
konstruktion kan även de lågpresterande eleverna skriva en text utan stöd från läraren 
eftersom de får stöttning från modelltextens uppbyggnad. I samband med stöttning säger 
lärare 3 i intervjun att läraren väljer att berätta nyckelordets placering i texten vid strategin 
detaljerad läsning oavsett vilken årskurs läraren undervisar i. Att berätta nyckelordets 
placering innebär att läraren exempelvis säger att det är det tredje ordet på första raden som 
eleverna ska hitta i modelltexten. Anledningen till att berätta om nyckelordets placering är för 
att eleverna med språksvårigheter ska kunna arbeta med samma text. När det gäller olika 
elevgrupper berättar lärare 6 att de lågpresterande eleverna utvecklas mest genom R2L 
samtidigt utvecklas även de högpresterande eleverna i takt med det som förväntas av dem. 
Dessutom berättar lärare 2 i intervjun att undervisningen utgår från en lägre nivå än de 
högpresterande elevernas befintliga nivå. I samband med att utgå från en lägre nivå i R2L 
berättar lärare 2 att genom en lägre nivå på texten i samband med metodiken förklarar lärare 2 
att det inte försämrar de högpresterande elevernas utveckling:  
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Lärare 2: … jag har inte upplevt att de har suckat och stönat och det har inte varit för lätt heller. 
Jag tycker att det ger så pass mycket till de flesta så det är ingen bortkastad tid för någon. 

 
Lärare 2 menar att det är möjligt att individualisera undervisningen i samband med metodiken 
och det möjliggör att läraren kan rikta svårare frågor till de högpresterande eleverna för att de 
ska utmanas och utvecklas. Lärare 5 bekräftar att R2L kan anpassas utifrån elevernas olika 
nivåer och läraren lyfter även fram att andraspråksinlärningen gynnas av metodiken. I 
intervjun förklarar lärare 1 att klassen består av många andraspråkselever och att det är 
avgörande för dessa elever att få skriva meningar och arbeta med ordföljd i undervisningen 
och det förekommer i R2L. Läraren berättar att tillvägagångssätten i R2L är tydliga för elever 
med ett annat modersmål än svenska eftersom metodiken visar hur eleverna ska arbeta. Ett 
tydligt arbetssätt underlättar enligt läraren andraspråkselevernas förståelse för språkets 
uppbyggnad. Lärare 1 berättar att förstaspråkselever är medvetna om ordföljden och därför 
har eleverna inga svårigheter med att formulera meningar. Lärare 1 förklarar att strategin 
detaljerad läsning består av ledtrådar och synonymer för att eleverna ska hitta nyckelord i 
modelltexten. Läraren säger att genom vägledning behöver inte andraspråkselever behärska 
svenska språket för att förstå vilka ord som ska markeras och eleverna kan därmed följa med i 
texten utifrån sina förutsättningar. Även lärare 6 berättar i intervjun att eleverna inte behöver 
ha varit i Sverige särskilt länge för att delta i undervisningen i R2L. Strategierna i metodiken 
underlättar språkinlärningen för andraspråkselever enligt lärare 4 som menar att 
andraspråkseleverna kan delta i den gemensamma undervisningen. Mot den bakgrunden 
förklarar läraren att andraspråkseleverna kan tillägna sig nya ord i olika sammanhang genom 
att arbeta med begreppsförklaringar.  
 
Valet av strategier i R2L beror enligt flera lärare på elevernas behov och förutsättningar. 
Lärare 5 berättar att i årskurs 1 är det möjligtvis mer fokus på den tredje nivån i metodiken, 
även kallad den inre cirkeln eftersom eleverna är i början av sin skrivprocess. Läraren 
förklarar att även i slutet av årskurs 2 arbetar klassen med den inre cirkeln för att utveckla sitt 
skrivande och belysa till exempel dubbelteckning. Lärare 2 berättar att det finns elever med 
stavningssvårigheter i klassen och de har svårt att placera ut punkt på rätt plats i en mening. 
Av den anledningen berättar läraren att klassen arbetar mycket med den inre cirkeln även i 
årskurs 3. I samband med val av strategi förtydligar lärare 2 att det är av vikt att välja en 
passande modelltext. Lärare 1 och 2 nämner i intervjuerna att det finns svårigheter med att 
hitta anpassade texter för elever i de lägre åldrarna. Lärarna menar att de inte endast kan ta en 
bok från bokhyllan och använda i samband med strategierna i R2L. Fortsättningsvis berättar 
lärare 1 och 2 att det är svårt att anpassa modelltexterna till de yngre eleverna eftersom 
texterna blir för avancerade och därmed blir ribban för hög. Lärare 5 berättar att det är svårt 
att hitta en lämplig textmängd med både tydlig textuppbyggnad och innehåll. Därmed kan en 
svårighet med val av texter enligt läraren vara att innehållet har en bra inledning, däremot 
saknas resterande händelseförlopp. Lärare 6 håller med till viss del att det kan vara svårt att 
hitta texter som är anpassade för lektionens syfte. Läraren säger att svårigheten med att hitta 
texter kan liknas vid en tröskel som läraren behöver ta sig över. När läraren väl har tagit sig 
över tröskeln blir det mindre komplicerat att anpassa texter efter strategierna i R2L. Lärare 6 
berättar i intervjun att texterna inte behöver vara anpassade efter specifika åldersgrupper. I 
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samband med val av texter framhäver även lärare 2 att modelltexterna inte behöver vara en 
hel text, utan läraren kan i stället använda delar från en text. Läraren berättar i intervjun att 
klassen kan arbeta med en text under en längre period eftersom det finns många olika 
funktioner att synliggöra i en mening. Lärare 2 utgick endast från en mening under 
observationstillfället och belyste bland annat dubbelteckning, ng-ljud och k-ljud. Mot denna 
bakgrund förklarar lärare 6 att textens utgångspunkt är grundläggande för valet av 
strategier.  Vissa texter behöver således en grundlig bearbetning av alla punkter i strategin 
detaljerad läsning medan andra texter endast är i behov av att genomgå delar av strategin, 
exempelvis genom att läsa texten stycke-för-stycke. 
 
6.1.2 Arbeta i helklass  
I samtliga observationer stöttades eleverna i ett samspel med andra genom att högläsa 
modelltexter och det skedde oavsett lärarnas val av strategier. Lärare 3, 4, 5 och 6 högläste 
texterna för klassen till skillnad från lärare 1 och 2 där eleverna turades om att läsa ett stycke 
högt för varandra. Lärare 5 säger i intervjun att eleverna kan tillägna sig svårare texter genom 
att läsa tillsammans med andra. I samband med att arbeta tillsammans med andra berättar 
lärare 3 om en R2L-lektion i årskurs 1 där läraren utgick från att stötta eleverna i helklass 
genom strategierna detaljerad läsning och gemensam konstruktion för att sedan arbeta enskilt 
i individuell konstruktion. Fortsättningsvis berättar läraren att klassen inleder arbetet med att 
utgå från en modelltext för att få en fördjupad förståelse för textens meningsuppbyggnad och 
begrepp. Eleverna hjälper varandra att byta ut ord för att i ett senare skede skriva individuella 
texter och när eleverna ska möta nya texttyper förklarar lärare 3 vikten av att genomföra en 
gemensam konstruktion i helklass eftersom det underlättar elevernas individuella skrivande. 
Fortsättningsvis berättar läraren att elevernas texter sammanställdes till individuella böcker 
genom att eleverna fick klippa ut meningar från sina egenskrivna texter och rita passande 
bilder till texterna. Eleverna behövde därmed läsa sin text noggrant för att bilderna skulle 
stämma överens med texten. Lärare 2 berättar att innan införandet av R2L utgick 
undervisningen från att arbeta enskilt och med hjälp av metodiken har undervisningen 
förändrats från individuellt arbete till att ske i samverkan tillsammans med andra. Lärare 5 
berättar att R2L möjliggör att alla kan vara med och läraren genomför alltid R2L i helklass 
och det bekräftar även lärare 1: 
 

Lärare 1: …  jag arbetar alltid med det i helklass, det är ett sätt för att få det att fungera i helklass 
tycker jag. Alla är med, alla gör samma sak på något vis. Alla klipper meningar eller stryker 
under ord. Det är ett enkelt sätt att arbeta i helklass. Det är inget jag skulle vilja göra med en 
elev. Det är inte svårt att genomföra med alla. 

