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Abstract 

Language development methods in social studies 

 

The curriculum for social studies is designed in a way where knowledge is assessed 

through the students’ expressive language skills. Much of the knowledge is also expected 

to be gained through reading. The purpose of this study is to examine what types of 

scaffolding teachers can create for students reading social studies nonfiction texts in 

grades 4–5. The study is based on observations and interviews with three teachers. The 

material was subsequently analysed based on characteristics in language development 

methods, showing that teachers do not emphasise the importance of language for learning 

when teaching. The results also show that students, to a small extent, are used as 

supporting resources for one another and that teachers themselves take up much of the 

talking space in the classroom. During structured oral text instruction teachers request 

short answers, that are evaluable rather than allowing time for interrogative and reflective 

discussions. The effect of the teacher centered teaching is that the students are passivate 

instead of challenged with cognitively demanding tasks where scaffolding can enable a 

potentially higher learning level. 
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1 Inledning 

Det informationssamhälle som vi lever i förutsätter att medborgarna har utvecklat en 

textuell kompetens, vilket är en kvalifikation för majoriteten av dagens yrken samt för ett 

aktivt deltagande i samhället. En god läsförståelse utgör grunden för de demokratiska 

värderingar som vårt samhälle bygger på och på liknande sätt bygger vårt skolsystem på 

ett lärande som är nära sammankopplat med språk (Stolare, 2015a). 

I skolans tidiga år ligger stort fokus på att eleverna ska lära sig avkoda text och läsa 

med flyt, vilket är ett uppdrag som framför allt tillfaller svenskläraren. Successivt övergår 

fokus från att lära sig läsa till att läsa för att lära, vilket innebär att stora delar av elevernas 

lärande sker genom läsning i skolans olika ämnen där det krävs att eleverna ska hämta 

information i olika former av text (Westlund, 2016: Bråten, 2008). Språk och 

ämnesinnehåll behöver byggas upp parallellt inom varje specifikt undervisningskontext 

där språket utgör underlag för kunskapsinhämtningen och därför kan inte ansvaret för 

elevernas språkutveckling endast ligga på svenskläraren eller på de tidiga skolåren, utan 

behöver vara alla lärares ansvar genom samtliga stadier (Hajer & Meestringa, 2014). I 

och med språkets centrala roll för lärandet är det av yttersta vikt att skolans alla lärare har 

kunskaper om språkets betydelse för lärande i respektive undervisningsämne (Skolverket, 

2010). Alla lärare kan såklart inte agera svensklärare, men de bör ha grundläggande 

kunskaper om lässtrategier och hur språk utvecklas i en ämneskontext (Westlund, 

2015:12). Det finns viktiga skillnader mellan undervisning i språk och språkinriktad 

undervisning. Undervisning i språk sker i svenskämnet, modersmålsundervisning eller i 

moderna språk där fokus ligger på själva språket. I språkinriktad undervisning är det 

ämnesinnehållet som står i fokus och språket är ett medel för att tillägna sig det. Ett sätt 

att öka fokus på språkets betydelse i skolans olika ämnen är att precisera språkliga mål 

parallellt med kursplanens innehållsliga mål. Syftet med de språkliga målen är att 

synliggöra för eleverna hur kunskaps ska inhämtas och presenteras med språket som 

verktyg (Hajer & Meestringa, 2014).  

Samtidigt som lärarnas kunskaper om språkets betydelse för lärandet är viktig och 

fortsätter även efter den tidiga läsutvecklingen menar flera forskare (Allington & 

Johnston, 2002; Bråten, 2008) att många elever upplever en inlärningssvacka när de 

börjar mellanstadiet, vilket beror på att de inte har utvecklat tillräcklig textuell kompetens 

för att självständigt ta sig an de texter som förutsätts att de ska klara av i skolans olika 

ämnen. Även om sakprosatexter också används i svenskundervisningen är det inte säkert 



 

 - 4 - 

att eleverna tar med sig de strategier som tränas där för att applicera dem när de behövs i 

t.ex. SO-undervisningen.  

Inom forskning har frågan om elevers språkanvändning inom framför allt NO 

belysts ur ett andraspråksperspektiv, men det finns en forskningslucka i studier som 

fokuserar på SO och där språkets betydelse för samtliga elevers lärande studeras, vilket 

är ett område som jag med den här studien hoppas kunna bidra med kunskaper till. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka vilka former av stöttning tre lärare skapar för elevernas 

läsning av sakprosatexter i SO-ämnena i åk 4–5. För att precisera mitt syfte har jag valt 

följande frågeställningar: 

 Hur kan lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena arbeta med stödstrukturer 

i syfte att utveckla elevernas läsförståelse av sakprosatexter?  

 Vilka språkliga mål blir synliga i undervisningen? 

2 Bakgrund  

I det här kapitlet definieras vad som menas med text ur en skolkontext samt presenteras 

språkliga dimensionerna i grundskolans styrdokument.  

2.1 Texter i skolan  

Skolans ämnen kännetecknas av olika texttyper, vilket ställer krav på en bred textuell 

kompetens hos eleverna. Svenskämnet domineras av den narrativa genren, medan de 

samhällsorienterande ämnena till övervägande del utgår från beskrivande, diskuterande, 

återberättande och argumenterande texter (Hägerfelth, 2011). Även om det i svenskämnet 

ingår att undervisa om olika texttyper så kan en och samma text skilja sig åt beroende på 

vilken kontext den används i och därför går det inte att tala om läsförståelsestrategier i 

allmänhet utan de är genrespecifika och behöver läras in i en ämneskontext (af 

Geijerstam, 2006). 

