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Abstract 
The aim of the study was to investigate the shared and individual supporting structures 

that teachers employ to develop pupils’ reading ability in grade 2. The study used semi-

structured interviews with teachers in the lower level of school. The result shows that the 

teachers shared the perception that learning to read is crucial for pupils’ continued 

development in school. The teachers try to make the pupils aware of why they should 

learn to read, and in that process the teachers use different supporting structures at 

individual or group level. The study also shows that the teachers come close to the socio-

cultural perspective with its emphasis on dialogue and learning together. 
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Shared and individual supporting structures. A study of teachers’ perceptions of work 

with reading comprehension in grade 2. 
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1 Inledning  
Varje år lämnar många elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, och en stor del av 

dem kan inte läsa med flyt, säkerhet och förståelse (Reichenberg & Lundberg 2011:5). 

Redan år 2001 upptäcktes det att läsförståelse har försämrats betydligt också bland goda 

läsare (Skolverket, 2013:15). Det finns ingen enkel förklaring till den sjunkande 

läsförståelsen, men troligtvis finns det många orsaker som sammantaget bidrar till att 

läsförmågan fortsätter att försämras bland svenska elever. En bidragande orsak kan vara 

att eleverna fyller sin tid på fritiden med att titta på tv, spela data- eller tv-spel, surfa på 

internet och inte väljer att läsa böcker. En annan orsak kan vara att läraren inte undervisar 

specifikt om olika lässtrategier i den utsträckning som eleven behöver för att själv förstå 

hur texter kan läsas på olika vis. 

Läsförståelse är en förmåga som är nödvändig för att individen ska kunna vara en 

del av det demokratiska samhället (Strømsø, 2008:24f), och arbetet med att utveckla en 

god läsförståelse måste därför börja redan i skolans tidiga år. I kunskapskraven för årskurs 

3 står det att eleverna ska kunna läsa olika texter flytande och dessutom kunna använda 

sig av olika strategier i läsningen. Om eleverna kan återberätta vissa delar ur innehållet 

av texten, visar det att eleven förstår innehållet och har en begynnande läsförståelse 

(Skolverket, 2011:228).  

Historiskt har läsinlärning i undervisningen fokuserat på att lära eleverna att knäcka 

koden och att läsa med flyt (Strømsø, 2008:28f). Det har inte varit fullt så viktigt att 

systematiskt gå igenom texten och arbeta med läsförståelsen (2008:28f). Hem och fritid 

har en betydande roll i läsutvecklingen, men skolan ska ge eleven en vidareutveckling i 

läsinlärningen genom en tydlig och funktionell undervisning (2008:24f). Genom 

forskningsunderbyggda undersökningar har effektiva arbetssätt som kan förbättra 

elevernas skolresultat identifierats (Hattie, 2012:7ff). Att ha tydliga mål, återkoppling och 

kamratbedömning har visat sig vara av stor betydelse för elevens utveckling och resultat. 

Läraren måste kunna se var eleven befinner sig kunskapsmässigt och kunna möta elevens 

behov, men också försöka förstå hur eleven tänker och vilka strategier som är lämpliga 

för just den eleven (Hattie, 2012:7ff). För det behövs en medvetenhet hos läraren om hur 

arbetet bäst kan struktureras för att tillgodose alla elevers behov. 
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 2 uppger att de utvecklar 

läsförståelsen hos sina elever genom att bygga gemensamma och individuella 

stödstrukturer i sin undervisning. För att uppnå syftet besvaras följande frågeställning: 

• Vilka gemensamma och individuella stödstrukturer menar lärarna att de använder 

i undervisningen i syfte att utveckla elevernas läsförmåga? 

2  Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras vad det står i Lgr11 om läsförståelse, och jag redogör för 

några begrepp som hör ihop med läsförståelse. I avsnittet Teori redovisas för studien 

relevanta delar av det sociokulturella perspektivet, med fokus på begreppet scaffolding, 

det vill säga stödstrukturer av olika slag.  

2.1 Läsförståelse 
Enligt Lgr11 i Kunskapskraven för årskurs 3 ska eleven kunna läsa olika texter och kunna 

ta hjälp av olika lässtrategier för att få ett flyt i läsningen. Genom att eleven kan återberätta 

valda delar som är viktiga för eleven visar det att den har en grundläggande läsförståelse. 

Eleven ska också kunna föra en diskussion så att textens budskap framträder och kunna 

koppla det till sig själv och sina erfarenheter (Skolverket, 2011:252).  

Läsförståelse är en kognitiv förmåga som innebär att individen kan tolka och tyda 

texters innehåll och därefter kunna dra en slutsats om texten eller kunna göra en koppling 

till sina egna erfarenheter (Westlund, 2009b:5). För att utveckla den läsförståelse som 

behövs i både skola och samhälle behöver eleven ha ett flyt i läsningen och lära sig läsa 

på raderna, men också mellan och bortom raderna. Bortom raderna finns det som inte står 

i texten, alltså det eleven själv får tänka kritiskt om. Hen får göra en egen tolkning och 

slutligen göra en koppling till sin egen erfarenhet (Westlund, 2009a:7). Eleven behöver 

kunna koppla textens innehåll till sin egen person och sina egna förkunskaper (Franzen, 

1997:6). För att aktivera elevens förkunskaper kan lärare och elever tillsammans tolka 

rubriker och bilder innan läsningen (1997:6). Om texten är för invecklad, sämre skriven, 

inte intressant eller om eleven inte har några kopplingar till ämnet så blir kraven höga på 

eleven, och läsningen kan bli lidande (Bråten, 2008:14f). Eleven kan ha full ordförståelse 

men ändå ha svårt att följa med i olika texter (Stadler, 1998:30f). 
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För att förstå en text fordras det inte bara ordkunskap utan också förkunskaper om 

det man läser. Det gäller att ha förmåga att kunna förstå det som står på raden, men även 

det som är underförstått och står mellan raderna. Men det kan också finnas specifika 

orsaker till bristande läsförståelse som neurologiska diagnoser eller att man inte har 

språket som modersmål. Läs- och skrivsvårigheter kan göra det svårt för eleverna, 

eftersom de får koncentrera sig så mycket på att avkoda texten så att innehållet och 

förståelsen ofta går förlorad. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan dessutom 

göra att koncentrationen blir lidande, och att eleven tappar intresset för texten och läsning 

i stort.  

Generellt ointresse för att läsa finns också hos många elever, även om de kommer 

från läsande hem, vilket kan bero på att medievardagen ser annorlunda ut nu än den gjorde 

för några decennier sedan. Då läste många ungdomar dagstidningar och serietidningar 

och läsintresset på fritiden var större än idag (Pirls, 2006:10f ). Idag har barn ofta tillgång 

till digital teknik som spel, musik, filmer etc. i hemmen, vilket kan påverka läsningen på 

fritiden negativt. 

Det kan vara svårt att avgöra om en elev inte har en god läsförståelse, eftersom 

läsning och förståelse är tysta aktiviteter som sker i individens tänkande (Rosén & 

Gustavsson, 2006:35). Om högläsning sker kan intonationen ge eleven en ökad förståelse, 

men eftersom det inte återspeglar vad eleven tänker så är förståelsen dold för 

utomstående. Den blir synlig först när en diskussion börjar eller om de svarar på frågor 

om texten, då förståelsen av innehållet träder fram hos läsarna (Rosén & Gustavsson, 

2006:35). Genom att jämföra läsförståelsen mellan när eleven själv läser och en text som 

den får uppläst går det att undersöka om en elev har svårt med läsförmågan (Samuelsson, 

2006:391). 