 
Under alla observationer förekom samtal mellan eleverna och oavsett val av strategi i 
undervisningen förekom det även diskussioner mellan läraren och eleverna. Diskussionerna i 
klassrummet behandlade modelltextens innehåll och händelseförlopp. I samband med 
läsningen av modelltexterna diskuterades andra samtalsämnen kopplade till innehållet. 
Dessutom förekom det även en diskussion gällande modelltextens nyckelord, textens 
interpunktion och tecknens betydelse. Under observationstillfället av lärare 3 ställde en elev 
en fråga som var kopplad till det tidigare stycket klassen hade läst i modelltexten. Under detta 
händelseförlopp inleddes en diskussion i helklass och eleverna interagerade tillsammans med 
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läraren för att diskutera elevens reflektioner. Lärare 3 berättar i intervjun att när en elev inte 
förstår kan en annan elevs erfarenheter möjliggöra en gemensam reflektion för att hjälpa 
varandra vidare. Lärare 4 berättar i intervjun att alla elever kan vara delaktiga i diskussionen 
när de samtalar om en bok i undervisningen eftersom alla har utgått från samma innehåll. 
Läraren menar att det blir en gemenskap när eleverna är delaktiga i samma uppgifter och lär 
av varandra. Sammanfattningsvis framgår det i intervjuerna med samtliga lärare att lärarna 
använder R2L i helklass. Lärare 6 berättar att genomförandet i helklass beror på elevgruppen. 
I tidigare klasser berättar läraren att det fungerade att använda metodiken i helklass, däremot 
finns det elever med olika diagnoser i lärarens befintliga klass. Av den anledningen behöver 
lärare 6 undervisa i halvklass för att ha möjligheten att stötta alla elever. 
 
6.1.3 Arbeta i par 
I samband med strategin meningskonstruktion väljer lärare 2 att låta eleverna arbeta i par. 
Lärare 5 berättar att när eleverna arbetar i par diskuterar eleverna kring hur de ska få ihop 
olika ord till en mening och därmed blir samarbete en del av processen när eleverna arbetar 
med meningsuppbyggnad. Även lärare 4 brukar dela in eleverna i par och berättar i intervjun 
att parindelning möjliggör att eleverna kan tillägna sig svårare texter. Dessutom förekommer 
samarbete i par även i observationen av lärare 6 när eleverna arbetade med strategin stavning. 
Under observationen gick eleverna fram till tavlan i par och bokstaverade de markerade orden 
i texten för varandra och klasskamraterna samverkade i momentet genom att de kontrollerade 
om orden var rättstavade. Enligt lärare 6 är gruppdynamiken viktig för arbetsprocessen och 
för att arbetet ska fungera behöver läraren ha i åtanke vilka elever som kan arbeta 
tillsammans. Under observationen för lärare 4 satt eleverna och pratade med varandra och det 
uppmärksammades att elevernas diskussioner berörde sagoskrivningen. I detta sammanhang 
frågade eleverna varandra vilket djur de skrev om, sagans handling och eleverna hjälpte 
varandra med stavning. I samband med samarbete berättar lärare 5 i intervjun att under arbetet 
med strategin detaljerad läsning kan eleverna hjälpa varandra att hitta de ord som ska 
markeras. Det framkom under observationen av lärare 6 när en elev hjälpte sin bänkkamrat 
genom att peka på ordet som skulle markeras i modelltexten. Under observationstillfället av 
lärare 2 använde läraren strategin stavning och en elev uppmärksammade att bänkkamraten 
hade glömt att skriva bokstaven “r” i ordet kärlek. Samverkan med andra enligt lärare 6 är en 
betydelsefull beståndsdel i elevernas lärande och att eleverna lär sig av och med varandra:  
 

Lärare 6: … väldigt mycket att man lär av varandra, det kan vara mycket lättare för en elev att 
lära sig av en kompis. Att de tänker så och de tänker så. Då kan de också säga att såhär tänker 
jag, jag tänker också lika. Att det inte bara är jag mot dem, utan de har varandra och man är alla. 
Jag kan känna att gör det inte bara med tre elever utan man ska göra det med en stor grupp, för 
alla elever kan verkligen bidra med sina grejer, det tycker jag.  

 
6.1.4 Elevernas självständighet 
I intervjun säger lärare 3 att eleverna kan skriva ganska omfattande och härliga texter genom 
R2L trots att eleverna är små. Läraren berättar att elevernas språkutveckling sker i en 
progression när klassen arbetar med olika projektarbeten. Grunden i projekten är att utgå från 
nivå ett i R2L och därefter använder klassen överstrykningspennor och belyser nyckelord i 
strategin detaljerad läsning. Sedan får eleverna arbeta med nivå tre i R2L genom att klippa 
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isär meningar och arbeta med strategierna stavning, meningskonstruktion och 
meningsskrivande. Till slut skriver klassen en gemensam omskrivning och i ett senare skede 
skriver eleverna en individuell omskrivning. Fortsättningsvis menar läraren att under arbetet 
med projektarbeten har alla strategier i R2L tillämpats och det är inte alltid fallet:  
 

Lärare 3: … där har jag verkligen dragit hela varvet och verkligen haft på den här innersta 
cirkeln. För många gånger är man och luddar i den här yttre med förståelsen bara, men här var vi 
verkligen inne på stavning och meningsuppbyggnad. Då kan man bygga vidare på den där 
grunden som man har, det tycker jag har varit bra.  

 
Lärare 3 säger att alla strategier i metodiken kan tillämpas, däremot är det avgörande att förstå 
att R2L är en process och av den anledningen är det viktigt att strategierna fördelas och inte 
sker under ett och samma lektionstillfälle. Läraren berättar att i början när R2L tillämpades 
var det lätt att bli ivrig och under en lektion kunde klassen gå igenom överstrykningar i texten 
och de antecknade nyckelorden gemensamt på tavlan. Slutligen hade klassen även skrivit en 
helt ny text utifrån modelltextens struktur under samma lektion. Läraren berättar att det är 
bättre att arbeta successivt och repetera överstrykningar genom att fokusera på 
meningsuppbyggnaden och belysa stavning och betydelse av orden. Fortsättningsvis berättar 
lärare 3 att efter större projektarbeten kan läraren i efterhand belysa elevernas progression från 
årskurs 1–3. Elevernas progression kan synliggöras genom att läraren visar eleverna att de har 
skrivit en sammanhängande berättelse med en handling och att det är en bra berättelse trots att 
den inte är särskilt lång. I årskurs 2 har berättelsen förhoppningsvis blivit lite längre och i 
årskurs 3 utmynnar berättelsen i ännu längre texter än eleverna skrev i tidigare årskurser. 
Lärare 2 berättar i intervjun att undervisningen i R2L utgår från att göra momenten 
tillsammans med stöttning för att sedan successivt ta bort byggnadsställningen och låta 
eleverna bli självständiga. Lärare 4 säger att när eleverna fick skriva ut sin saga under 
strategin individuell konstruktion berättade eleverna att de blev stolta över sina sagor eftersom 
texterna var längre än de brukar vara. Lärare 3 berättar i intervjun att i strategin individuell 
konstruktion får eleverna känslan av att lyckas: 
 

Lärare 3: … men för deras egen självkänslas skull tror jag nog att metoden ofta får eleverna att 
känna att de lyckas med det här med att hitta ord i text och förstå vad den handlar om. Så 
småningom kanske i vissa fall med stöttning kunna göra sin egen lilla berättelse och att få ta 
hem till mamma och pappa och visa. Det kan vara nog så mycket resultat ibland faktiskt.  
 

Lärare 2 berättar att lärarna vanligtvis tar för givet och förutsätter att eleverna besitter mer 
kunskap än vad de egentligen gör. Läraren menar att det finns flera kunskapsluckor än vad 
lärare tror och således är det betydelsefullt att utgå från elevernas kunskapsnivåer. Lärare 6 
säger att när klassen ska arbeta med meningar i R2L utgår läraren från elevernas 
kunskapsnivåer och väljer meningar från läsläxan. Läraren brukar även utgå från elevernas 
repertoarer när svåra begrepp ska förklaras. Detta resonemang förekom i observationen av 
lärare 3 när läraren förklarade för eleverna hur lång en kilometer var genom att utgå från 
sträckan mellan skolan och ett industriområde i närheten. Det synliggjordes under 
observationerna av lärare 1, 2, 3 och 5 att lärarna utgick från elevernas erfarenheter genom att 
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använda elevernas ordförslag när de bytte ut nyckelord i samband med strategierna detaljerad 
läsning och gemensam konstruktion.  
 
6.1.5 Modelltextens stöttning 
Under samtliga observationstillfällen användes en kopierad text till varje elev för att stötta 
eleverna i arbetet med R2L. I observationen tillämpade lärare 5 ytterligare ett stöd genom att 
använda en projektor för att eleverna skulle följa med under läsningen och ta del av 
nyckelorden. I samband med stöd från modelltexten berättar lärare 3 att eleverna kan ha 
svårigheter med meningarnas början och slut. Av den anledningen brukar läraren göra om 
texten till tydliga meningar och i vissa fall även stycken med numrering för att stötta 
elevernas läsning. Under alla observationstillfällen fanns en kopierad modelltext tillgänglig 
för att stötta eleverna och eleverna kunde följa med i texten med hjälp av sitt finger eller 
läslinjal. Det framkom även att modelltexten stöttade eleverna när lärare 4 tillämpade 
strategin individuell konstruktion med sin klass. Under observationen fick eleverna använda 
en modelltext som stöd för att enklare veta var de befann sig i texten medan de skrev en saga. 
I samband med modelltextens stöttning berättar lärare 1 i intervjun att när eleverna i årskurs 1 
utgår från en modelltext skriver de av textens struktur och byter ut specifika ord för att på ett 
enkelt sätt göra texten till sin egen. Lärare 1 berättar att genom strategin individuell 
konstruktion lyckas de yngre eleverna skriva en egen saga med ett tydligt händelseförlopp och 
därmed får eleverna förståelse för olika texters uppbyggnad och struktur. Under 
observationstillfället av lärare 1 utgår läraren från en modelltext i strategin gemensam 
konstruktion och det sker genom att använda liknande stycken och att endast byta ut 
nyckelorden i texten. Sammanfattningsvis är modelltexten ett stöd för elevernas skrivande 
berättar lärare 1 i intervjun:  
 

Lärare 1: … att visa hur en mening är och som vi gjorde här, att först läsa en saga och sen skriva 
samma saga fast med egna ord. Till exempel att de skriver om en häst i stället för om en igelkott. 
Sådant är enkelt att använda i ettan och att visa och lära sig skriva. Hur ser en mening ut och 
sådär.  