Eftersom texttyperna ökar i komplexitet och blir mer ”informationstäta och 

ämnesspecifika högre upp i årskurserna” (Larsson, 2015:1) är det är viktigt att eleverna 

tidigt utvecklar en förståelse för vad som kännetecknar dem till innehåll, struktur och 

språk. Om eleverna skapar en förförståelse för de olika texttypernas särdrag bidrar det till 

att läsaren kan aktivera olika förväntningar på texten, vilket kan hjälpa läsaren att rikta 
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sin uppmärksamhet mot det väsentliga (Bråten, 2008). Det här hjälper eleverna att förstå 

syftet med texterna och att aktivera ändamålsenliga strategier vid läsning. 

2.2 Språkliga dimensioner i grundskolans styrdokument 

Enligt riktlinjerna i Läroplan för grundskolan (Lgr11:11) ska alla lärare arbeta mot att 

eleverna ”får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” samt att eleverna kan 

”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr11:10). 

Eleverna ska även erbjudas ”rika möjligheter att samtala, läsa och skriva” (Lgr11:6). 

Förutom dessa kunskapsmål som är alla lärares ansvar, står det också skrivet i 

syftesförklaringen i ämnena engelska, moderna språk, modersmål, svenska och svenska 

som andraspråk: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 

lära” (Lgr11:35, 67, 81, 252, 264), vilket visar att det finns en explicit koppling mellan 

språk och lärande i skolans språkämnen. Det här är en skrivning som inte finns i övriga 

ämnens kursplaner, trots att begreppen tänka, kommunicera och lära är lika aktuella 

oavsett vilket kursinnehåll som hanteras. Nedanstående figur visar en sammanställning 

över de språkliga processer som finns i kursplanerna i SO åk 4–6: 

 

Religion Historia Samhällskunskap Geografi 

föra resonemang, 

visar, beskriva, ge 

exempel, redogöra, 

göra jämförelser, 

etiska begrepp, söka 

information, använda 

olika typer av källor 

föra resonemang om orsaker och 

konsekvenser, undersöka, hänvisa, 

resonera om källors användbarhet, 

resonemang om likheter och 

skillnader, beskriver, motivera, visar, 

dra slutsatser, tolka, använda 

historiska begrepp 

undersöka, beskriva, 

begrepp, resonera, 

beskriva samband, 

värdera och uttrycka 

olika ståndpunkter, 

redogör, söka 

information, använda 

olika källor 

föra 

resonemang, 

beskriva, 

geografiska 

begrepp, 

undersöka, ge 

förslag 

Figur 1: Figur över språkliga processer i kunskapskraven för de samhällsorienterande ämnena i åk 6.  

Språklig förmåga är alltså ett avgörande verktyg för att eleverna ska kunna utveckla sina 

kunskaper och förmågor, samt att kunna visa dessa så att de sedan kan utgöra ett underlag 

för bedömning. En stor del av skolans undervisning bygger på att eleverna ska kunna 

inhämta information från olika texter, vilket innebär att även läsförståelsen blir av 

avgörande betydelse för lärandet. Samtidigt noteras att begreppet läsa nämns inte utanför 

språkämnenas kursplaner, trots att alla ämnen förutsätter att eleverna har utvecklat den 

färdigheten.  

Flera forskare (jfr Hattie, 2012, William, 2013, Alm, 2015) betonar vikten av att 

synliggöra lärandet för eleverna och att bryta ner kursplanens kunskapsmål, men 

språkliga mål är minst lika viktiga: 
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Det är fortfarande kursplanen som är utgångspunkten, medan språkliga mål kan 

tydliggöra de språkhandlingar som eleverna visar sina kunskaper genom. (Hajer, 

2016:7)  

Genom formulerade mål kan språket som verktyg för lärandet synliggöras både för elever 

och lärare. Språkliga mål kan utformas med fokus på läsa, skriva, tala samt de språkliga 

processerna som finns i kursplanernas kunskapskrav (Löthagen, 2016: Gibbons, 2016). 

Syftet med de språkliga målen är att eleverna och lärarna ska kunna arbeta mer fokuserat, 

exempelvis genom att läraren utgår från det språk eleverna redan behärskar och försöker 

förutse vilka språkliga svårigheter eleverna kan stöta på i undervisningen. De språkliga 

målen behöver också vara en del av den formativa bedömningen där lärare kan ge 

eleverna ”feedback på deras språkbruk och hjälpa dem med hur de ska ta sig an ämnet 

och det språk som hör till” (Hajer & Meestringa, 2014:21). 

3 Teoretiska utgångspunkter  

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kännetecknas av tre särdrag: 

kontextualisering, språklig stöttning och aktivt deltagande i interaktion (Hajer, 2016:7; 

Löthagen, 2016) och grundar sig framför allt i det sociokulturella perspektivet, men där 

även teorier hämtade från det konstruktivistiska perspektivet har haft betydelse. I studien 

används även begreppet stödstrukturer, som bör ses som mediering av språklig stöttning. 

I det här kapitlet presenterar jag teorier om språkutvecklande arbetssätt som har relevans 

för min studie. 

3.1 Kontextualisering 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att språk finns med i allt vi gör och fyller olika 

funktioner beroende på de kontexter där språket produceras och konsumeras. De 

sammanhang som påverkar texten kan delas in i kulturkontext och situationskontext. 