2.2 Avkodning och läsflyt 
Att avkoda betyder att eleven kan känna igen och läsa ord och meningar (Stadler, 

1998:28). I skolan får eleverna träna på att ljuda ihop ord och därefter träna sin läsning, 

vilket kallas för ”att knäcka koden” (Alatalo, 2011:45f) Barnet har sett skrivna ord på 

många olika ställen som på tv, affischer, i affären, böcker eller skyltar under de första 

åren av sitt liv (Lundberg, 2006:18f). Ofta är texten eller orden då kopplade till saker eller 

händelser. Ändå är det svårt för en del elever att lära sig hur ljud och bokstäver samspelar, 

och de behöver hjälp att knäcka koden, och de behöver vägledning från någon vuxen eller 

läraren eftersom det inte kommer naturligt av sig själv. I början av läsundervisningen bör 

man utgå från barnets förkunskaper och lägga arbetet på avkodningen så den stärks 
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(Lundberg, 2006:18f). Enligt Stadler (1998:26f) går läsning och förståelse hand i hand. 

Om avkodningen inte är fungerande går ansträngningen till det, och reflektionen över 

innehållet går förlorad (1998:26f).  

2.3 Att läsa på, mellan och bortom raderna 
Att göra inferenser i läsningen innebär att eleven har en förståelse för något som inte står 

på raderna och kan dra en egen slutsats om texten (Westlund (2009b:101). Man kan inte 

förstå en text om man inte gör inferenser, och därför kallas det också att läsa mellan 

raderna (Reichenberg, 2000:25). Franzen (2003:5) menar att en god läsförståelse också 

innefattar att eleven gör en inre bild av det lästa, och att hen kopplar till sin egen kunskap 

och intressen, vilket är att läsa bortom raderna. Eleverna plockar information från textens 

innehåll och från sådant man själv har upplevt och drar en slutsats (Franzen, 2003:5). 

Eleven drar inte bara en slutsats utan många, ibland en hel kedja av inferenser. När man 

gör en tolkning av något som inte är direkt uttalat är betydelsen stor vilken erfarenhet 

man har om olika saker sedan tidigare, och hur man kan koppla det till sig själv 

(Gunnarsson, 1982:47). Uppväxt, religion, kultur och ålder påverkar förståelsen och de 

slutsatser som eleverna drar (Westlund, 2009b:102). 

2.4 Lässtrategier 
Med en lässtrategi menar man att eleven kan ta till olika sätt att läsa en text på olika vis 

och på så sätt nå sina mål med läsningen. Det finns en del strategier att använda sig av, 

och det är viktigt att läraren känner igen tecknen på både vana och ovana läsare (Pearson 

m.fl.,1992). En van läsare kopplar vanligtvis till sin förkunskap om något de har läst eller 

gör kopplingar till egna erfarenheter. De ställer frågor till sig själva om innehållet i texten 

för att förstå innebörden i det som inte står på raderna, utan också mellan och bortom 

raderna. Deras fantasi sätts igång, de ser en bild framför sig, gör en tolkning och drar en 

slutsats. De kan se vad som är viktigt eller oviktigt i en text och kan berätta om det för 

andra. Om en elev tappar tråden och inte förstår, så vet hen hur man gör för att komma 

tillbaka in i handlingen igen (Pearson m.fl.,1992). Det är också viktigt att eleverna får lära 

sig om olika lässtrategier och inte automatisera fel lästekniker skriver Westlund 

(2009b:124f).  
En läsande klass (Widmark, 2016) är ett läsprojekt som inbegriper arbete med 

konkreta läsförståelsestrategier och som används framförallt med elever i de lägre 

årskurserna. Projektet utgår bland annat från modellen reciprok undervisning och figurer 
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har tagits fram för att konkretisera olika lässtrategier. Strategierna representeras av fem 

olika karaktärer:  

• Spågumman siar om vad boken eller kapitlet ska handla om.  

•  Reportern ställer frågor till texten om vad som händer eller pågår. 

• Detektiven reder ut svåra ord genom att läsa om ordet eller hela meningen igen. 

• Konstnären arbetar med bilder och känslor som uppstår vid läsningen.  

• Cowboyen sammanfattar innehållet i texten. 

Dessa karaktärer fungerar som ett verktyg för lärarna som använder dem för att kunna 

förklara hur man kan läsa en text (Widmark, 2016). Om eleverna inte har fått klart för sig 

vilken strategi som hjälper dem att läsa kan de bli rädda för att inte klara av att läsa texten. 

I sådana situationer kan eleven utveckla undvikandestrategier, exempelvis att man ber en 

vän att berätta om innehållet och lär sig det utantill. Eleven kan också undvika läsning 

genom att spela clown i klassen eller inte vara där helt enkelt när läsning sker (Westlund, 

2009b:124ff). 

För att eleven ska kunna läsa en text kritiskt och för att kunna relatera texten till sin 

egen vardag måste läraren ha gett grunderna för olika lässtrategier (Westlund, 2009b:62). 

Läraren behöver alltså därför ha kunskap om olika strategier för att kunna använda dem 

på ett funktionellt sätt i undervisningen (Stensson, 2006:29f). Processen med strategier 

måste synas tydligt i undervisningen och bör vara påtagligt närvarande på lektionen, först 

då kan eleven få en djupare förståelse. När eleverna är vana används strategier spontant 

och sker utan att eleverna behöver tänka på att göra det (Stensson, 2006:29f). För att se 

om eleverna har förstått valet av strategier kan de berätta både muntligt och skriftligt hur 

de bearbetar texten (Bråten, 2008:260f). Lässtrategierna är framförallt ett tankearbete, 

men för både eleven och läraren kan det vara lärorikt att förtydliga hur eleven använder 

strategierna. Att skriva ner de olika strategierna för eleven när den läser gör att arbetet 

med dem synliggörs, och läraren har lättare att hjälpa eleven (Bråten, 2008:260f). När 

eleverna ska arbeta med strategier kan läraren dela upp klassen i mindre grupper; dels för 

att alla elever ska få chans att prata, dels för att det är lättare att diskutera och bli hörd i 

en liten grupp (Reichenberg & Lundberg, 2011:57ff).  

En medvetenhet hos eleven om hur hen läser och tänker måste infinna sig för att den 

ska utveckla läsförståelsen. Ett aktivt användande och inkluderande av lässtrategier i 

undervisningen måste finnas för att eleven ska kunna läsa en text som är ny, men de måste 

veta hur man använder dem också, vilket alltså innebär ett metakognitivt tankesätt 
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(Stensson, 2006:23). Enligt Westlund (2009b:125f) fungerar lässtrategier som en länk 

mellan det som man kan och det som komma skall, det som är nytt och osäkert.  

2.5 Reciprok undervisning  
Reciprok undervisning (RU) är en modell som Palincsar & Brown (1984) skapade i syfte 

att stärka elevernas förmåga att förstå en text. Begreppet reciprok antyder att något är 

ömsesidigt, och att eleverna lär sig tillsammans i en dialog. Inom reciprok undervisning 

används fyra strategier när eleverna ska träna sin läsförståelse (1984). Det första är att 

eleven ska kunna förutspå vad rubriker, omslag och bilder säger om innehållet i boken. 