 
Lärare 4 förklarar i intervjun att eleverna får en struktur i sitt skrivande när de använder 
nyckelord och arbetar utifrån en modelltext. Även lärare 3 berättar att strukturen är viktig för 
eleverna eftersom det möjliggör en medvetenhet om vad den specifika texttypen ska 
innehålla. Dessutom säger lärare 2 att strukturen i R2L ger eleverna ökad förståelse för 
modelltextens innehåll: 
 

Lärare 2: … att man jobbar mycket tillsammans och det är en jätteviktig grej, tillsammans och 
att man jobbar noggrant! Att man vinner mycket i längden på att jobba noggrant med texterna 
och att man ställer de här frågorna. För de får helt andra kunskaper när man djuplodar såhär.  

 
Lärare 2 berättar att det är betydelsefullt att utmana eleverna för att de ska utvecklas och bli 
självständiga. I intervjuerna förklarar samtliga lärare att modelltexterna i R2L ska vara svårare 
än vad eleverna klarar av att läsa på egen hand. Modelltexten ska vara en utmaning och texten 
behöver inte alltid vara låst till en specifik årskurs. Lärare 5 och 6 styrker att eleverna kan 
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tillägna sig svårare texter genom att R2L förespråkar att klassen läser modelltexterna noggrant 
och tillsammans med andra. 
 
6.1.6 Lärarens stöttning  
Under alla observationstillfällen stöttade lärarna sina elever genom att de gav eleverna både 
positiv och framåtsyftande feedback och lärarna synliggjorde detta genom att gå runt i 
klassrummet för att finnas där för alla elever. Lärare 6 berättar i intervjun att läraren 
vanligtvis inte ger lika mycket beröm till varje enskild elev under en vanlig lektion, däremot 
berättar läraren att beröm är centralt i R2L:  

 
Lärare 6: … du måste verkligen vara överdriven och säga: men bra, jättebra! För jag är emot att 
man, man ska inte berömma bra jobbat, bra jobbat hela tiden utan då blir det inget värde i det. 
Men på just R2L då ska du ge beröm och se till att alla får någonting, sådär bra jobbat, bra, 
precis, jättebra och så.  

 
Lärare 6 berättar att det är en elev i klassen som inte kan alfabetet och under 
observationstillfället stöttade läraren eleven genom att skriva ordet bokstav för bokstav och 
eleven imiterade läraren. I samband med stöttning berättar lärare 3 att genom att skapa en 
gemensam ordbank med eleverna finns det uppslag av ord och idéer att använda för alla 
elever när de ska skriva egna texter. Under observationstillfället använde lärare 1 strategin 
gemensam konstruktion och klassen skapade en ordbank gemensamt på tavlan. En gemensam 
ordbank var även tillgänglig som stöd under observationen av lärare 4 när klassen arbetade 
med strategin individuell konstruktion. 
 
Lärare 1, 3, 5 och 6 använde strategin detaljerad läsning under observationerna och använde 
stöttning i sin undervisning genom att lärarna orienterade eleverna i modelltexterna både 
genom att berätta var eleverna befann sig i texten och med hjälp av ledtrådar. Lärarna 
orienterade eleverna i texten genom att tydligt säga vilken rad eleverna skulle arbeta med i 
stycket och vilket ord som skulle markeras. I samband med stöttning använde alla lärare 
ledtrådar för att eleverna skulle finna meningsfulla nyckelord genom att lärarna använde 
synonymer, motsatser, ljudade ordets första bokstav, ordets längd och läsförståelsefrågor. 
Lärare 4 berättar i intervjun att om en elev har svårt för att läsa och skriva får eleven ändå 
tillräckligt många ledtrådar för att lyckas hitta nyckelorden. Eleverna kan därmed uppleva 
samhörighet med klassen genom att få ledtrådar av läraren och det framgår även när lärare 2 
nämner att:  
 

Lärare 2: … de kan vara med från ettan med att följa en text, även om de nästan inte kan läsa. 
För jag säger: sista ordet i raden talar om hur huset såg ut och då kan nästan alla följa med och 
hitta och läsa röd eller vad det nu kan stå. 

 
Under samtliga observationer fanns lärarna tillgängliga som stöd för eleverna genom att stötta 
dem på olika sätt. I intervjun berättar lärare 3 att nyckelordens positioner synliggörs under 
hela lågstadiet och under observationen säger läraren till eleverna “I den första meningen, 
förklarar det andra ordet vad det är för djur som texten handlar om” vilket bekräftar lärarens 
utsaga. Lärare 1 och 5 väljer att endast använda ledtrådar utan att benämna nyckelordens 
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position. Genom att ge ledtrådar till texten säger lärare 1 att läraren lotsar eleverna att lyckas 
eftersom de får tydlig vägledning. Fortsättningsvis berättar lärare 1 att när eleverna fått en 
ledtråd och har identifierat nyckelorden får de även en förklaring av svåra ord i modelltexten. 
Lärare 6 berättar att det är avgörande att utgå från elevernas repertoarer och språkbruk när ett 
ord ska förklaras och ord kan även förklaras med gester, därmed är det viktigt att ha i åtanke 
vilka ord eleverna behärskar. Under observationerna med lärare 3 och 5 använde lärarna till 
exempel whiteboardtavla och projektor som stöd för att visa bilder för att förklara svåra 
nyckelord.  
 
Under klassrumsobservationerna av lärare 3 och 5 använde lärarna strategin förberedelse för 
läsning. Lärarna förberedde eleverna genom att berätta vad texten skulle handla om för att 
väcka intresse för det valda ämnet. I intervjuerna berättar lärare 1, 5 och 6 att efter införandet 
av R2L har lärarna blivit bättre på att förbereda eleverna inför arbetet med en ny text. I 
samband med förberedelser berättar lärare 1 att undervisningen blir tydligare om läraren 
förbereder och förtydligar syftet med lektionen. Dessutom säger lärare 5 att eleverna behöver 
en förförståelse innan de ska börja arbeta med en text, därmed kan inte läraren ta för givet att 
eleverna ska kunna bemöta ett främmande innehåll på egen hand. Lärare 6 berättar att 
förberedelserna inför läsningen av en ny bok har utvecklats efter införandet av metodiken och 
förklarar att tidigare brukade läraren endast berätta för klassen om bokens titel, författare och 
sedan läsa på baksidan om bokens handling. Lärare 6 berättar att genom R2L har 
förberedelserna fått en större betydelse och utvecklats ytterligare. Läraren berättar att klassen 
ska läsa mästerkatten i stövlarna och då ska läraren ta fram lårhöga stövlar, en hatt och en 
gosedjurskatt för att introducera och förbereda eleverna inför läsningen. Läraren berättar att 
strategin förberedelse för läsning även kan ske genom att dagen innan lektionen i R2L skriva 
en ledtråd på tavlan om bokens titel för att väcka elevernas intresse. 
 

6.2 Reading to Learn som verktyg 
Under denna rubrik presenteras våra resultat utifrån lärarintervjuerna och 
klassrumsobservationerna angående hur R2L kan användas som ett verktyg för både lärare 
och elever. Resultatet framhäver att R2L är ett tydligt arbetssätt och kan tillämpas som ett 
komplement till andra undervisningsformer. Kollegiets betydelse synliggörs i samband med 
R2L och att metodiken kan användas som en verktygslåda i praktiken.  
 
6.2.1 Komplement till andra undervisningsformer 
Enligt alla lärare i vår studie kan R2L tillämpas som ett verktyg i undervisningen för både 
lärare och elever. Lärare 3 berättar att klassen brukar integrera metodiken med andra 
arbetssätt och att klassen använder strukturen i R2L när de ska göra en gemensam tankekarta. 
Läraren förklarar att genom att leta ord på samma sätt som i R2L blir det en arbetsform som 
eleverna känner igen och det underlättar elevernas inlärning eftersom de är trygga och 
bekväma med arbetssättet. Läraren förklarar att arbetssättet kan användas som ett komplement 
till resterande undervisningsformer. I samband med R2L som ett komplement i 
undervisningen förklarar lärare 4 att metodiken inte behöver förekomma genomgående i hela 
undervisningen, utan R2L är ett verktyg där endast vissa strategier kan användas i 
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undervisningen. Dessutom förtydligar läraren att R2L är ett komplement i undervisningen, 
däremot hade läraren en tidigare uppfattning om att det inte var möjligt att endast välja delar 
av metodiken: 
 

Lärare 4: … man hoppar hit och dit. Det var väl det man inte trodde från början att man kunde 
göra och det var väl därför man kände att det var lite övermäktigt. Jag trodde att man inte kunde 
det och att det var ett jätteprojekt men det behövde inte vara det. Utan det är mer vad man för 
tillfället håller på med och plockar in i undervisningen i det man gör bara. Man pendlar in och 
ut. 
 