Kulturkontexten innebär att människor inom en och samma kultur delar gemensamma 

referensramar, medan situationskontexten innebär att språket anpassas efter sammanhang 

vilket kännetecknas av tre faktorer: innehåll, relationen mellan kommunikatörerna och 

om det är talspråk eller skriftspråk som kommuniceras (Gibbons, 2016). Både i kultur- 

och situationskontext är ”relationen mellan den kunskap vi redan besitter och den kunskap 

vi försöker tillägna oss” av avgörande betydelse (Bråten, 2008:30). För att förstå en text 

behöver läsaren mobilisera sina förkunskaper och knyta dessa till innehållet genom 

inferenser (2008). Resonemanget om förförståelsens betydelse utgår från det 
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konstruktivistiska perspektivet och schemateorin som innebär att ny kunskap tolkas 

utifrån redan känd kunskap och lagras som schematiska minnesbilder. Dessa 

minnesbilder aktiveras sedan när vi antingen läser eller är med om någonting som 

påminner om tidigare erfarenheter och hjälper hjärnan att strukturera långtidsminnen, 

samt att plocka fram relevant information när den behövs (Roe, 2014). När läsaren möter 

ny kunskap kommer den enligt konstruktivismen antingen att assimileras genom att de 

nya kunskaperna anpassas efter de redan befintliga eller så ackommoderas den, vilket 

innebär att de nya kunskaperna avviker från de befintliga så att tankarna transformeras 

(Halpenny & Pettersen, 2015). 

Att individer handlar utifrån redan tillägnade kunskaper och erfarenheter för att 

skapa mening är även centralt i det sociokulturella perspektivet där läsning ses som en 

interaktiv process där läsaren samspelar med texten och att förståelsen uppstår mellan text 

och läsare. Roe (2014) för diskussionen vidare och skriver: ”Olika läsare kan därför 

uppfatta samma text på många olika sätt beroende på vilka sociala och kulturella 

referensramar de har” (2014:40). De texter vi läser påverkar och formar även vårt sätt att 

tänka, resonera och hur vi tolkar framtida texter och situationer. Det vi gör behöver alltid 

relateras till sammanhang och verksamhet för att vara meningsfullt (Säljö, 2005). 

3.2 Språklig stöttning 

Stöttning (eng. scaffolding) spelar en central roll för det språkutvecklande arbetssättet och 

utgår från det sociokulturella perspektivet och zonen för närmaste utveckling (eng. Zone 

of Proximal Development – ZPD) (Wood, Bruner & Ross, 1976). Inom teorin för ZPD är 

det inom zonen som ligger steget över elevens nuvarande nivå som lärande sker och för 

att eleven ska kunna bemästra färdigheter på en potentiell nivå krävs stöd som stimulerar 

det som ska läras in eller utvecklas. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är 

att ”Det som ett barn kan göra med lite hjälp idag kan det göra själv imorgon” (Vygotsky, 

1978:87). Målet är självständiga elever, men med hjälp av stöttning som är av tillfällig 

art, möjliggörs för elever att klara av uppgifter som ligger på en högre nivå än vad de 

självständigt skulle klara av. Genom att upprepa läraktiviteter kan stödet tas bort 

successivt och eleverna utvecklar en större självständighet i sitt lärande. 

Mariani (1997) beskriver relationen mellan stöd och kontext i fyra steg och menar 

att för att ett lärande ska ske behövs kognitivt krävande uppgifter med stöd utifrån en 

kontext, vilket framgår av nedanstående figur: 
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Figur 2: Undervisningens och lärandets fyra zoner (Mariani, 1997). Omarbetad av Gibbons (2016:34). 

 

Enligt Mariani (1997) bör undervisningen möta elevernas behov av självständighet, men 

också svara mot elevens behov av stöd och succesivt öka i kognitiv svårighetsgrad där 

stödet i kontexten minskar allt eftersom. Uppgifter som inte utmanar kognitivt och 

dessutom saknar stöd i kontexten bör undvikas, eftersom dessa varken är språk- eller 

kunskapsutvecklande. Det här lärandet rör sig inom trygghetszonen och kan exempelvis 

handla om ”instuderingsfrågor till ett arbetsområde där eleven kan plocka svaren direkt 

ur olika texter utan att förstå sammanhanget” (Greppa språket, 2012:62). Om eleverna 

arbetar med uppgifter som har en låg kognitiv utmaning kan de visa på en hög korrekthet, 

men de utvecklas inte. Om eleverna istället ställs inför kognitivt krävande och 

utvecklande uppgifter ansträngs språkförmågan, vilket under en tid kan innebära en lägre 

korrekthet, men över tid leder mot en större utveckling (Polias, Lindberg & Rehman, 

2017:3). Mot bakgrunden till stöttning utifrån ZPD (Wood, Bruner & Ross, 1976) och 

Marianis modell för stöttning (1997) kan en lärmiljö identifieras där språkliga utmaningar 

undviks genom att läraren väljer bort texter som anses som svåra för eleverna. Men, när 

man sänker kraven ”töms ämnesområdena på innehåll och på sikt uppstår en nedåtgående 

spiral” (Hajer & Meestringa, 2014:29). Lärmiljön kännetecknas av att elevernas 

svårigheter undviks och att läraren tar över samtalstid, undviker svåra ord, fokuserar på 

lösryckt fakta eller text och att interaktionen mellan elever minskar. Den nedåtgående 

spiralen leder till att eleverna passiviseras och på sikt till att lärandet minskar. Det som 

också kännetecknar lärmiljöer som befinner sig i den nedåtgående spiralen är att elever 

med svårigheter exkluderas ur ett undervisningssammanhang, snarare än att lösningar 

skapas inom ramen för undervisningen (2014). 
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Stöttning kan ske på olika sätt genom olika former av stödstrukturer. Dessa 

stödstrukturer kan antingen planeras i förväg eller ske i stunden, och kategoriseras som 

makro-, meso- och mikrostöttning (Polias, 2016). På makronivå sker stöttningen på ett 