Det andra är att eleverna också ska kunna använda sin förförståelse och efter läsningen 

jämföra med vad som faktiskt hände i boken. Den tredje strategin går ut på att eleverna 

ska kunna ställa frågor både före läsning, under och efter och kunna sortera ut vilken 

information som är viktig. Frågorna gör att läraren får möjlighet att se om eleverna har 

förstått texten. De ska kunna lösa otydligheter, diskutera komplicerade ord och hitta 

gemensamma idéer. Den sista och fjärde strategin är att eleven själv ska kunna göra en 

sammanfattning av texten den har läst (Palincsar & Brown, 1984). 

I undervisningen med denna modell får eleverna att arbeta aktivt och vara kreativa. 

Om man ska utveckla läsförståelse behöver eleverna ha en lagom utmanande text som 

intresserar dem, och som de kan koppla till sina förkunskaper (Reichenberg & Lundberg, 

2011:55f), och om detta görs i undervisningen med dialog i klassen så undviker man att 

elever sitter passiva och inte förstår. Genom en interaktion med dialog mellan en vuxen 

som vägleder utvecklas läsförståelsen successivt.  

Reciprok undervisning är ett hjälpmedel som utvecklar läsförståelsen och tänkandet 

i läsningen. Eleverna ska under tiden när de läser träna på att använda strategierna genom 

att prata om bilder, ställa frågor till texten och försöka att få klarhet i otydliga uttryck eller 

svåra ord. Läraren får då tillfälle att höra när eleven tänker högt, och genom att läraren 

använder detta som ett redskap upprepade gånger blir det till slut en vana (Reichenberg 

& Lundberg, 2011:57ff). Övningarna är lärarstyrda, men övertas mer och mer efter hand 

av eleverna. Läraren visar hur man kan använda de olika strategierna förutspå, ställa 

frågor, lösa svårigheter och göra en sammanfattning. Författarna menar också att eleverna 

blir medvetna om sina tankar om de diskuterar högt hur de tänker.  

2.6 Tidigare forskning 
Det man finner när man letar efter forskning om lässtrategier är främst amerikanska 

studier och bara ett fåtal svenska. Sammantaget visar forskningen att RU är mest 
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gynnsamt för elever som är yngre, men också för elever som har svårt med läsningen 

(Gersten, Fuchs et.al 2001, Tengberg & Ohlin-Scheller 2015). Det finns forskning på 

äldre elever (Tengberg & Ohlin-Scheller 2015) som genomförde en interventionsstudie 

på högstadiet. Den studien visar att det inte finns statistiskt signifikanta resultat som kan 

bevisa att RU fungerar bättre än någon annan metod, men att svaga elever gynnades mest 

av den metoden. Men det finns också studier som visar att RU är bra för alla elever 

(Afflerbach & Cho 2011, Block & Duffy 2008, Pearson 2009). Komaria & Ramadhona 

et al. 2015 undersökte hur RU-undervisning påverkade läsförståelsen genom att pröva de 

fyra strategierna förutsäga, ifrågasätta, klargöra och sammanfatta. Den studien grundar 

sig på 24 högstadieelever som under en period fick intensiv RU-undervisning och 

undersöktes genom observation, testning och intervjuer. Den studien visade att elevernas 

färdighet i läsning förbättrades markant, och de lärde sig att tillämpa många av 

lässtrategierna (Komaria & Ramadhona et al 2015). 

I en forskningsgenomgång av 16 studier om RU visar Rosenshine & Meister 

(1994:505ff) att studier av RU inte är så lätta att utvärdera och granska. Det visar sig att 

om forskaren eller läraren gjorde testmaterialet blev resultatet bättre än om 

standardiserade prov användes, och det spelade heller ingen roll vem som höll i RU-

instruktionen. Varken de undersökta elevernas ålder, antal undersökta elever eller antalet 

använda lässtrategier verkade ge statistiskt signifikanta resultat. Det sista kan uppsattas 

som anmärkningsvärt eftersom strategierna står för olika textaktiviteter, som till exempel 

att fråga texten (reportern), jämfört med se en inre bild av en händelse (konstnären), eller 

om man jämför att sammanfatta en text (cowboyen) med att förutspå en text 

(spågumman). Rosenshine & Meister (1994) skriver att de största svagheterna i de olika 

studierna är att genomförandet inte beskrivs, och kriterier för bedömning av 

undervisningen saknas.  

I en svensk kontext är RU omdebatterat, och den starkaste kritiken är att metoden 

inte gör något för de lässtarka eleverna:  
[Men för de] elever som redan använder strategierna automatiskt, eller inte behöver dem, 

bidrar undervisningen inte till någon utveckling. (Hedman 2015) 

Också metodens brist på vetenskaplig förankring förs fram, och i klassrummen hamnar 

ofta fokus på figurerna i sig och inte på den faktiska läsförståelsen. Barbro Westlund, vars 

forskning ligger till grund för det mycket använda materialet En läsande klass, är kritisk 

till hur hennes forskning används:  
Min forskning som jag har försökt föra fram för att hjälpa och stödja svenska lärare, blir 

förenklad. Det är inte den forskning som jag vill stå för. (Larsson 2014) 
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Att fokusera för mycket på lässtrategierna och vad de betyder kan ta fokus från 

läsförståelsen och innehållet i texten. Det är lätt att ta fram figuren och fråga vad den står 

för, men svårare att gå djupare in i texten och sätta figurens funktion i spel.  

2.7 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras för undersökningen relevanta delar av Lev. S Vygotskijs 

sociokulturella teori som är studiens utgångspunkt, och därefter tar jag upp begreppet 

stödstrukturer. 

2.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella traditionen sin grund i Lev Vygotskijs tankar om hur människan lär 

sig tillsammans i olika sociala sammanhang, hur de utvecklas i samspel med andra och 

om hur språket som de använder är ett avgörande redskap i den processen. Kunskap 

uppstår inte isolerat hos den enskilde individen, utan det är något människor skapar 

tillsammans (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:193). Dialog och samtal mellan människor 

är därför centralt inom det sociokulturella perspektivet, och i en klassrumssituation 

innebär det att inte bara läraren talar med eleverna utan också att elever talar med varandra 

och lär av varandra. I ett dialogiskt klassrum hörs många röster, och de frågor som ställs 

är ofta öppna så att eleverna får tänka på en högre nivå, vilket gynnar elevens 

tankeutveckling (Westlund, 2009b:123f). 

Ett bärande begrepp inom sociokulturell teori är Zone of Proximal Development 

(hädanefter ZPD), vilket översätts till ”den närmaste utvecklingszonen”. ZPD är 

sammankopplad med Vygotskijs tanke att individen alltid är i utveckling och förändring 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:191f). I olika situationer när vi möter människor så har 

vi möjlighet att ta emot kunskap och få tillfälle att se ett andra mönster och utvägar än vi 

brukar göra. Mötet består inte av att man lämnar över kunskaper, utan man bearbetar det 

man redan har och utvecklar dem i ett samarbete med varandra, antingen med en vuxen, 

en lärare eller med en mer kunnig kamrat (Säljö, 2000;119f). Till hjälp ges en strategi 

eller en struktur, sedan ska eleven så småningom kunna lösa problemet själv (Lindqvist, 

1999:279). När eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen betyder det att hen 

klarar av arbetet men med yttre hjälp, alltså inte själv. I det skedet är det viktigt att ge 

konstruktiv feedback så eleven stimuleras till utveckling.  
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2.7.2 Stödstrukturer 

Scaffolding, eller stödstruktur på svenska, innebär, skriver Reichenberg & Lundberg 

(2011:52) att läraren använder många olika sätt att stödja elevernas kunskapsutveckling. 