Lärare 3 nämner att metodiken kan användas på olika sätt och att läraren kan göra arbetssättet 
till sitt eget. Däremot berättar läraren att det är betydelsefullt att ha i åtanke att inte frångå 
strukturen helt i metodiken eftersom det finns ett bakomliggande syfte med nivåerna och 
strategierna. Sammanfattningsvis säger lärare 3 att arbetssättet börjar sitta i ryggmärgen och 
det bekräftar även lärare 2 genom citatet nedan:  
 

Lärare 2: … jag använder R2L som metod, den ligger här bak [pekar på huvudet] hela tiden. För 
tillslut blir den din. Den finns här i din redskapslåda tillslut och det är inte ett fullständigt vässat 
verktyg för mig än. Det får man jobba vidare med. Det finns i kroppen som ett redskap, för så 
blir det tillslut.  

 
6.2.2 Tydligt arbetssätt  
Det framgår av alla lärare i vår studie att R2L är ett tydligt arbetssätt för eleverna eftersom de 
känner igen de olika strategierna när de används i olika sammanhang. Under samtliga 
observationer uppmärksammades det att strukturen i R2L är tydlig och att arbetssättet 
engagerar alla elever. Under klassrumsobservationen av lärare 1 frågade en elev om de skulle 
klippa trots att läraren inte hade introducerat dagens lektion ännu. Under denna observation 
påpekade även en elev att läraren skrev upp ett ord som de redan hade markerat i texten. I 
denna situation bekräftade läraren att det som eleven uppmärksammade stämde och det visar 
att eleverna är medvetna om arbetssättets tillvägagångssätt. I samband med R2L som ett 
tydligt arbetssätt framkom det även ett engagemang hos eleverna. Engagemanget 
synliggjordes under observationstillfället av lärare 6 när en elev uppmärksammade under 
arbetet med strategin detaljerad läsning att ett ord de markerat tidigare återkom igen och 
läraren frågade om det ordet skulle markeras ännu en gång. Lärare 4 bekräftar elevernas 
engagemang gällande strukturen i R2L i citatet nedan: 
 

Lärare 4: … jag tycker det är ett roligt arbetssätt eftersom alla är engagerade. Det är ett 
detektivarbete att hitta de där orden och prata om dem och diskutera för att sedan skriva eller 
vad det kan vara som man vill då.  

 
Lärarna i vår studie berättar att när eleverna blir äldre gynnas elevernas inlärning av R2L 
eftersom att hela grundskolan använder och utgår från samma arbetssätt. Ett gemensamt 
arbetssätt leder till eleverna får skjuts i sitt skrivande genom att hela skolan använder samma 
metodik och eleverna blir trygga och vet hur arbetssättet fungerar. Lärare 5 berättar att arbetet 
med R2L leder till att tillvägagångsätten finns med i elevernas ryggsäckar och det innebär att 
eleverna får med sig metodikens struktur när de i ett senare skede ska skriva egna texter. 
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Arbetssättet i R2L ger eleverna en modell att tillämpa i sitt skrivande förklarar lärare 3, 4, 5 
och 6 i intervjuerna. Dessutom får eleverna en grund som de kan bygga vidare på när de i 
slutskedet skriver individuella texter. Lärare 6 berättar att när eleverna får förståelse för 
modelltextens struktur kan de i ett senare skede genom att byta ut nyckelord i en individuell 
omskrivning skapa en egen text och strategierna hjälper därför eleverna att bli trygga i sitt 
individuella skrivande. Dessutom berättar lärare 4 att skrivandet behöver utvecklas genom att 
inte endast skriva efter modelltexter eftersom elevernas kreativitet behöver utrymme i 
elevtexterna. Även lärare 2 berättar att eleverna får användbara redskap under olika 
lektionstillfällen och läraren berättar om en klassrumssituation med högläsning. Innan 
högläsningen ur Edward Tulanes fantastiska resa hade lärare 2 en förberedelse av boken och 
berättade att kaninen som är huvudpersonen i boken inte hade några känslor. Sedan när texten 
lästes högt i klassen uppmärksammade eleverna att kaninen fick en känsla när den blev ledsen 
och det resulterade i att de diskuterade och noterade kaninens känslor. Fortsättningsvis 
berättar lärare 2 att R2L ger eleverna verktyg för hur en text ska förstås och att de kan 
identifiera centrala delar i boken utan att läraren belyst dem. Lärare 5 berättar att metodikens 
arbetssätt har resulterat i ett nytt synsätt gällande läs- och skrivinlärningen:  
 

Lärare 5: … verktyg för hur man gör när man läser för att förstå. Hur man gör och hur gör man 
när man läser en text. Vad behöver man tänka på och det tycker jag att jag har fått. Att jag ska ge 
barnen verktyg på ett annat sätt än tidigare för att barnen ska kunna läsa och skriva och förstå.  

 
6.2.3 Att berika varandra i kollegiet 
I intervjuerna nämner alla lärare att upplevelserna efter fortbildningen i R2L var att 
arbetssättet kändes komplext och övermäktigt med tanke på att metodiken består av många 
moment. Lärare 3 berättar att första intrycket av R2L var att det skulle följas som en färdig 
mall och arbetssättet kändes avancerat. Lärare 3 tror att flera lärare blev avskräckta under 
fortbildningen och att lärarna inte har utnyttjat arbetssättet på grund av att de inte vågade 
förenkla R2L i sin undervisning. I intervjun berättar även lärare 4 att det kändes svårt att 
förstå hur R2L skulle fungera i praktiken eftersom det kändes övermäktigt. Helhetsintrycket 
av fortbildningen enligt lärare 1 och 4 blev därför att det var tungt i början och svårhanterligt. 
Lärare 1 berättar att kollegiet blev räddningen eftersom lärarna hade möjligheten att delge 
varandra om hur arbetet med R2L kan användas i undervisningen. Samtliga lärare berättar i 
intervjuerna att kollegiet är betydelsefullt i samband med arbetet med R2L. Dessutom 
förklarar lärare 4 att i början när R2L infördes samlades alltid lärarna för att diskutera 
upplägget av metodiken eftersom lärarna var osäkra. Lärare 4 berättar att i dagsläget är 
känslan annorlunda och arbetet med R2L känns tryggare än tidigare.  
 
Lärare l, 3, 4 och 5 berättar att arbetssättet i R2L kräver både tid och förberedelser av lärarna. 
Lärarna förtydligar att även en kort text kräver tid eftersom förberedelserna består av att hitta 
nyckelord med tillhörande ledtrådar. Det innebär att mer avancerade texter kräver ännu mer 
tid och förberedelser inför undervisningen i R2L. Enligt lärare 2 är en central del i R2L att ha 
en medvetenhet kring det egentliga syftet med både lektionen och texten. Det framkommer 
genom intervjuerna att alla lärare har blivit mer bekväma med arbetssättet och lärarna vet 
vilka frågor de ska ställa och därmed är inte förberedelserna lika tidskrävande längre. 
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Dessutom berättar lärare 3 att förberedelserna i R2L inte är mer tidskrävande än något annat 
eftersom en lärare behöver förbereda och planera i alla skolans ämnen. Även lärare 6 berättar 
att förberedelser sker i all undervisning:  
 

Lärare 6: ... förberedelserna kan kännas mycket i början. Nu känner jag att det är ingen grej. För 
ska du jobba med matte måste du också plocka fram material och kanske en stencil som ska 
kopieras upp.  
 

Lärare 6 berättar att det kan vara svårt att tillämpa R2L i undervisningen med endast några 
lärare på skolan och det underlättar om en hel skola arbetar utifrån samma koncept. Läraren 
berättar att deltagande från flera skolor kan bli en draghjälp genom att skolorna kan berätta 
hur de arbetar samt delge varandra tankar och åsikter. Även Lärare 2 och 4 menar att kollegiet 
är en viktig grund för R2L eftersom man kan komma med idéer om modelltexter och utbyta 
tankar samt erfarenheter med varandra. Lärare 4 förtydligar att kollegiet har varit ett stort stöd 
i lärarnas arbete med R2L. Dessutom nämner alla lärare förutom lärare 3 att de har 
gemensamma pärmar för lågstadiet som behandlar R2L. I pärmarna samlas skolans 
gemensamma material och det möjliggör att lärarna inte behöver ägna lika mycket 
planeringstid till att välja ut passande modelltexter till sin klass. I samband med gemensamt 
material berättar lärare 1 att pärmen med materialinsamlingen är betydelsefull eftersom andra 
lärare har använt texterna tidigare och därmed finns möjligheten att rådfråga varandra. 
Dessutom är materialet skrivet av lärarna och modelltexterna är formulerade med enkla 
uttryck och utföranden kring hur en uppgift kan appliceras i undervisningen. Även Lärare 6 
berättar vikten av att samla materialet tillsammans i kollegiet eftersom det underlättar att finna 
texter på rätt nivå för lågstadieelever. Däremot nämner lärare 3 inget om de positiva effekter 
ett kollegium har gällande arbetet i R2L och det synliggörs i citatet nedan:  
 

Lärare 3: … det har varit lite tråkigt för att i och med att jag är ansvarig för svenskan för ettan 
till trean är jag ganska själv. Det har varit lite tråkigt och man har blivit lite själv i det. Därför 
när man har fått varit iväg på en inspirationsdag har det varit ganska bra och då träffar man 
andra.  
 