övergripande plan och planeras i förväg, vilket exempelvis innebär att läraren avgränsar 

vilka kunskapsmål undervisningen ska ha, vilket textunderlag som eleverna ska bearbeta 

samt de strukturella former som utgör grunden för eleverna bearbetning av materialet 

utifrån utvecklingen inom ZPD. Mesostöttning utgör däremot ett mer detaljerat upplägg 

av lektionsinnehåll, läraktiviteter och olika delmoment. Dessa planeras även de i förväg, 

men är flexibla eftersom behovet av stöttning inte alltid kan förutspås. Mikrostöttning ges 

slutligen i stunden efter de behov som uppkommer i undervisningen. Dessa kan 

exempelvis vara att fånga upp elevernas uttryck och idéer samt fördjupa och utveckla 

dessa i form av fördjupande frågor eller att leda språkliga uttrycken från vardagliga och 

konkreta mot det mer skolspecifika och abstrakta (Polias, Lindberg & Rehman, 2017). 

3.3 Interaktion 

Det sociokulturella perspektivet betonar språkets kommunikativa och funktionella roll i 

samspel med andra och beskriver tänkandet som en kollektiv process, som äger rum såväl 

inom individen som mellan människor. Det är även genom kommunikation som tankar 

och idéer föds och förs vidare, vilket får en stor betydelse för lärande och utveckling av 

kunskap (Säljö, 2008). Centralt för teorin är att ”ju fler olika sammanhang där man är 

språkligt aktiv, desto större språklig repertoar utvecklar man” (Hägerfelth, 2011:33). Det 

sociokulturella synsättet på interaktion står i kontrast till det behavioristiska perspektivet 

som har gett upphov till begreppet förmedlingspedagogik, vilket innebär en enkelriktad 

process där det är fullt tillräckligt för elevernas kunskapsutveckling att lyssna på läraren. 

I den här lärandeprocessen anses inte eleverna kunna bidra med någonting själva, utan de 

ska passivt fyllas med språk och kunskapsinnehåll (2011). Det sociokulturella 

perspektivet betonar däremot även att det språkliga inflödet är viktigt för inlärningen, men 

det är inte tillräckligt att endast lyssna sig till språk och innehåll, utan inlärning kräver 

också att elever använder sig av sina kunskaper i kommunikativa sammanhang. Ett 

språkutvecklande förhållningssätt innebär en undervisningsmiljö som är rik på interaktion 

både mellan elev-elev och lärare-elev (Hajer & Meestringa, 2014), vilket står i kontrast 

till det konstruktivistiska perspektivet där den individanpassade undervisningen 

begränsar interaktionen till lärare-elevkonstellationer. 
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4 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras studier där språket som ett medierande verktyg har studerats 

utifrån ett svenskdidaktiskt perspektiv i en samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig 

kontext. Inledningsvis redogörs för studiernas syfte och metod, för att sedan diskutera 

deras resultat i relation till varandra. I avsnitt 4.2 ges en överblick och motivering till de 

stödstrukturer som utgör bakgrunden för min studie, vilket presenteras i fyra avsnitt: 

Innehållsliga stödstrukturer, Strategistödstrukturer, Modalitets-stödstrukturer och 

Sociala stödstrukturer.  

4.1 Forskningsfältet i en svensk kontext 

Flera forskare har studerat läsdiskurser, men mellanstadiet som forskningsfält har länge 

varit ett underrepresenterat område både i nationell forskning så väl i motsvarande 

internationella studier. På grund av studiens praxisnära forskningsfält som kan anses 

spegla de rådande värderingar och normer som är bärande och exemplifieras genom 

studiens informanter har jag gjort avvägningen att presentera relevant forskning i en 

svensk kontext. I en större studie hade det varit intressant att även inbegripa internationell 

forskning inom området. 

En avhandling som har relevans för min studie är Läsning på mellanstadiet – En 

studie med fokus på elevers läsförmåga (Stenlund, 2011) där klassrumsaktiviteter i syfte 

att ge stöd åt elevernas utveckling av läsförmåga studeras. Stenlund observerar två klasser 

i årskurs 5 under 13 tillfällen i ämnena engelska, matematik, svenska och geografi. 

Ytterligare en avhandling, Framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärande – En 

praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken (Tjernberg, 2013) vars syfte att 

identifiera faktorer som har positiva effekter för lärandet har relevans för min studie, även 

om det inte primärt är de samhällsvetenskapliga ämnena som ligger i studiens fokus. 

Genom intervjuer, observationer och dokumentstudier undersöker Tjernberg lärarens 

pedagogiska framställningar samt vilka skriftspråksaktiviteter som sker i klassrummet 

och hur dessa bidrar till elevens läs-och skrivutveckling. Studien omfattar sex klasslärare 

i årskurs 1, 2, 4 och 5. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning om lässtrategier och genrepedagogik har 

forskningsfältet som handlar om språkets betydelse för lärandet även börjat undersöka 

skolans övriga ämnen. Forskning om språkets betydelse i SO-ämnena är dock inte lika 

omfattande som de studier som har undersökt språkets betydelse för NO-ämnena. 