Scaffolding innebär att man utgår ifrån var eleven befinner sig i sin utveckling och arbetar 

utifrån dennes nivå genom att konstruera olika typer av stödstrukturer. Läraren måste 

använda olika strategier för att eleverna ska stimuleras i sin kunskapsutveckling, men när 

eleverna försöker göra uppgifter på egen hand kan stödet plockas bort lite i sänder, och 

en ny strategi i undervisningen kan påbörjas (Reichenberg, Lundberg, 2011:52). Med rätt 

stöd kan elever lära sig att lösa problem, utvecklas och få självinsikt (Nyström, 2002:33). 

Taube (2011:24) skriver att undervisningens syfte är att stötta elevens utveckling från en 

zon till en annan, och det sker med hjälp av en kunnig person och väl genomtänkta 

stödstrukturer. Vygotskijs filosofi var att människan ständigt utvecklas och lär under hela 

livet och att så fort vi lärt oss ett begrepp eller en förmåga så är vi på väg att lära oss något 

nytt. Det är här läraren eller någon annan person ska träda in och stödja eleven med 

vägledning eller förklaringar. De olika stödinsatser som läraren gör i klassrummet 

benämns alltså stödstrukturer (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:191f). 

3 Metod  
I detta kapitel presenteras metod, urval och datainsamling. Därefter följer en beskrivning 

av hur jag förhåller mig till studiens tillförlitlighet, samt hur studien har utförts med grund 

i forskningsetiska principer. 

3.1 Urval och datainsamling  
Den här studien utgår från en empirisk undersökning med en hermeneutisk ansats. Det 

innebär att man tolkar en situation eller en upplevelse som inte är helt uppenbar, och att 

man försöker tydliggöra situationen eller upplevelsen (Stensmo, 2002:110: f). Helheten 

jämförs med delarna och tvärt om för att få en tydlighet i analysen (Patel & Davidsson, 

2011:29f).  

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med tre lärare. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren konstruerar frågor inom ett bestämt 

tema, men lämnar öppet för den intervjuade att göra utvikningar och komma med egna 

tankar (Patel & Davidson, 2011:82). Tanken med att intervjua lärare som är med i samma 

arbetslag är att få en djupare förståelse av hur man arbetar med läsförståelse i årskurs 2. 

Det finns sex lärare uppdelat på tre klasser i årskurs två och jag valde tre av dem till 
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intervjuerna. Urvalet av lärarna gjordes dels på grund av att de har lång erfarenhet av 

läsundervisning, dels för att de har deltagit i Läslyftet, som är en nationell 

kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som lärare får ta del av under 

några terminer. Genom denna satsning har de fördjupat sina kunskaper om läsförståelse 

och lässtrategier och är därför relevanta för min studie. Urvalet är inte slumpmässigt utan 

snarare strategiskt, alltså ett val planerat utifrån min kännedom om informanternas 

kunskaper och erfarenheter. 

I undersökningen ingår lärare A som har arbetat som lärare i ungefär 30 år, och på 

den aktuella skolan i 24 år. Hen har 16 elever i klassen. Lärare B har arbetat som lärare i 

19 år och på skolan i två år, och hen har 18 elever i klassen. Lärare C har arbetat som 

lärare i 14 år. Läraren har undervisat på den aktuella skolan i nästan i ett år och har en 

klass med 19 elever.  

3.2 Genomförande 
De tre lärarna tillfrågades muntligt om de ville delta i studien och vid ett senare tillfälle 

gav jag dem skriftlig information om studien och dess syfte genom ett brev (bilaga A). 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagningar på en mobiltelefon efter att lärarna 

hade godkänt detta. Intervjufrågorna följde en guide som lärarna fick ta del av dagen 

innan, och på det viset kunde lärarna förbereda sig. Eftersom respondenter kan vara 

försiktiga med svaren innan hen vet vem intervjuaren är småpratade vi i början av 

intervjun för att skapa en god kontakt (Kvale & Brinkmann, 2009:144).  

3.3 Databearbetning  
Data från de semistrukturerade intervjuerna transkriberades. En transformering sker när 

man transkriberar en intervju, och det blir ett skifte från en muntlig till en skriftlig diskurs 

(Kvale & Brinkmann, 2009:194). Det kan vara en grov eller detaljerad framställning av 

transkriptionen, beroende på vilket syfte den ska fylla. En så kallad bastranskription gör 

att man sparar tid, eftersom den inte är så utförlig. Fokus ligger i min studie vad som sägs 

i intervjun, inte hur det sägs och därför är en bastranskription fullt tillräcklig för min 

studie (jfr Norrby, 2004:79ff). 

I studien använder jag en hermeneutisk tolkning, vilket innebär att man ser till 

helheten av det undersökta ämnet (Patel & Davidsson 2011:28ff). Det man undersöker 

kan man se ur många olika synvinklar för att skapa förståelse, och det finns inte någon 

bestämd utgång eller slutpunkt, vilket kallas den hermeneutiska spiralen (2011: 28ff). 
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Eftersom jag ville undersöka individuella och gemensamma stödstrukturer i 

läsundervisningen har jag ställt fler frågor i intervjun än vad som redovisas här. I 

intervjuerna med lärarna framkom sammantaget information som kunde identifiera de 

olika stödstrukturerna, men alla frågor var inte relevanta att redovisa enskilt i den här 

texten. 

3.4 Etiska regler 
Det finns forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002:5ff) som bland annat innebär 

att människor inte får ta skada psykiskt eller fysiskt eller kränkas på något vis i en 

undersökning. Det skyddet kallas individskyddskravet. Det finns fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet delade jag ut ett brev till lärarna (bilaga A) där studiens syfte, 

deras roll i studien och villkor för deltagande presenterades. De blev informerade att de 

kunde när som helst kunde avbryta intervjun om de inte vill fortsätta sin medverkan.  

Samtyckeskravet innebär ett medgivande från deltagaren, och detta ska ske innan 

undersökningen påbörjas. Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet, innebär att det 

finns en sekretess beträffande uppgifter om respondenten (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Ingen person som är med i undersökningen ska kunna identifieras, och de ska garanteras 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002:12). I studien använder jag fingerade namn på lärarna 

och skolan.  

Nyttjandekravet innefattar att inget av det insamlade materialet får återanvändas 

igen i andra syften är det ursprungliga. Informationen som jag får in under studien får 

endast användas i syftet för den här undersökningen. Jag berättade om kravet både 

muntligt och skriftligt för lärare innan observationerna. Alla deltagare har blivit upplysta 

om att all insamlad data kommer att raderas efter att studien avslutats.  

3.5 Metod- och materialkritik 
Det finns anledning att påpeka att kvalitativa analyser alltid riskerar att innehålla 

subjektiva tolkningar. För att i möjligaste mån undvika det presenterar jag många citat 

som visar det som jag påstår, vilket gör tolkningsprocessen genomskinlig. Jag är också 

medveten om att det är få informanter i undersökningen, och att resultatet därför inte är 

generaliserbart. Studien ska därför betraktas som en fallstudie som ger en bild av ett 

utsnitt av verkligheten vid ett visst tillfälle. Ett större urval av lärare hade gett ett större 

material, och slutsatserna hade blivit mer tillförlitliga.  
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Att en bandspelare används för att spela in intervjun är både en fördel och en 

nackdel (Trost, 2005:53f). Fördelar är att intervjuaren kan lyssna på svaren efter intervjun, 

och att intervjun kan transkriberas så att man ordagrant kan återge vad informanterna 

svarade. Nackdelen kan vara att de intervjuade känner ett obehag och kanske blir nervösa 

när en bandspelare används (Trost 2005:53f).  