6.3 Ämnesspråk 
Under denna rubrik presenteras våra resultat utifrån lärarintervjuerna och 
klassrumsobservationerna. Resultatet framhäver att R2L ger läraren möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande. Det finns även tydliga kopplingar mellan metodiken och den svenska 
läroplanen, Lgr11.  
 
6.3.1 Ämnesövergripande 
Alla lärare i vår studie berättar i intervjuerna att de inte endast använder R2L i ämnet svenska. 
Lärare 1, 2, 4 och 5 använder metodiken i svenska, matematik, samhällsorientering (SO) samt 
naturorienterande ämnen (NO). Lärare 2 tillämpar dessutom metodiken i engelska. Även 
lärare 6 använder R2L i engelska, svenska och SO. Lärare 6 är inte ansvarig för NO i sin 
klass, däremot förtydligar läraren under intervjun att ämnet innehåller många svårbegripliga 
begrepp och att det hade varit utmärkt att använda R2L i NO-texter. Lärare 3 är endast 
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ansvarig för svenskan och SO och använder endast R2L i dessa två ämnen. Alla lärare 
förklarar att metodiken kan ge eleverna ökad förståelse för centrala och betydelsebärande ord 
i problemlösningar samt begreppsförklaringar gällande språk och beskrivande texter. Lärarna 
berättar att metodiken ger eleverna möjligheten att lära sig olika texttyper och utveckla ett 
fackspråk. Dessutom berättar lärare 2 i intervjun att metodiken kan vara ett stöd och kan 
användas i skolans alla ämnen. Lärare 6 förklarar att R2L fungerar bra i engelskan eftersom 
läraren brukar förbereda eleverna med glosor från texten de ska använda veckan efter. Sedan 
när eleverna läser texten får de en fördjupad förståelse för textens innehåll eftersom de har 
med sig flera av textens ord från glosorna. Det resulterar i att eleverna kan använda R2L i 
samband med en modelltext på engelska, eleverna kan således hitta och markera bekanta ord i 
texterna förklarar lärare 6. Däremot nämner lärare 2 att det är viktigt att ha i åtanke att arbetet 
med en berättande text i svenska inte sker under samma tillfälle klassen arbetar med en text i 
NO eftersom det blir ansträngande för eleverna. Lärare 2 berättar att NO- och SO-texter ska 
vara snäppet över elevernas befintliga nivå och att läraren använder flera synonymer under 
arbetet med ämnestexter. Genom att synliggöra begreppsförklaringar i specifika ämnen menar 
lärare 2 att eleverna får en bättre ordförståelse.  
 
6.3.2 Den svenska läroplanen – Lgr11 
Lärare 2 berättar att R2L kan sammankopplas med Lgr11 eftersom arbetssättet ger eleverna 
möjligheten att diskutera, uttrycka åsikter och delge varandra erfarenheter för att skapa en 
gemensam förståelse. Lärare 1, 2, 5 och 6 framhäver att arbetet med metodiken gynnar 
elevernas läsförståelse. Lärare 2 uttrycker under intervjun att R2L har blivit ett viktigt stöd för 
elevernas läsförståelse:  
 

Lärare 2: ... jag tycker att man ändå har fått väldigt bra verktyg för läsförståelsen, speciellt. Det 
ser man nu att det är hög måluppfyllelse på läsförståelsen ändå med tanke på att den här klassen 
har haft det jättesvårt, jag blev alldeles chockad. Det här att man jobbar ingående tillsammans 
med texterna det tror jag har gett resultat för deras läsförståelse och läsflyt då.  
 

I samband med läsförståelsen berättar lärare 6 att innan klassen ska läsa en högläsningsbok får 
varje elev en varsin pappersremsa med en mening från en bok. När läraren högläser i boken 
säger eleverna stopp när läraren läser elevernas utvalda mening. När eleverna får en mening 
från högläsningsboken leder det till att eleverna är uppmärksamma under läsningen och enligt 
läraren har textsamtalen i klassen blivit betydligt bättre med hjälp av R2L. 
 
Lärare 1, 4 och 5 berättar att det är enkelt att använda R2L i samband med faktatexter 
eftersom det finns en tydlig modelltext att följa och texttypen belyser därmed centrala delar 
som exempelvis djurets bo och föda. Lärare 3 berättar att i samband med Lgr11 är det 
betydelsefullt för eleverna att lära sig olika texttyper eftersom i de yngre åldrarna handlar det 
mest om att gå igenom olika slags texter i form av faktatext, beskrivande och återberättande 
text. Dessutom förtydligar lärare 3 och 5 att det innebär att eleverna ska lära sig textstrukturer, 
eleverna ska förstå att en berättelse är uppbyggd av en inledning, händelseförlopp och 
avslutning. Lärare 4 berättar att när läraren ska välja ut texter till undervisningen i R2L ska 
texterna ha tydliga kopplingar till kriterierna i Lgr11 eftersom texterna ska ha en tydlig 
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orientering och uppbyggnad. Dessutom diskuterar lärare 3 att det finns ett tydligt samband 
med metodiken och Lgr11: 
 

Lärare 3: … om man tänker kunskapskraven i årskurs 3 och vad som finns med på nationella 
prov är det att man ska kunna skriva både en faktatext och en berättande text och att man 
framförallt i den berättande texten ska kunna strukturen på hur den ska vara och väldigt tydlig 
för att man ska bli godkänd. Vad många elever kan ha svårt för är just att få den här röda tråden 
och då tycker jag att Reading to Learn och deras sätt att plocka fram dom här bitarna har varit 
jättebra och få eleverna att se det.  

 
Sammanfattningsvis framgår det i samtliga intervjuer att R2L kan tillämpas i flera skolämnen 
och lärarna berättar att de kan koppla samman metodiken med det centrala innehållet i Lgr11 
för årskurserna 1–3. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka vilka av strategierna i R2L lärarna använder och hur 
strategierna tillämpas i undervisningen. Syftet är även att synliggöra möjligheter och 
begränsningar med metodiken. I detta avsnitt diskuteras våra resultat i förhållande till studiens 
syfte. Dessutom relateras resultatet till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 
Innehållet i avsnittet är uppdelat i underrubriker för att besvara studiens forskningsfrågor. 
Vidare presenteras en sammanfattande slutsats av studien och avslutningsvis ges förslag på 
fortsatt forskning och slutord. 
 

7.1 Reading to Learns strategier och tillämpning i undervisningen 

•   Vilka av Reading to Learns strategier använder lärarna och på vilket sätt tillämpas 
strategierna i undervisningen? 

  
Samtliga lärare framhäver att de inte använder någon särskild strategi i R2L för en specifik 
årskurs och lärarna förklarar att valet av strategier beror på elevgruppen. Det innebär att vilka 
strategier lärarna väljer att använda beror på elevernas förutsättningar och behov. Vi finner 
stöd för lärarnas förhållningssätt genom Vygotskij (2001:334) som understryker att 
undervisningen ska ske utifrån elevernas proximala utvecklingszon. Undervisningen behöver 
vara utmanande för att elevernas inlärning ska främjas och uppnå det goda lärandet (Vygotskij 
1978:89). Exempelvis belyser en av klasslärarna för årskurs 3 att det finns elever i klassen 
med stavningssvårigheter. Av den anledningen väljer läraren att arbeta med den tredje nivån i 
R2L även om den nivån vanligtvis får mer utrymme i årskurs 1. Klassen fokuserar därmed på 
strategierna stavning, meningskonstruktion och meningsskrivande. Acevedo berättar (2010:5) 
att R2L är en verktygslåda med olika strategier och att strategierna ska utformas och anpassas 
efter elevernas behov. I linje med detta framhäver lärarna i vår studie att strategierna kan 
användas på olika sätt utifrån lektionens syfte. En lärare i studien använder vanligtvis R2L i 
projektarbeten och tillämpar alla strategier när klassen arbetar tillsammans för att i ett senare 
skede låta eleverna arbeta individuellt. En annan lärare i studien berättar att undervisningen i 
R2L utgår från en helklassundervisning med stöttning för att sedan successivt ta bort 
“byggnadsställningen” och låta eleverna bli självständiga i sitt lärande. Bråten och Thurmann-
Moe (1988:111) framhåller att eleverna utvecklas med hjälp av olika strategier i form av 
stöttning för att slutligen bli självständiga individer. I en intervju berättar en lärare att under 
en R2L-lektion i helklass kan frågorna formuleras om för att anpassas efter elevernas olika 
utvecklingsnivåer, därmed kan frågorna bli både förenklade och utmanande. Dessutom 
berättar Wood et al. (1976:90) att lärarens vägledning är grundläggande för att eleverna ska 
utvecklas och det betyder att stöttning från en mer kunnig person resulterar i att eleverna kan 
ta del av svårare uppgifter bortom sin egentliga utvecklingsnivå. Lärarnas val av strategi beror 
på elevgruppen och utgångspunkten är att eleverna får stöttning utifrån sina behov och 
förutsättningar. 
  