Ytterligare en forskningslucka finns i och med att de studier som har genomförts i första 
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hand fokuserar på lärandet hos elever som inte har svenska som modersmål, vilket är ett 

perspektiv som inte behandlas i min studie. Av de studier som har gjorts i NO har de till 

största del genomförts på gymnasiet där jag har valt att presentera Beskriv med ord: 

Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet (Kouns, 2014) där två 

lärare på Natur- och Teknikprogrammet på gymnasiet följs under tre terminer. Syftet med 

studien är att undersöka hur lärarna planerar, genomför och följer upp språkinriktade 

undervisningsaktiviteter i fysikämnet, samt vad som utmärker elevernas samtalande och 

skrivande i dessa undervisningsaktiviteter. Materialet samlas in dels under 

klassrumsobservationer, dels under lärargruppens arbetsmöten där Kouns själv bidrog 

med att introducera rön från vetenskapliga studier och med språkdidaktiska reflektioner.  

Studier som fokuserar mellanstadiet är Texter i NO-finns de? (Mindedal, 2011) och 

Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan (af Geijerstam, 2006). Mindedal studerar 

utifrån observationer, intervjuer och insamlade texter i en åk 5 vad lärare och elever gör 

med de texter som förekommer i NO-undervisningen, samt vad som kännetecknar 

interaktionen under de textrelaterade samtalen som råder. af Geijerstam studerar 

skrivande i naturorienterande ämnen åk 5 och 8. Ett delsyfte i studien är att utifrån 

intervjuer och observationer undersöka i vilken grad lågpresterande elever visar förståelse 

av läromedelstexter. 

Det har inte gått att finna några studier där språkdidaktik har studerats inom ramen 

för grundskolans tidigare år inom de samhällsvetenskapliga ämnena, och därför har jag 

valt att presentera studier som utgår från högstadiet och gymnasiet. I avhandlingen 

Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap (Lindqvist, 2014) studeras 

flerspråkiga elevers textanvändning. Data hämtades från observationer, intervjuer med 

elever och lärare samt dokumentanalys. Under tio lektioner följer Lindqvist två 

högstadieelever och studerar vilka litteracitetsaktiviteter de ingår i.  

Avhandlingen Herravälde: är det bara killar eller?: andraspråksläsare möter 

lärobokstexter i historia för gymnasieskolan (Olvegård, 2014) är uppdelad i två delstudier 

där den som är relevant för min studie har som syfte att utforska en- och flerspråkiga 

elevers läsning av lärobokstexter i historia inom gymnasiet, vilket görs genom 

observationer, frågeformulär och intervjuer. 

Hallesson (2015) studerar i Textsamtal som lässtöttande aktivitet: fallstudier om 

textsamtalets möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning 

strukturen på textsamtal som utgår från sakprosatexter i gymnasieskolans 

historieundervisning. Syftet är att undersöka vilka stöttande strukturer som framträder. 
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Studien är upplagd som en kollaborativ aktionsstudie där hon samarbetar med 

undervisande lärare inom ett undervisningsmoment i historia. Materialinhämtningen sker 

i fyra klasser på två olika skolor. 

4.1.1.1 Interaktion, ordförråd och stöttning  

Mindedals (2011) studie visar att den muntliga interaktionen i klassrummet dominerar 

över den textuella, vilket även Olvegård (2014) och Hallesson (2015) konstaterar. De 

helklassamtal som Hallesson har observerat har tendens att likna förhör snarare än 

stöttande aktiviteter. En konsekvens av att läraren tar störst talutrymme är att eleverna 

blir passiva, eftersom de själva inte ges möjlighet att delta i interaktionen. Olvegårds 

studie visar att eleverna förväntas läsa och skriva hemma, eftersom tiden i klassrummet 

ägnas till diskussioner och lärarstyrda genomgångar. Att läraren medvetet underlättar för 

eleverna att se sammanhang i ämnesinnehållet genom att ta stöd från multimodala 

resurser kan stärka engagemanget hos eleverna (Lindqvist, 2014; Hallesson, 2015), men 

det kan också innebära att vissa elever lämnas passiva, vilket kan förklaras med att i 

helklasslektioner positioneras eleverna som lyssnare, vilket innebär att de inte utmanas i 

att använda sina egna språkliga resurser. Både i Lindqvist (2014) och i Olvegårds (2014) 

studie var de muntliga lärarledda genomgångarna dominerande. 

I kontrast till skriftspråket består det verbala språket till övervägande del av 

vardagsspråk (af Geijerstam, 2006, Mindedal, 2011, Lindqvist, 2014). Lindqvist (2014) 

visar i sin avhandling vikten av att lärare stöttar elever genom att i interaktion både 

använda sig av ämnesspecifikt såväl som ett mer allmänt vardagsspråk och Mindedal 

(2011) visar hur elevernas ord-och begreppsförråd utvecklas stegvis genom ett 

ämnesområde genom att läraren tar tillvara på elevernas vardagsnära förklaringar och 

associationer för att leda dem in i ämnesterminologin. Hallesson (2015) konstaterar att 

elever har ett stort behov av diskursiv rörlighet och av att stötta varandra i den muntliga 

interaktionen genom att röra sig mellan olika abstraktionsnivåer och genom att 

omformulera och utveckla varandras yttranden till en mer abstrakt nivå. Övergången 

mellan det verbala och skriftliga språket menar Kouns (2014) är en kritisk punkt i lärandet 

där de språkliga aktiviteterna fyller en viktig funktion för att stötta eleverna när de 

omformulerar vardagsnära ord till ämnesspecifika. I de språkliga aktiviteterna blir 

interaktionen central, eftersom eleverna får möjlighet att utveckla sitt resonemang och 

utveckla det språk som kännetecknar ämnet. Genom att uppmärksamma elevernas språk 

får läraren vidare information om avståndet som uppvisas mellan elevernas nuläge i 
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förhållande till undervisningens mål, vilket ger läraren underlag för att planera den 

fortsatta stöttningen (Kouns, 2014). 