I intervjusituationen kan informanternas uppriktighet diskuteras, vilket alltid är 

fallet vid intervjuer. Min uppfattning är att informanterna i studien svarade uppriktigt på 

intervjufrågorna, men det är inget som jag kan veta säkert eller påverka.  

4 Resultat  
I det här kapitlet redogör jag för analysen av de tre intervjuerna med lärarna, uppdelat 

under två rubriker: Stödstruktur: att lära tillsammans och Stödstrukturer på individnivå. 

4.1 Lärarnas uppfattningar om stödstrukturer i undervisningen 
I analysen framträder två kategorier som i vissa fall överlappar varandra. Läsförståelsen 

kan utvecklas och stärkas genom relationer till andra i en grupp, men också individuellt 

genom enskilt arbete. 

4.1.1 Stödstruktur: att lära tillsammans 

Det finns i studien exempel på olika stödstrukturer som alla handlar om att lära 

tillsammans, i grupp och genom dialog. Ett exempel är arbetet med olika lässtrategier 

som inbegriper diskussioner och muntlig interaktion tillsammans. Lärarna A, B och C 

utgår alla tre från materialet En läsande klass och använder aktivt de lässtrategier som 

finns där, det vill säga figurerna cowboy, spågumma, reporter, konstnär och detektiv. 

Dessa figurer hjälper eleverna att förstå hur de kan tänka när de läser och försöker förstå 

en text. Det är viktigt att inte fokusera för mycket på figurerna i sig utan mer på 

strategierna, menar lärare B: 

Vi använder oss av konstnären till stor del, sedan är det inte alltid att vi säger att vi använder 

oss av konstnären, men det är viktigt. De flesta har inre bilder men inte alla så vi försöker 

att alla ska få den här inre bilden eller inre filmen i huvudet. (Lärare C) 

I citatet ovan framgår hur lärare C vill stimulera elevernas tänkande i inre bilder när de 

läser en text. Figurerna som representerar olika lässtrategier, i det här fallet konstnären, 

är tänkta som ett medel att få eleverna att göra olika saker i sin läsning, men får inte bli 

fokus i sig. 
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I materialet finns också stödstrukturer som handlar om att tillsammans med externa 

aktörer arbeta med elevernas läsutveckling. Genreläsning är ett läsprojekt som lärarna i 

studien genomförde tillsammans med biblioteket, vilket samtliga lärare tyckte gav 

mycket stimulerande träning för eleverna. Eleverna läste skönlitterära texter och började 

med att läsa några kapitel i taget i en bok som var anpassad efter deras kunskapsnivå. 

Efter läsningen besvarade eleverna innehållsfrågor individuellt och förde sedan 

diskussioner med varandra. Genreprojektet beskriver lärare C så här: 

Vi håller på med genreläsning och med det menar jag då vi läser böcker i klassen och några 

läser samma bok. Det är alltid samma genre som vi läser samtidigt och så byter vi genre 

samtidigt. Sedan diskuterar vi boken utifrån några specifika frågor. Sitter i samma grupp 

som har läst boken och pratar. (Lärare C) 

Lärare C beskriver projektet genreläsning som att eleverna diskuterar utifrån särskilda 

frågor och hör varandras åsikter. De skapar inre bilder tillsammans, och det är ett sätt att 

lära av varandra. Det skapas en mening med läsningen, och det blir till ett värde för 

eleven. Man stimulerar läsintresset och då ökar även motivationen att lära sig ytterligare.  

Att eleverna arbetar i grupp när de läser är också en vanlig stödstruktur i lärarnas 

arbete. Lärare A tycker att det ger mer att ha gruppläsning istället för enskild läsning: 

Vi pratar i helgrupp och halvgrupp och att de får tid att reflektera själva och prata i par. Så 

vi ska få igång alla. Just i denna klass var de väldigt tysta i början men nu känner jag att de 

har kommit igång. (Lärare A) 

I citatet ovan beskriver Lärare A att klassen ofta har gruppdiskussioner och att eleverna i 

dessa får ta tid på sig att reflektera. Det här momentet gör att eleverna befäster texten 

ytterligare och kan se den från en annan synvinkel än innan. Att ha återkommande 

gruppdiskussioner om olika slags texter resulterar i att eleven känner sig bekväm och 

vågar prata.  

Gruppläsning och diskussioner används även för läsning av faktatexter och 

integreras då också i ämnen som No och So. Lärare A säger att man använder det även i 

matematikundervisningen, särskilt i arbetet med lästal: 

Att integrera läsförståelsen i andra ämnen det gör man när man läser No och So, läser text, 

man sammanfattar vad som är viktigt, man plockar ut svåra ord, stödord. Man tränar på att 

återberätta från stödord. Skriva från stödord görs med. Även i matten så jobbar vi ganska 

mycket med just lästal och förståelse, vad det står i texten. (Lärare A)  
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I citatet ovan framgår att arbete med läsförståelse kan integreras i många ämnen i skolan. 

Att sammanfatta en text med stödord och att arbeta vidare med att återberätta och skriva 

faktatext är ett arbetssätt som kan användas även i andra ämnen än svenska. 

Genom att de diskuterar läsande och böcker beskriver lärare B att eleverna kan få 

stöd av andra i sin läsutveckling. De diskuterar olika typer av texter, både skönlitteratur 

och faktatexter: 

När man jobbar med olika strategier för läsning så kan du ha vilken text som helst. Det kan 

vara skönlitteratur, faktatexter men även elevernas egna texter (Lärare B). 

När eleverna sitter i smågrupper och diskuterar innehållet i en text går frågan runt och 

eleven som inte har förstått får höra andras svar, vilket är ett sätt att få eleven att bli mer 

medveten. Detta arbetssätt innebär att en enskild läsupplevelse bearbetas i gruppens 

forum. Lärare A understryker också att när eleverna läser bänkbok själva så ska de ändå 

diskutera den med klassen, som en slags recension eller lästips. Då kan läraren bilda sig 

en uppfattning om texten var lätt eller för svår genom elevens berättelse om handlingen 

och innehållet. 

Det är viktigt att träna mycket med eleverna på att de ska våga säga vad de tänker 

och vad de funderar på för få gång alla att prata. I den processen är det också viktigt att 

ha tålamod och vänta in elever som tänker: 

Samtala mycket och att det ska bli naturligt för dem. Träna att de ska våga säga vad de tänker och 

vad de tror och att inget är rätt och fel. Utan att få gång alla att prata, också att invänta någon som 

funderar. Det brukar jag göra att invänta eleven så man inte hoppar till nästa och inväntar de som är 

lite mer tystlåtna. Annars är det samma som svarar hela tiden. (Lärare A) 

Lärare A säger att hon brukar invänta elever som är lite mer tystlåtna och inte hoppa direkt 

till nästa elev, så att inte samma elev svarar hela tiden. För att få igång alla i klassen 

brukar de prata i helgrupp, i halvgrupp och ibland i par, och då får eleverna tid att 

reflektera i mindre grupp.  