Faktumet att lärarna genomför strategierna i R2L på varierande sätt i undervisningen 
framkommer tydligt i våra intervjuer och observationer. Genom att variera och använda 
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nivåerna och strategierna som en vägledning i undervisningen undviker lärarna fallgropen att 
R2L genomförs i form av ett färdigt recept (White et al. 2015:260). Vår studie lyfter fram att 
lärarna använder strategierna på olika sätt i undervisningen. Till exempel framkommer det i 
en av observationerna i samband med genomförandet av strategin stavning att eleverna fick gå 
fram till tavlan och stava nyckelorden för varandra. Under ett annat observationstillfälle med 
samma strategi fick eleverna i stället stava enskilt genom att skriva nyckelorden upprepade 
gånger på en varsin whiteboardtavla. Dessutom framgår det i observationerna att strategin 
detaljerad läsning genomfördes på olika sätt i klassrummen eftersom lärarna varierade 
ledtrådarna när de vägledde eleverna till att hitta nyckelorden i texten. Lärarna använde 
exempelvis olika ledtrådar i form av läsförståelsefrågor, synonymer, motsatser, ljuda ordets 
första bokstav och de förklarade även om ordet var långt eller kort. Det framkom under ett 
observationstillfälle att läraren använde både ledtrådar och benämnde nyckelordens positioner 
i samband med strategin detaljerad läsning. Under denna observation vägledde läraren 
eleverna genom att till exempel säga “I den första meningen, förklarar det andra ordet vad det 
är för djur som texten handlar om”. Dessa exempel visar att strategierna kan användas på 
olika sätt eftersom lärarna gör R2L till sitt eget arbetssätt. Detta resonemang är starkt 
sammankopplat med det White et al. (2015:260) antyder i sin studie eftersom de menar att 
metodiken inte är ett färdigt recept. Sammanfattningsvis kan strategierna i stället tillämpas 
som en vägledning för läraren för att få ett nyanserat arbetssätt i sin undervisning. 
 

7.2 Möjligheter och begränsningar med Reading to Learn 

•   Vilka möjligheter och begränsningar finns det med Reading to Learn i de tidigare 
åldrarna? 

 
7.2.1 Möjligheter 
En möjlighet med R2L enligt samtliga lärare är att alla elever kan vara med i helklass 
eftersom eleverna kan interagera och delge varandra med nya synsätt. Lärarna i vår studie 
berättar att när hela klassen deltar i undervisningen kan eleverna lära sig av varandra genom 
att delge sina erfarenheter och åsikter. Interaktion i klassrummet möjliggör att eleverna kan 
imitera varandra (Wood et al., 1976:90). Imitation av andra är inte är en svaghet eftersom det 
är en styrka att eleverna samverkar med sina klasskamrater och det är ett tecken på att 
eleverna är på god väg i sin utveckling (Bråten och Thurmann-Moe, 1998:108). Det 
framkommer även genom Vygotskij att samspel med andra är ett verktyg eftersom språket 
ligger till grund för att ta del av varandras upplevelser och uppfattningar (Vygotskij, 2001:38). 
Interaktion tillsammans med andra leder till att läraren kan förmedla strategier till eleverna. 
Av detta skäl kan elevernas inhämtade erfarenheter tillämpas i nya kontexter (Bråten & 
Thurmann-Moe, 1998:109). Även Hwang och Nilsson (2011:257) berättar att interaktion 
tillsammans med andra är en betydelsefull process för elevernas utveckling. 
Sammanfattningsvis är det tydligt att de nya språkliga kontexterna möjliggör att interaktionen 
med andra bidrar till varierande och innehållsrika tankesätt (Säljö, 2014b:87) 
 
Eleverna kan ta del av svårare texter genom R2L och det är en möjlighet som framkommer i 
intervjuerna och observationerna. Lärarna i vår studie berättar att modelltexterna ska vara 



 

 
 

35 

svårare än vad eleverna klarar av att läsa på egen hand. Dessutom säger en lärare i intervjun 
att modelltexten inte behöver vara kopplad till en specifik årskurs utan texten ska utformas 
utifrån eleverna. I denna kontext kan nämnas att den proximala utvecklingszonen enligt 
Vygotskij (2001:331) utgår från att elevernas uppgifter ska vara på en högre utvecklingsnivå 
än elevernas befintliga nivå. Lärarna i vår studie utgår från kunskapen att eleverna kan ta del 
av svårare texter med hjälp av R2L eftersom klassen läser modelltexterna noggrant 
tillsammans. När eleverna samarbetar med varandra kan eleverna enligt Vygotskij (2001:331) 
tillägna sig mer utmanande uppgifter och det leder i sin tur till att eleverna når en högre 
utvecklingsnivå samt blir självständiga. Dessutom förklarar Acevedo (2010:5) att 
genomförandet av strategierna i R2L kan ske på olika sätt och det resulterar i att eleverna kan 
ta del av mer utmanande modelltexter. 
 
En möjlighet med metodiken är att alla elever oavsett språkfärdigheter kan delta i 
undervisningen av R2L. En lärare i vår studie berättar att när hela klassen tagit del av samma 
modelltext kan alla elever delta i en gemensam diskussion om texten. Säljö (2014b:81) 
förklarar att medierat lärande utgår från språkliga verktyg som sker i ett socialt sammanhang 
och det resulterar i en förståelse för hur människor uttrycker och uppfattar omvärlden. I en 
intervju berättar en lärare att andraspråkselever kan delta i undervisningen av R2L även fast 
eleverna har varit i Sverige under en kortare tid. Elevernas språksvårigheter underlättas 
genom att tillämpa en genrebaserad pedagogik och det framgår även i Kuyumcus (2011:6) 
studie. En lärare berättar i vår intervju att strategierna i R2L är tydliga och att det underlättar 
språkinlärningen för andraspråkselever. En annan lärare i vår studie förklarar att utifrån 
lärarens egna erfarenheter har inte förstaspråkseleverna svårigheter med ordföljden och 
formuleringar av meningar i jämförelse med andraspråkseleverna. Kuyumcu (2015:16) 
betonar att förstaspråkselever har bättre utgångsläge gällande grundläggande förståelse för 
språket och det underlättar elevernas skriftspråk i skolan. Dessutom säger White et al. 
(2015:258) att förstaspråkselever har bättre förutsättningar i skolan till skillnad från 
andraspråkselever eftersom förstaspråkselever får ta del av ett språkmönster i hemmet som 
vanligtvis förekommer i skolan. Även Kuyumcu (2011:20) förklarar att elever som inte 
behärskar grundläggande språk- och begreppsförståelse har svårigheter för skolans abstrakta 
språk. Sammanfattningsvis underlättar R2L elevernas språkfärdigheter och det innebär att alla 
elever kan delta i helklassundervisningen. 
 
En annan möjlighet är att både låg- och högpresterande elever främjas genom R2L. Enligt en 
lärare i vår studie är det däremot de lågpresterande eleverna som utvecklas mest genom 
metodiken i jämförelse med de högpresterande eleverna. På liknande sätt framhäver White et 
al. (2015:268) i sin studie att skolorna med elever från mindre gynnsamma bakgrunder fick 
bättre resultat i testerna än de skolorna med elever från mer gynnsamma bakgrunder. Läraren i 
vår studie förtydligar att de högpresterande eleverna även gynnas eftersom de fortsätter att 
följa sin utvecklingskurva. Acevedo (2014:4–5) nämner att tillämpningen av R2L minskar 
glappet mellan de låg- och högpresterande eleverna och gynnar därmed alla elevgrupper. En 
annan lärare berättar att R2L är ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt som främjar 
alla elevgrupper i undervisningen. Enligt Vygotskij (1978:91) är utvecklingsprocessen 
kopplad till elevernas kunskapsinhämtning och det betyder att undervisningen inte kan ske på 
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samma sätt för alla elever. Av detta skäl är syftet med genrepedagogiken enligt Kuyumcu 
(2011:6) att undervisningen ska vara jämlik och utgå från elevernas förutsättningar och behov 
genom stöttning. Lärarna i vår studie berättar att metodikens tydliga tillvägagångssätt stöttar 
eleverna i sin arbetsprocess och det leder till att alla elever får möjligheten att lyckas. Lärarna 
förklarar i intervjuerna att eleverna får lyckas utifrån sin utvecklingsnivå eftersom R2L består 
av repetitioner, en tydlig vägledning och att alla elever gör samma sak. Kuyumcu (2011:7) 
förtydligar att genrepedagogiken består av ett organiserat tillvägagångssätt och det leder till 
att eleverna får en djupare förståelse för textens innehåll och struktur. På liknande sätt säger 
Acevedo (2010:6) att R2L leder till att undervisningen blir mer övergripande och stödjer läs- 
och skrivinlärningen hos alla elevgrupper (Acevedo, 2010:6). Läraren behöver beakta och 
tillämpa språkliga mönster i undervisningen. Det är även av vikt att läraren använder en 
pedagogik bestående av tydliga riktlinjer och egenskaper gällande språket för att synliggöra 
jämlika möjligheter utifrån elevernas olikheter (White et al., 2015:258). Slutligen kan R2L 
skapa jämlika möjligheter eftersom både låg- och högpresterande elever gynnas av 
metodiken. 
 