Ytterligare en viktig faktor är att det råder balans mellan krav och stöttning för att 

läraktiviteterna ska ge ett effektivt resultat. Får eleverna för mycket hjälp riskerar de att 

fastna i trygghetszonen (jfr Marianis fyrfältare i avsnitt 3.2), samtidigt som eleverna 

behöver få tillräckligt med stöd för att känna att de lyckas. Tjernbergs (2013) studie visar 

att det framförallt är viktigt att eleverna har en lärare som visar tro på deras förmåga att 

lyckas samt att de lärare som når framgångsrika elevresultat förstärker det positiva hos 

eleverna snarare än anmärker på deras fel och brister (2013). 

4.1.1.2 Läromedel, textaktiviteter och textsamtal 

Stenlund (2011) visar att det är vanligt förekommande att lärarna textualiserar genom att 

instruera eleverna vad de ska göra, men mer sällan ger instruktioner om hur uppgifterna 

kan genomföras. Det är också vanligt förekommande att lärarna kontextualiserar, det vill 

säga arbetar med att ge eleverna en förförståelse för lektionsinnehållet. Däremot ses inte 

lärobokstext som en resurs för elevernas lärande, utan snarare som en tillgång för lärarens 

planering och genomgångar via taveltext (Mindedal (2011), vilket också stödjs av 

Stenlunds (2011) observationer som visar att det främsta syftet med läsningen är att 

förmedla ett ämnesinnehåll, snarare än att utveckla läsningen. Att helt utelämna 

läroboken kan ses som problematiskt eftersom det ämnesspecifika och abstrakta 

skolspråket inte ges lika stort utrymme i lärares verbala språk som i lärobokens texter. 

Istället för att omsätta lärobokstexten till verbaltext (klassrumssamtal) eller till visuell 

text (uppgifter och taveltext) som i Mindedals (2011) studie anser lärarna i Tjernbergs 

(2013) studie att textsamtal med utgångspunkt i skriftliga texter som viktiga, framförallt 

i sakprosatexter som återfinns i undervisningen i SO och NO, eftersom de bedöms som 

svåra för eleverna att tillägna sig på egen hand. Resultatet finner stöd i af Geijerstams 

(2006) studie som visar stora skillnader i elevernas textbaserade rörlighet1 i olika ämnen. 

Totalt 25 % av eleverna visar låg textbaserad rörlighet i svenskämnet, 45 % i 

samhällsorienterande ämnen och 60 % i naturorienterande ämnen, vilket tyder på att 

elever inte i tillräcklig utsträckning ingår i undervisningspraktiker i natur- och 

samhällsorienterande ämnen där de utvecklar en textuell kompetens. En bidragande 

faktor till den låga textbaserade rörligheten kan få sin förklaring genom Lindqvist (2014) 

                                                 
1 Eleven talar om texten, på ord-, sats- eller heltextnivå. 
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studie som visar att lärarna sällan undervisar explicit i läsning eller ägnar sig åt 

gemensamt textarbete utan istället låter eleverna ta del av texter på egen hand. Ytterligare 

en påverkande faktor till en lägre textuell kompetens i de natur- och 

samhällsvetenskapliga ämnena kan gå att finna i Stenlunds (2011) studie som visar att 

elever i mellanstadiet som uppger att de oftare läser faktaböcker än skönlitterära böcker 

får lägre resultat på läsförståelsetest. En förklaring som ges är att faktaböcker innehåller 

kortare textavsnitt och mer visuellt stöd, vilket kan locka de svagare läsarna som har 

lättare att ta sig till det fragmentariska och selektiva läsandet som de kan ägna sig åt i 

faktaböcker, medan skönlitterära böcker kräver bearbetning av en längre sammanhållen 

text. Resultatet i studien visar att eleverna kvantitativt läser mycket, vilket Stenlund tolkar 

som en inställning att om elever läser mycket så kommer läsförmågan att utvecklas per 

automatik. Det här är enligt Stenlund inte tillräckligt utan eleverna behöver engageras i 

aktiva läsprocesser och en stöttande lärare. Observationerna i studien visar att textarbetet 

till större del rör sig på en textbaserad nivå där lokalisering av information i texten är ett 

primärt syfte. Vid enstaka tillfällen efterfrågas även inferenser och egna tolkningar av 

eleverna, vilket ger begränsade möjligheter för eleverna att utveckla sin läsförmåga både 

till avkodning och förståelse av text. För att närma sig en högre förståelsegrad menar 

Tjernberg (2013) att lärare genom att använda sig av autentiska frågor och resonemang 

kan närma sig elevernas erfarenhetsvärldar genom att kontextualisera innehållet. 