Lärare A säger ” Jag tror på dialogen så att de förstår” och menar att dialogen spelar 

en central roll för förståelse och för att alla elever ska få bli hörda och sedda. Denna dialog 

utspelar sig inte bara i svenskämnet, vilket lärare A exemplifierar: 

Att man har ett samtal, en dialog ofta så de vet varför med detta. Det har man ofta i matten 

och i andra ämnen i boken med mål och syfte för det kapitlet. Då pratar man runt det syfte, 

varför det står så och vad vi ska göra. (Lärare A)  
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Lärare A poängterar flera gånger att dialog mellan lärare och elev måste finnas för att 

eleverna ska förstå och utvecklas, men menar också att eleverna ska ta ett eget ansvar för 

att ta nästa steg framåt efter att de har fått hjälp av läraren.  

Lärarens uppdrag är också att stödja elevernas kunskapsutveckling i ett längre 

perspektiv. Att läraren kontinuerligt gör eleverna medvetna om var de befinner sig i sin 

utveckling och stödjer dem för att komma vidare kräver medvetna stödstrukturer i 

undervisningen. Syftet med läsningen kan vara olika, beskriver Lärare B: 

Grundsyftet i all läsning är ju lite att man ska förstå det man läser, och antingen att 

man ska ha någon upplevelse av det eller att man ska lära sig av det. Ibland läser 

man just texter för att träna någon strategi så det kan vara syftet. Då får man ändå 

ett bisyfte med att få upplevelsen och så där så det är sällan att vi läser bara för att 

bara läsa. (Lärare B) 

I citatet ovan förklarar Lärare B att syftet kan vara olika beroende på vad läraren vill träna, 

till exempel så kan man arbeta med de olika strategierna i sig eller arbeta med elevernas 

upplevelser av läsningen.  

För att förstå om eleven förstår måste en dialog ske, och det kan till exempel ske 

vid genreläsning och efterföljande diskussioner. ”Att läsa utan att förstå är som att skriva 

utan att berätta något”, säger Lärare C. Lärare A fortsätter med liknande tankar:  

Jag tror på det här att man gör ett driv i dem att man pratar mycket med eleverna om vad 

som är viktigt att nu måste ni vakna till! Att få alla engagerade, att man väcker dem lite. 

(Lärare A) 

Både Lärare A och C menar att det måste bli en diskussion om vad eleverna har läst för 

att innehållet i texten ska befästas. Det kan ske genom en dialog mellan lärare och elever, 

men även elever emellan. Lärarna har uppgiften att göra eleverna nyfikna och engagerade 

så att de vill fortsätta att läsa och lära sig. 

Lärarna arbetar genom olika samtalsformer med läsförståelsen i fokus och 

vidareutbildar sig för att fördjupa sina kunskaper om hur man som lärare kan stimulera 

och utveckla elevernas läsförståelse: 

Vi arbetar på många olika sätt med läsförståelsen och just nu går vi på läslyftet och där är 

det en jättestor del med förståelsen. Där jobbar man mycket med olika samtalsformer och 

olika sätt att tackla detta ämne. (Lärare B) 
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Vi pratar mycket om, vad är verkligen en duktig läsare som förstår, vad är det den 

gör för att förstå. Hitta sätt att närma sig en text att se till att man förstår det man 

läser. (Lärare B)  

Lärare B ovan beskriver hur lärarna arbetar med läsförståelse bland annat genom olika 

samtalsformer. De diskuterar vad en duktig läsare är och vilka strategier som gör att 

eleven förstår innehållet i en text.  

4.1.2 Stödstrukturer på individnivå 

Ibland räcker inte de gruppbaserade stödstrukturerna riktigt till, och då måste läraren 

individanpassa stödstrukturerna. Det kan ta sig uttryck i olika sätt att stimulera den 

enskilde individen, exempelvis genom att läraren uppmuntrar eleven att stanna upp och 

fråga sig själv vad hen har läst och kan koppla det till sig själv eller egna upplevelser:  

Ibland stannar vi upp och frågar oss, vad vi har hört och om vi kan referera till något. Vad 

kommer hända sen, ja på många olika sätt. Vi använder En läsande klass och övningar 

därifrån. Vi diskuterar runt faktatexter i ämnena no och so. Så det är mycket prat runt det 

vi läser. (Lärare C) 

Lärare C säger att det är viktigt att försäkra sig om att alla elever förstår. Eleverna kanske 

kan relatera till något som de vill diskutera, eller vad de tror kommer att hända längre 

fram i texten Många diskussioner sker runt texterna som eleverna läser i klassen. 

Lärare A säger att hon signalerar målen med läsningen tydligt genom att visa 

eleverna vad de bör kunna. Hon poängterar för eleverna var de befinner sig 

kunskapsmässigt, och berömmer dem när de behöver det:  

Ibland har de ett läsflyt fast de inte förstår det som till exempel i matten. Där ser man det 

tydligt på matten när de tror det är bara hastigheten som gäller, och då reflekterar de inte 

vad de läser. Det är viktigt att öva dem på det. Feedback är ju väldigt viktigt med. Med en 

text till exempel att det här gjorde du bra, men detta kan du tänka på. (Lärare A) 

Att läraren ger konstruktiv feedback är en typ av stödstruktur som bygger upp elevernas 

självförtroende. Det är inte tillräckligt att bara säga att något är bra, utan man måste också 

tydliggöra vad eleven kan utveckla vidare. Lärare B beskriver hur hon arbetar målinriktat 

med elevernas medvetenhet om sin läsförståelse: 

När man lyssnar av läsläxan då ger vi lite tips och idéer hur man kan jobba vidare. Hur de 

kan träna. Försöka att uppmuntra dem till att läsa mycket. Helt enkelt att ha en dialog med 

dem om deras egen läsning. Försöka få dem till att sätta ord själva på hur de upplever det. 
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Vad de tycker är svårt och göra de medvetna att man behöver träna på detta. Det är inte 

bara att plöja igenom. (Lärare B) 

Lärare B beskriver feedback som att hon uppmuntrar eleverna att läsa mycket och att hon 

stimulerar eleverna med tips och idéer om hur de kan arbeta vidare. Läraren säger också 

att hon har dialog med eleverna om deras läsning och försöker få dem att sätta ord på hur 

de upplever läsningen och vad de tycker är svårt eller lätt.  

När möten sker på ett sätt som är bra för eleven får eleven och läraren förtroende 

för varandra. En förtroendefull relation är oumbärlig när en lärare vill stimulera elevernas 

tro på sig själva och sin egen begåvning. Lärare A brukar kontrollera och följa elevernas 

avkodning och göra dem medvetna var de ligger i sin utveckling. Läsförståelsen brukar 

hon testa i samband med mindre individuella prov, och sedan diskuterar hon dem med 

eleverna, ”om det till exempel är något som de själva tycker är svårt eller om något bara 

flyter på” (Lärare A).  

4.2 Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare uppfattar att de bygger stödstrukturer 

för att alla elever ska utveckla sin läsförståelse. Undersökningen visar att samtliga lärare 

i intervjun menar att det är viktigt med medveten undervisning i läsinlärning och 

läsförståelse i skolan. Det är också betydande att göra eleverna medvetna om vad de ska 

lära sig och varför, och samtidigt att ha ett tydligt mål med undervisningen.  

Lärarna i studien visar medvetenhet om de gemensamma och individuella 

stödstrukturer som behövs för att utveckla alla barns läsförmåga. Stöd och uppmuntran 

från lärarna gör eleverna mer engagerade, men de försöker också göra eleverna medvetna 

om varför de ska lära sig att läsa. Hattie (2012) nämner också att det är en fördel om man 

kan ”tända” eleven med sitt eget intresse för ämnet, och om man har ett tydligt mål med 

undervisningen (2012:99f). Läsning är också en social process där man i samarbete med 

andra elever skapar en förståelse av det lästa, vilket är avgörande för utvecklingen av 

läsförståelsen. 