Ytterligare en möjlighet är att R2L fungerar som ett verktyg enligt lärarna i vår studie och att 
metodiken är ett komplement i undervisningen. I intervjuerna säger flera lärare att R2L inte 
behöver användas genomgående i hela undervisningen. Läraren kan således välja ut delar av 
metodiken med hänsyn till undervisningens syfte. Lärarna i vår studie förtydligar att när 
läraren väljer ut delar av metodiken kan strategierna användas som ett verktyg. Dessutom 
framhäver lärarna i intervjuerna vikten av att hela skolan använder R2L eftersom eleverna får 
en grund i sitt skrivande när alla använder samma tillvägagångssätt genom hela skolgången. 
Mot den bakgrunden fungerar metodiken även som ett verktyg för eleverna. I intervjuerna 
berättar lärarna att arbetssättet i R2L har en tydlig struktur och metodiken engagerar eleverna 
till ett aktivt deltagande i undervisningen. Acevedo (2010:5) framhäver i sin studie att 
införandet av R2L gjorde att både engagemanget och deltagandet hos eleverna ökade. 
Sammanfattningsvis får eleverna ökad förståelse för språkets struktur och uppbyggnad genom 
genrepedagogikens strategier, därmed blir R2L ett verktyg för undervisningen (Kuyumcu, 
2011:53).  
  
En annan möjlighet enligt lärarna i vår studie är att metodiken kan användas i flera 
skolämnen. R2L kan enligt Acevedo (2010:5) användas i alla ämnen för att skapa en 
helomfattande undervisning. Lärarna i vår studie förklarar att eleverna får en fördjupad 
förståelse för centrala nyckelord och begreppsförklaringar i samband med att eleverna arbetar 
med språkets centrala delar och beskrivande texter i undervisningen. Whittaker och Acevedo 
(2016:38) framhäver i sin studie att R2L möjliggör att läraren kan tillämpa språkets funktioner 
i olika ämnen. Hallesson och Visén (2018:100) anser att texterna i samhällskunskapen är 
uppbyggda av svåra ord och ett omfattande innehåll och det leder till att eleverna får 
svårigheter att koppla ämnestexterna till ett sammanhang. Lärarna i vår studie berättar att 
elevernas läsning underlättas genom att tillämpa ämnestexter. I intervjuerna berättar lärarna 
att R2L kan ge eleverna kunskaper om hur olika texter är uppbyggda och att eleverna kan 
utveckla ett fackspråk. Dessutom berättar en lärare att elevernas ordförståelse utvecklades 
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genom metodiken. Sammanfattningsvis får lärarna mer kunskap kring hur de kan använda 
texter i olika skolämnen efter implementeringen av R2L (Whittaker & Acevedo, 2016:50). 
 
Ytterligare en möjlighet är att R2L kan kopplas samman med Lgr11 enligt lärarna i vår studie. 
Lärarna berättar att läsförståelsen är en central del i metodiken eftersom R2L har blivit ett 
verktyg för läsningen både för lärare och elever. En lärare i studien berättar att genom att 
arbeta och läsa modelltexterna tillsammans i R2L uppnår eleverna bra läsflyt. 
Kunskapskraven i Lgr11 framhäver att eleverna i slutet av årskurs 3 ska ha flyt i sin läsning 
samtidigt ska eleverna kunna återberätta textens innehåll och det innebär att eleverna ska ha 
en ha en god läsförståelse (Skolverket, 2011:263). Lärarna i vår studie berättar att 
undervisningen i R2L består av diskussioner och under våra observationer var eleverna aktiva 
genom att delta i samtalet om texterna samt koppla textinnehållet till sina upplevelser. I linje 
med att eleverna är delaktiga i samtal tillsammans med andra kan metodiken kopplas samman 
med Lgr11 eftersom kunskapskraven för slutet av årskurs 3 framhäver att eleverna ska 
anknyta sina erfarenheter till texternas budskap (Skolverket, 2018:263). Metodiken ligger till 
grund för att utveckla elevernas läskompetens (Acevedo, 2010:6). Det är betydelsefullt att ta 
hänsyn till både kunskapskraven i styrdokumenten och undervisningens syfte eftersom dessa 
aspekter är av stor vikt för att R2L ska bli fördelaktig att tillämpa i praktiken (Whittaker & 
Acevedo, 2016:51). I vår studie framkommer det att valet av texter i samband med R2L ska 
ha tydliga kopplingar till Lgr11 eftersom modelltexterna ska innehålla tydlig orientering och 
uppbyggnad. I intervjuerna förklarar lärarna att eleverna får arbeta med texter på olika sätt, 
både tillsammans med andra och individuellt. Lärarna berättar även att genom strategierna i 
R2L får eleverna en tydlig förståelse för textstrukturer, det vill säga att en text ska vara 
uppbyggd av en inledning, ett händelseförlopp samt en avslutning. Resultatet från vår 
undersökning kan sammanlänkas med Lgr11 eftersom eleverna ska skriva texter på olika sätt 
och eleverna ska även skriva utifrån textens specifika struktur (Skolverket, 2018:258). 
Sammanfattningsvis är R2L ett metodiskt arbetssätt som möjliggör att läraren kan tillmötesgå 
alla elever. Närmare bestämt är R2L utformad för att knyta samman undervisningen och 
läsförmågorna i Lgr11 (Acevedo, 2010:18). 
 
7.2.2 Begränsningar 
Tillvägagångssätten i R2L är tydliga att använda och det underlättar lärarnas planering 
(Acevedo, 2010:38). Det framkommer däremot i våra intervjuer med lärarna att en svårighet 
med planeringen av R2L är att hitta passande texter för lågstadieelever, vilket innebär att en 
begränsning med R2L är att metodiken kräver passande modelltexter. Flera lärare i vår studie 
berättar att det inte är möjligt att endast ta en bok utan eftertanke eftersom händelseförloppet i 
många böcker utspelar sig på flera sidor och texterna blir därmed långa och avancerade för de 
tidigare åldrarna. Däremot framgår det genom en lärare i vår studie att hitta lämpliga texter 
kan liknas vid en tröskel som läraren behöver ta sig över. Fortsättningsvis förtydligar läraren 
att texterna inte behöver vara anpassade efter en specifik åldersgrupp i valet av modelltexter. 
Lärarna i vår studie förklarar ytterligare att det är möjligt att utbyta och delge varandra 
passande modelltexter och det har varit ett stöd i arbetet med metodiken. Alla lärare förutom 
en berättar i vår studie att de har en gemensam pärm med material för R2L. Pärmen blir ett 
underlag för en gemensam idébank som består av modelltexter och tillhörande material. 
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Sammanfattningsvis kan ett kollegium och en gemensam idébank skapas i arbetet med R2L 
och det förhindrar problematiken med att hitta passande texter (Whittaker & Acevedo, 
2016:51). 
 
En annan begränsning är att arbetet med R2L är tidskrävande och enligt flera lärare i vår 
studie behöver lärarna ägna tid åt förberedelser. Lärarna förklarar att de behöver leta texter 
med en tydlig textuppbyggnad och därefter behöver de hitta nyckelord och förbereda 
ledtrådar. Angående förberedelser förklarar Whittaker och Acevedo (2016:51) att metodiken 
är tidskrävande i samband med att läraren ska välja texter i arbetet med R2L. Det understöds 
av Kuyumcu (2011:129) som förklarar att lärarna behöver vara engagerade i planeringen 
eftersom metodiken är omfattande. Däremot berättar lärarna i vår studie att R2L inte är 
tidskrävande i jämförelse med hur det var i början när metodiken tillämpades i undervisningen 
eftersom lärarna har fått en bättre medvetenhet kring valet av texter och hur strategierna ska 
struktureras. Trots allt säger två av lärarna i studien att alla lektioner kräver förberedelser och 
R2L kräver inte mer tid än någon annan undervisning. Det framkommer av lärarna i vår studie 
att kollegiet blev räddningen i arbetet med R2L eftersom lärarna har fått möjlighet att delge 
varandra om hur metodiken kan struktureras och tillämpas i undervisningen. Acevedo 
(2011:13) styrker att lärarnas samarbete är av stor vikt och skapar en gemensam samsyn kring 
arbetet med R2L i skolans verksamhet. En lärare berättar i vår studie att det underlättar om 
hela skolan använder metodiken i undervisningen. Läraren förklarar även att när flera skolor 
använder samma koncept får lärarna draghjälp av varandra och lärarna får en ny infallsvinkel 
och arbetssättet kan utvidgas. Skolans verksamhet ska samverka och sträva mot samma mål 
och därmed ha en gemensam grundsyn på lärandet (Kuyumcu, 2011:26). Slutligen är kollegiet 
och samverkan centrala delar för att förberedelserna i R2L ska underlättas och inte bli för 
tidskrävande.  
  