Olvegård (2014) beskriver att samtliga läsare i hennes studie i någon grad använder 

sig av textuella och kontextuella resurser för att tolka texterna. De letar ledtrådar i texten 

som kan förklara ord eller stycken som de inte förstår och kopplar egna och tidigare 

erfarenheter till textens innehåll som stöd för att förstå innehållet. Olvegård poängterar 

att utan stöttning kan elevens tolkningar och associationer leda in dem på irrelevanta 

tolkningar, vilket försvårar läsandet. Stenlunds (2011) klassrumsobservationer på 

mellanstadiet visar att textaktiviteter som fokuserar på textualisering, kontextualisering 

och uppföljning av det lästa är relativt vanligt förekommande i undervisningen, men att 

samtal som fokuserar på textens form och funktion nästan inte förekommer alls, vilket är 

ett resultat som även af Geijerstam (2006) visar. I motsats till dessa resultat pekar 

Tjernbergs (2013) observationer i mellanstadiet på en balanserad undervisning som 

fokuserar på såväl innehåll, form och funktion. Hon poängterar dock att resultatet inte är 

vidare förvånande, eftersom studien har förlagts till vad hon benämner som en 

framgångsrik skola. Stenlund (2011) visar att elever på mellanstadiet läser kvantitativt 

mycket, men det är sällan de engageras i djupare diskussioner om eller utifrån texter, 
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vilket är ett resultat som stämmer väl överens med Hallesson (2015) som konstaterar att 

den tid som ägnas åt att explicit undervisa om texter eller åt textsamtal är mycket 

begränsad. 

4.2 Stödstrukturer för en språkinriktad undervisning 

I följande avsnitt redogör jag för fyra stödstrukturer: innehållsliga stödstrukturer, 

strategistödstrukturer, modalitetsstödstrukturer och sociala stödstrukturer (Skolverket 

2010:9), samt kopplar dessa till ett språkutvecklande arbetssätt som bygger på stöttning, 

kontext och interaktion (Hajer, 2016). Urvalet av stödstrukturer har skett utifrån 

Skolverkets (2010) presentation av pedagogiska stödstrukturer för läsförståelsearbete 

utifrån fördjupningsstudier av PIRLS 2006. Stödstrukturer som presenteras i Skolverkets 

fördjupningsstudie men som i den här studien har valts bort som analysverktyg på grund 

av att de ligger utanför studiens syfte och empiri är: processtödsstrukturer, 

utvecklingspotentiella stödstrukturer och processdiagnostiska stödstrukturer.  

4.2.1 Innehållsliga stödstrukturer 

Att bygga kunskap utifrån ett redan känt sammanhang och göra kopplingar mellan olika 

ämnen både i och utanför skolan underlättar lärandet för eleverna. Kunskapen behöver 

ingå i en kontext, vilket Skolverket (2010:9) definierar som en innehållslig stödstruktur.  

4.2.1.1 Förförståelse 

Förförståelse för en texts innehåll, struktur och språk är en av de viktigaste faktorerna för 

god läsförståelse. Har eleven en förförståelse innan läsningen bidrar det till att innehållet 

känns igen och det är lättare att avgöra vad som är viktig information i förhållande till 

undervisningens syfte. Det är även lättare att dra slutsatser om sådan information som 

texten utelämnar och att göra inferenser till egna erfarenheter och till omvärlden. 

Förkunskaper hjälper även läsaren att rekonstruera information och plocka fram relevanta 

kunskaper ur minnet (Bråten, 2008). 

För att bygga upp en god förförståelse krävs en tydlig struktur där läraren arbetar 

med aktiviteter knutna till läsningen före eleverna möter texten. Det här kan göras genom 

att läraren använder ett vardagsspråk och berättar om vad texten kommer att handla om, 

läser rubriker och låter eleverna förutspå handlingen och visar på vilka funktioner 

illustrationer och rubriker har i förhållande till texten (Westlund, 2009). Genom att 

överblicka texten som helhet, både språkligt och innehållsmässigt, införskaffar sig läsaren 

en översikt över innehållet, vilket underlättar aktiverandet av relevanta förkunskaper och 
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gör att nytt stoff blir mer lättillgängligt (Roe, 2014, Hajer, 2016). När lärare synliggör 

elevernas förkunskaper får de även viktiga kunskaper om elevernas referensramar, vilket 

hjälper läraren att planera relevant stöttning under det fortsatta arbetet med texten (Hajer 

& Meestringa, 2014:42). 

4.2.2 Strategistödstrukturer 

Under 2000-talet har flera olika modeller för lässtrategier presenterats (jfr Braunger & 

Lewis, 2006; Duke & Pearson, 2011; McLaughlin, 2012) och även om det finns både 

likheter och olikheter i vad som anses som centrala strategier så råder det enighet i att det 

inte finns ”någon given uppsättning lässtrategier som fungerar effektivt i alla situationer” 

(Wiksten & Kindenberg, 2015:92), utan det är behovet av strategierna som bör styra 

användandet. En statisk syn på strategierna riskerar att leda till att de ses som separata 

enheter och användandet blir instrumentellt (Westlund, 2016). Istället är det situationen 

och syftet med läsningen som avgör vad som är en effektiv strategi. Målet är att ha en 

bred repertoar som kan användas flexibelt och effektivt vid olika tillfällen. Läraren 

behöver sedan synliggöra strategierna för eleverna och visa i vilka sammanhang som de 

kan användas. (Roe, 2014, Westlund, 2015). 