Det är viktigt att ha både gemensamma och individuella stödfunktioner i arbetet 

med läsutveckling. Elever måste ha en tydlig struktur med stöd från till exempel en mall 

hur de kan tänka när de arbetar individuellt, och lärarna i undersökningen använder sig 

av till stor del av materialet En läsande klass för det ändamålet. På det individuella planet 

kan lärare ge stöd genom att välja en uppgift som intresserar eleven, genom att vara tydlig 
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med vad eleven ska lära sig, strukturera rimliga uppgifter och visa att man är intresserad 

genom att följa upp arbetet som eleven gjort. 

5 Diskussion  
I detta kapitel diskuterar jag med hjälp av teori och tidigare forskning hur lärarna 

utvecklar elevers läsförståelse genom att använda sig av olika typer av stödstrukturer.  

5.1 Stödstruktur på gruppnivå  
Vid arbete på gruppnivå använder lärarna bland annat den så kallade genreläsningen eller 

gruppdiskussioner om en text eller en film som gemensam stödstruktur. Genreläsningen 

som lärarna i studien hänvisar till är ett projekt som innehåller spår av Vygotskijs tankar 

om vikten av stödstrukturer i lärandesituationer. Eleverna delas upp i grupper och de får 

läsa samma bok i den genre som är vald, och därefter diskuterar eleverna med hjälp av 

frågor från läraren. I diskussionerna under genreläsningen leder läraren diskussionerna i 

början, men sedan tar eleverna över ledarskapet efterhand. Nyström (2002:33) skriver i 

sin avhandling att elever som får stöd av läraren får hjälp med att träna problemlösning, 

får möjlighet att utvecklas och skaffa sig insikt om sig själva. Det tankesättet ingår i 

Vygotskijs teori om kunskapsutveckling i den så kallade Zone of Proximal Development, 

vilket innebär att elever med rätt stöd och rätt utmaningar kan lära av varandra och på så 

vis utvecklas (Lundgren, Säljö & Liberg 2010:191). 

Scaffolding, eller stödstrukturer, innebär enligt Reichenberg & Lundberg (2011:52) 

att lärare skapar strategier för att eleverna ska få stöd i sitt arbete. ”Byggnadsställningen” 

tas bort efter hand när eleven klarar av uppgiften och en ny strategi kan tränas in 

(Reichenberg & Lundberg, 2011:52). En strategi som lärarna i den här studien använder 

bland annat i genreläsningen är att träna eleverna på att göra sina inre bilder synliga för 

sina klasskompisar. Lärare C arbetar medvetet med att eleverna ska få ett inre lugn, att 

hitta sina egna inre platser och sedan prata om texten, bilden eller filmen. I sådana 

situationer utmanas eleven att se berättelsen från många håll (jfr Langer, 2005:17ff). 

En av grundtankarna i den sociokulturella teorin är att individens tänkande 

utvecklas genom att kommunicera med andra (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:183ff). 

Lärarna i studien ställer frågor som eleverna får diskutera i helklass, och då får de höra 

sina egna tankar högt och även ta del av sina kamraters upplevelser eller idéer. Om inte 

eleven har förstått det helt rätt från början kanske den förstår när kompisen förklarar på 

sitt vis. De intervjuade lärarna menar att man kan skönja detta i genreläsningen när 
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eleverna sitter i smågrupper och pratar om boken. Läraren styr diskussionen i början, men 

eleverna tar vid efter ett tag.  

Det kan också hjälpa eleven till läsförståelse om läraren eller andra elever läser 

högt, menar lärarna i undersökningen. Att lyssna på någon som läser inlevelsefullt och 

med god intonation kan påverka också elevens egen läsning, och genom det kan läsningen 

utvecklas ytterligare (Alatalo 2011:48). Att eleven själv läser högt är också viktigt, skriver 

Bjar (2006:35), men menar trots det att det är svårt att veta om eleven förstår texten 

eftersom förståelsen är osynlig för lyssnarna, och eftersom eleven ofta inte kan återge sin 

förståelse av texten (2006:35). Därför är diskussionen efter läsningen viktig, för då kan 

läraren avgöra om eleven har förstått texten eller inte.  

Lärarna i studien arbetar mycket för att träna elevernas läsförståelse och det lyfts 

fram tydligt på lektionerna i svenska. Lärarna arbetar genom olika typer av stödstrukturer 

för att stimulera elevers arbete med läsningen. I detta arbete är samarbetet med biblioteket 

till stor hjälp, men också andra stödstrukturer som genreläsning och arbetet med modellen 

reciprok undervisning. Eleverna får träna sin läsförståelse i dialog med läraren och sina 

kamrater, och de kan i den processen få höra andras synvinklar på textens innehåll och på 

så sätt utveckla sina egna tankar.  

5.2 Stödstrukturer på individnivå 
När eleven arbetar individuellt är det läraren som ger eleverna specifikt stöd i form av till 

exempel anpassade strukturer och mallar för läsningen. Lärarna i studien implementerar 

på så vis ett sociokulturellt perspektiv i undervisningen. Genom att eleverna får delta i 

kommunikationen under lektionen kan de ta till sig kunskap, diskutera och agera 

tillsammans, men eleverna måste också stöttas individuellt utifrån sina personliga 

utmaningar och förkunskaper. När de har en styrd aktivitet använder lärarna tydliga 

stödstrukturer tillsammans med eleverna, och dessa kan eleverna använda också i sitt 

individuella arbete. 

Lärarna i studien är överens om att det inte ger så mycket om eleven bara sitter och 

läser tyst för sig själv, eftersom de då inte bearbetar sina tankar genom att skriva eller 

ventilera sina tankar högt. Att diskutera och ha en dialog med varandra och att höra hur 

andra uppfattar en text ger eleven nya synvinklar på innehållet. En dialog mellan lärare 

och den enskilde eleven gynnar den kognitiva utvecklingen, särskilt när öppna frågor 

ställs, så att eleven får tänka självständigt (Westlund, 2009b:123f). Vygotskijs teori är att 

det är inte bara är mellan människor språket finns, utan också inom individen när man 

funderar på något (Lundgren, Säljö, Liberg, 2010:183ff).  
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Många elever som har problem med förståelsen av en text också har svårigheter 

med ordavkodning och ordigenkänning. Det betyder emellertid inte att man har en god 

läsförståelse bara för att man uppvisar en god avkodning, utan det krävs också att eleven 

ska kunna ordens betydelse och ha ett bra ordförråd. Författaren framhäver att ett bra 

ordförråd, god ordavkodning tillsammans med ordigenkänning är det väsentligaste vägen 

till god läsförståelse (Bjar, 2006:392). Avkodning arbetar man mycket med i låg ålder, 

förklarar lärarna i studien, men sedan ska eleven utveckla flyt i läsningen och också förstå 

innehållet i texten. Det är en process som är fortlöpande genom hela grundskolan, och det 

får eleven inte sluta att träna på bara för att de har knäckt koden. Vygotskijs tankar är att 

eleven behöver få utmaningar, men måste förstå dem och kunna gå vidare själv. Läraren 

ska stötta och inte göra allt, för då blir eleven en passiv åskådare (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2010:192), och lärandet utvecklas då inte i egentlig mening. Lärarna i 

undersökningen menar att de inte har explicit ordkunskapsträning, utan eleverna får själva 

slå upp ord i ordböcker eller fråga läraren om de inte förstår. Detta menar lärarna 

stimulerar eleven att själv söka sin kunskap samtidigt som stödet från lärarna tas bort 

successivt.  