Ytterligare en begränsning som framkom i vår studie är att det finns en risk att eleverna blir 
hämmade i sin skrivprocess. I samband med att eleverna skriver efter en modelltext berättar 
några lärare i vår studie att elevernas kreativitet kan begränsas eftersom de följer 
modelltextens struktur. En lärare förklarar att eleverna inte endast ska utgå från modelltexter 
eftersom eleverna behöver utveckla sitt fria skrivande och sin fantasi. Angående att eleverna 
blir begränsade i sitt skrivande förklarar Hallesson och Visén (2018:118) att det finns en risk 
med att eleverna utgår från en modelltext eftersom eleverna inte får möjlighet att vara kreativa 
i sitt skrivande. Både Hallesson och Visén (2018:116–117) och Kuyumcu (2011:78) visar i 
sina studier att användandet av modelltexter resulterade i en varierad textrörlighet och 
självständighet i elevernas texter. Sammanfattningsvis behöver lärarna vara medvetna om att 
elevernas kreativitet behöver tas i beaktande när de skriver individuella texter i samband med 
R2L.  
 

7.3 Slutsats 
En slutsats av vår undersökning är att det är elevgruppens förutsättningar och behov som 
avgör vilka strategier läraren väljer att använda i undervisningen. Det innebär att ingen nivå i 
R2L är anpassad efter en specifik årskurs och det betyder att samtliga strategier kan tillämpas 
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i alla årskurser. Det framkommer genom vår undersökning att eleverna stöttas utifrån sin 
utvecklingsnivå och att arbetssättet i R2L gynnar det sociala samspelet eftersom 
genomförandet av metodiken sker tillsammans med andra. Dessutom kan strategierna 
genomföras på olika sätt eftersom metodiken kan utvecklas och utformas efter lektionens 
syfte. Lärarna kan välja att använda alla strategier eller endast delar från R2L i sin 
undervisning. Följaktligen är R2L inget färdigt recept att tillämpa i undervisningen. Närmare 
bestämt är metodiken en vägledning för läraren att tillämpa för att utveckla elevernas läs- och 
skrivinlärning. 
  
En annan slutsats i vår studie är att R2L möjliggör att alla elevgrupper kan delta i 
undervisningen eftersom strategierna på ett enkelt sätt kan anpassas efter varje elev i 
helklassundervisningen. Det innebär att metodiken är ett socialt och gynnande arbetssätt 
genom att eleverna delger varandra sina erfarenheter och åsikter. En möjlighet med R2L är att 
metodiken kan användas i alla skolämnen. R2L är ett komplement i undervisningen och kan 
användas som ett verktyg för elever och lärare. En slutsats gällande metodikens begränsningar 
är att R2L är tidskrävande och kräver förberedelser. Det framkommer i vår undersökning att 
texterna är svåra att applicera för lågstadieelever eftersom modelltexterna behöver vara korta 
och innehållsrika. Dessutom finns det en risk att elevernas kreativitet och textrörlighet 
begränsas eftersom eleverna skriver efter modelltexter. Mot den bakgrunden framkommer det 
i vår studie att kollegiet och en gemensam idébank är av stor betydelse för att underlätta 
metodikens begränsningar. Slutligen är R2L en fungerande metodik för elever i de tidiga 
åldrarna och därmed kan R2L appliceras i flera olika årskurser.  
 

7.4 Vidare forskning 
Det framkom i vår studie att en begränsning med R2L är svårigheten med att hitta passande 
modelltexter för lågstadieelever. I samband med detta skulle det vara intressant att ta del av 
lärarens förberedelser för att få ökad förståelse för hur lärarna kommer över den där tröskeln 
som en lärare uttalade sig under en av våra intervjuer. Det skulle därmed vara intressant att 
göra en jämförande studie av klasser som använder R2L och jämföra dem med klasser där 
metodiken inte används i undervisningen. Med en sådan undersökning skulle det vara givande 
att följa klasserna under en längre period och det skulle ge ett mer överskådligt perspektiv på 
R2L i praktiken. 
 

7.5 Slutord 
Under arbetets gång har vi fått en ökad förståelse för hur lärare kan tillämpa R2L i sin 
undervisning. Genom intervjuer och observationer med några lågstadielärare har vi fått en 
uppfattning om hur metodiken fungerar i praktiken. Innan utformningen av denna studie hade 
vi föreställningen att R2L var ett omfattande arbetssätt där strategierna tillämpades 
systematiskt i undervisningen. Vår uppfattning var att metodiken var svår att applicera i 
undervisningen eftersom R2L är uppbyggd av många nivåer och strategier. Vi har analyserat 
och övervägt våra resultat i relation till våra föreställningar och tidigare forskning i vår 
undersökning. Efter avslutad undersökning anser vi att metodiken inte är ett färdigt recept och 
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läraren behöver inte använda alla nivåer och strategier systematiskt – utan R2L är en 
vägledning. Metodiken är därmed en vägledning med nivåer och strategier som kan anpassas 
efter elevernas förutsättningar och behov. Denna studie är vårt bidrag till forskningen och vi 
hoppas att undersökningen inspirerar andra lärare till hur de kan arbeta med R2L i sin 
undervisning. Avslutningsvis har vi genom denna studie fått ett verktyg i läs- och 
skrivinlärningen för att skapa en likvärdig utbildning för alla elever.   
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sista året på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 och skriver nu vårt examensarbete i svenska med didaktisk 
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belysa hur strategierna tillämpas konkret i undervisningen. Vi är även intresserade av era 
erfarenheter och synpunkter för att få en fördjupad förståelse av Reading to Learn.  
 
Vi söker grundlärare i 1–3 som arbetar med Reading to Learn i undervisningen. Vi kommer 
att utföra både en klassrumsobservation och efterföljande intervju med dig vid två separata 
tillfällen. Observationen kommer äga rum under ett lektionstillfälle när Reading to Learn 
används i klassrummet. Vi kommer att genomföra en icke-deltagande observation. Intervjun 
beräknas ta cirka 45 minuter.  
 
Om du tillåter vill vi gärna spela in intervjun. Det är endast vi som kommer att lyssna och ta 
del av inspelningen. Anledningen till en inspelad intervju är för att underlätta vår 
transkribering. Inspelningen kommer i ett senare skede att raderas. Som deltagare i vår 
undersökning kommer dina personliga uppgifter hanteras konfidentiellt. Det är frivilligt att 
delta och du har även möjligheten att avbryta ditt deltagande.  
 
Vi skulle bli tacksamma om du ville vara en del av vår studie om Reading to Learn genom att 
delta i en observation och efterföljande intervju. Vid intresse eller funderingar meddela oss på 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till lärare 

Lärarens bakgrund:  

Antal år med utbildning i R2L: 

Antal år som lärare:  

Vilken årskurs och storlek på klass: 

Ämnen lärarna undervisar i:  

 

1.   Hur arbetade du med läs- och skrivundervisningen innan R2L? 

2.   Vad tar du främst med dig från fortbildningen av R2L? 

3.   Vad tycker du är fördelaktigt med R2L? 

4.   Finns det några nackdelar med metodiken?  

5.   I vilka ämnen använder du R2L? 

6.   Hur kopplar du samman R2L och Lgr 11? 

7.   Hur tycker du att metodiken fungerar i helklass?  

8.   Hur anser du att olika elevgrupper har påverkats av tillämpningen av R2L? 

9.   Hur arbetar du med elever som befinner sig på olika nivåer i samband med denna 

tillämpning?  

10.  Hur förbereder du dig inför undervisningen med R2L? 

11.  Hur ofta tillämpar du R2L i din undervisning? 

12.  Hur tänker du gällande val av texter i samband med denna tillämpning? 

13.  Vilka strategier från metodiken använder du mest i praktiken? 

14.  Hur använder du strategierna i undervisningen?  

15.  Vad är viktigt att ha i åtanke gällande detta arbetssätt? 

16.  Har du upplevt resultat efter användningen av R2L? 

17.  Har R2L gett dig nya insikter gällande elevernas skrivundervisning och språk- och 

kunskapsutveckling?  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3. Visuell elicitering  
 
 

 
 
Figur 1. R2L Reading to Learn (Pedagog Göteborg, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Observationsschema  
 
Skola: _____________________________________________________________________ 
Klass: _____________________________________________________________________ 
Lektionsbeskrivning: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Reading to Learns 
strategier: 

Hur använder läraren strategin? 

NIVÅ 1:   

Förberedelser för 
läsning 

 
 
 
 
 

Gemensam konstruktion  
 
 
 
 

Individuell konstruktion  
 
 
 
 

NIVÅ 2:  

Detaljerad läsning  
 
 
 
 

Gemensam omskrivning  
 
 
 
 



 

 

Individuell omskrivning  
 
 
 
 

NIVÅ 3:   

Menings- 
konstruktion 

 
 
 
 
 

Stavning  
 
 
 
 

Meningsskrivande  
 
 
 
 

 