Läsförståelseträning genom bruk av lässtrategier är vanligt i undervisningen, vilket 

alla lärarna i studien bekräftade i intervjuerna. De läsförståelsestrategier lärarna använder 

sig av kommer från projektet En läsande klass. Dessa strategier används flitigt i alla 

ämnen och är en hjälp i undervisningen, menar lärarna i studien. Lärarna individanpassar 

elevernas läsning genom att ge dem texter i olika svårighetsgrad, och väljer då gärna 

böcker som är intressanta för eleven. Vygotskij menar att en elev behöver utmanas precis 

vid gränsen av sin kunskapsnivå för en utveckling ska ske (Bjar, 2006:217), och i den 

processen är bokvalet viktigt. Eleven utvecklas ständigt och får nya utmaningar om de 

stimuleras på rätt sätt, och när eleverna har klarat av en sak så kan de lyfta sig ytterligare 

och utvecklas (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:190).  

5.3 Vidare forskning 
Vidare forskning kan vara att utöka studien till ett större lärarkollektiv för att undersöka 

ytterligare vilka gemensamma och individuella stödstrukturer som används när elevernas 

läsförmåga ska utvecklas. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev till pedagoger 
Hej! 

Jag heter Maria Nilsson Halkooie och läser den sista terminen på en fyraårig 

grundlärarutbildning, med en inriktning på F–3. Jag arbetar med ett examensarbete med 

syftet att undersöka hur lärare uppfattar läsförståelse och hur de arbetar med läsförståelse 

i undervisningen. Jag är också intresserad av hur eleverna stimuleras till läsning och 

vilken sorts texter som används i undervisningen. 

 

Jag skriver till er för att få er tillåtelse att få göra en observation i ert klassrum med en 

uppföljande intervju med er. Ingen förberedelse behövs, utan jag är intresserad av att 

observera en vanlig lektion i det ämne som ni undervisar just då. I enighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så deltar ni frivilligt och kan avbryta intervju 

och observation om ni inte vill delta längre. Ni kommer vara anonyma genom arbetets 

gång och all information kommer förstöras när arbetet är färdigt. Uppsatsen kommer att 

senare placeras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där arbeten som är skrivna av 

forskare, studenter och lärare ligger. Om ni är intresserad av det färdiga materialet så 

delger jag er det gärna.  

 

Finns det möjlighet att besöka er under vecka 16 så vore jag mycket tacksam.  

 

Maria Nilsson Halkooie 

Mn222nm@student.lnu.se 

 

Jag samtycker  

Ja   
 

Med vänlig hälsning 

Maria Nilsson Halkooie, lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

 

mailto:Mn222nm@student.lnu.se
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Bilaga B Brev till vårdnadshavare 
Till vårdnadshavare 

Jag heter Maria Nilsson Halkooie och går sista terminen på en fyraårig 

grundlärarutbildning, med en inriktning på F-3. Jag har tidigare praktiserat på denna skola 

i två omgångar och nu är det examensarbetet som är kvar. Jag blev intresserad av hur man 

arbetar med läsförståelse och jag skulle vilja observera några klasser i år två för att få ett 

underlag att skriva om.  

 

Jag tänker mig att observera tre klasser i årskurs två och efter att intervjua tre lärare. Syftet 

är att undersöka hur lärare uppfattar läsförståelse och hur de arbetar med läsförståelsen i 

undervisningen. Jag är också intresserad av hur eleverna stimuleras till läsning och vilken 

sorts texter som används i undervisningen. 

 

Uppgifterna jag får in kommer jag hantera varsamt och uppgifterna kommer bara 

användas till mitt examensarbete. Jag kommer inte nämna några namn på varken skola, 

elever eller lärare. Uppsatsen kommer att senare hamna på DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) där arbeten som är skrivna av forskare, studenter och lärare ligger. 

 

Deltagandet är frivilligt och för att få göra observationen behöver jag ett godkännande 

från er som vårdnadshavare. Jag är oerhört tacksam om du snarast vill besvara blanketten 

i fall ni ger ert medgivande till den kommande observationen. Om det finns några frågor 

angående undersökningen så går det att kontakta mig på min mail. Tanken är att arbetet 

ska komma igång under v 16. 

 

Maria Nilsson Halkooie 

Mn222nm@student.lnu.se 

 

Jag samtycker  

Ja   

 

Med vänlig hälsning 

Maria Nilsson Halkooie, lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

 

mailto:Mn222nm@student.lnu.se
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Bilaga C Intervjufrågor  
 

• Hur många år har du arbetat som lärare?  

• Hur många år har du arbetat på denna skola?  

• Hur många elever har du i klassen?  

• Hur ser du på läsutveckling? 

• Är läsförståelsen viktig att arbeta med? 

• Beskriv på vilket sätt du arbetar med läsförståelse?  

• Integrerar ni träning till läsförståelsen i andra ämnen?  

• Vad använder ni för några typer av texter i undervisningen? 

• Hur mycket får eleverna vara med och påverka textvalen och undervisningen?  

• Hur viktigt är det att ha ett syfte med läsningen? 

• Hur anpassar du texterna till varje elevs behov och erfarenhet?  

• Hur viktigt är det att stimulera elevers fantasier och inre bilder? Hur gör ni det? 

• Hur arbetar ni lärare medvetet med elevernas ordförråd?  

• Hur vet du om eleverna har förstått texten de läser?  

• Pratar ni om böcker på lektionen, i så fall hur? 

• Hur arbetar du vidare med de elever som inte förstod texten?  

• Beskriv för mig vilka läsförståelsestrategier som används i undervisningen. 

• Hur samarbetar skolan och bibliotekarien på orten?  

• Beskriv hur ni lägger upp ett boksamtal?  

• Hur dokumenterar ni elevernas läsförståelse och läsutveckling? 

• På vilket sätt gör ni eleverna medvetna om deras läsförståelse? och möjlighet till att 

utvecklas?  

• Finns det ett stöd och material från skolan för att främja arbetet med elevernas 

läsutveckling?  

• Hur kan ni bedöma läsförståelsen på en lektion? 

• Finns det någon vidareutbildning på skolan för lärarna, vad det gäller läsförståelse? 

Skulle det finnas mer tycker du? 

 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning

	2  Bakgrund
	2.1 Läsförståelse
	2.2 Avkodning och läsflyt
	2.3 Att läsa på, mellan och bortom raderna
	2.4 Lässtrategier
	2.5 Reciprok undervisning
	2.6 Tidigare forskning
	2.7 Teoretiska utgångspunkter
	2.7.1 Sociokulturellt perspektiv
	2.7.2 Stödstrukturer


	3 Metod
	3.1 Urval och datainsamling
	3.2 Genomförande
	3.3 Databearbetning
	3.4 Etiska regler
	3.5 Metod- och materialkritik

	4 Resultat
	4.1 Lärarnas uppfattningar om stödstrukturer i undervisningen
	4.1.1 Stödstruktur: att lära tillsammans
	4.1.2 Stödstrukturer på individnivå

	4.2 Sammanfattning

	5 Diskussion
	5.1 Stödstruktur på gruppnivå
	5.2 Stödstrukturer på individnivå
	5.3 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A Informationsbrev till pedagoger
	Bilaga B Brev till vårdnadshavare
	Bilaga C Intervjufrågor