För en framgångsrik läsundervisning är det flera faktorer som samspelar och där 

den viktigaste faktorn är en ”lärare med en bred och djup kunskap om läsning och 

läsutveckling för att göra relevanta didaktiska val som leder till lärande och utveckling” 

(Westlund, 2016:16), vilket är något Roe (2014) också lyfter fram som centralt: 

Alla lärare bör först och främst vara medvetna om vilka utmaningar som finns i de 

olika texterna som eleverna ska läsa. Därefter är det viktigt att tänka över vilka 

strategier eleverna kan använda, både för att få ut så mycket som möjligt av texten 

och för att lösa eventuella problem som finns i texten. Detta ställer krav på lärarnas 

allmänna ämnes- och textkompetens, på lärarnas egen repertoar av bra 

lässtrategier och på deras kunskaper om hur eleverna ska utveckla sina 

lässtrategier. (Roe, 2014:20) 

Utan kunskaper om strategierna och hur de är förankrade i teorier om läsning och lärande 

riskerar läraren att använda dem oreflekterat, och ett för stort fokus på strategierna ökar 

även riskerna att andra värdefulla diskussioner går förlorade (Westlund, 2016). 

4.2.2.1 Ord- och begreppsutveckling 

Ord och begrepp har en central betydelse i skolans samhällsorienterande ämnen, vilket 

explicit lyfts fram i kursplanerna. Att utveckla ordförrådet i takt med att texterna i ämnena 

blir mer begreppstäta blir av avgörande betydelse för elevernas lärande. När eleverna 
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börjar mellanstadiet förändras språket i läromedelstexterna och blir mer abstrakt, mindre 

talspråkligt och mer ämnesspecifikt. Även grammatiskt blir texterna mer avancerade 

(Allington & Johnston, 2002). 

Enligt Vygotskij (2001) utvecklar barn vardagsspråket genom spontan interaktion i 

den miljö de befinner sig i. Ett skol- och ämnesrelaterat ordförråd kräver däremot lärarlett 

och systematiskt stöd för att eleverna ska kunna utveckla detta. Läraren har i och med 

detta en avgörande uppgift i att bredda elevernas ordförråd, vilket i sin tur är en 

förutsättning för att förstå en texts innehåll, uttrycka sina tankar och abstrakta idéer. Det 

räcker dock inte att eleverna kan definiera betydelsen av ord och begrepp, utan de behöver 

även träna på att använda dem i olika kommunikativa sammanhang (Stolare, 2015b). 

4.2.3 Modalitetsstödstrukturer  

Texter inom de samhällsvetenskapliga ämnena innehåller ofta olika modaliteter som 

exempelvis bilder, kartor, diagram och faktarutor, även om den verbala texten är 

dominerande. Läromedelstexter, inte minst digitala sådana, är många gånger multimodala 

och olika modaliteter samverkar med varandra (Stolare, 2015a). Att som lärare använda 

sig av olika modaliteter kan fungera som en form av stödstruktur både innan, under och 

efter läsning, vilket Skolverket (2010:9) kallar för modalitetsstödstrukturer. Syftet med 

modaliteterna är att stödja och hjälpa läsaren att organisera den verbala texten och 

konkretisera den abstrakta nivån i ämnena, men det kan också finnas en diskrepans som 

istället försvårar elevernas förståelse (Löthagen, 2016; Westlund, 2016). Om läsaren inte 

har strategier för bildtolkning eller har utvecklat en förståelse för hur en texts visuella 

stöd kan samspela och förstärka textens budskap kan formatering och layout i läroböcker 

försvåra läsning eftersom de många uttrycksformerna kan förvirra elever som har svårt 

att selektera och orientera sig bland informationen. Eleverna behöver stöd i hur de ska 

tolka och utläsa information från de olika modaliteterna samt koppla denna till den 

verbala texten (Reichenberg, 2008; Hägerfelth, 2011; Wiksten & Kindenberg, 2015). 

Begreppet modalitetsstödstrukturer kan även syfta på de aktiviteter som utförs före, under 

och efter läsning av text, exempelvis ”samtalande, skrivande, gestaltande av det lästa 

genom laborativt arbete, bild eller drama” (Skolverket, 2010:9). Liknande modaliteter är 

vanliga i de samhällsorienterande ämnena där även studiebesök fyller en sådan funktion. 

Dessa modaliteter kan ses som ”So-ämnenas motsvarighet till No-ämnenas experiment” 

(Stolare, 2015:8a). 

Ytterligare ett modalitetsstöd är de grafiska mallar som kan användas som stöd för 

att visualisera, organisera sina tankar och se hur huvudpunkter i en text hänger ihop 
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(Westlund, 2016). Med hjälp av de visuella stöden kan informationen bli mer överskådlig 

och lättbegriplig eftersom innehållet komprimeras och summeras, samt åskådliggör hur 

stycken och innehåll förhåller sig till varandra. I och med att information upprepas och 

att det finns en redundans, det vill säga uttryck för samma innehåll men genom olika 

former, så kan det hjälpa elever att minnas budskapet lättare (Hägerfelth, 2011). 

4.2.4 Sociala stödstrukturer 

Kollektivet i en klass, så väl i grupp som i helklass kan ge stöd i form av sociala 

stödstrukturer om eleverna får tillfällen att samtala om texter och få stöttning av varandra 

så väl som av läraren (Skolverket, 2010:9). En vanlig samtalsmodell i skolan är IRE 

(Initiation, Respons, Evaluation), där läraren tar initiativ, eleven ger respons och 

evaluering och utvärdering av elevsvaret sker av läraren (Cazden, 2001). Den här formen 

av kontrollfrågor är vanligt förekommande i traditionell undervisning och ger ett fåtal 

elever möjlighet till interaktion (Gibbons, 2016), vilket problematiseras av Rose & Martin 

(2013): 

Högpresterande elever som ständigt deltar i klassrumsdiskussionen har den 

närmaste relationen med läraren och således även med innehållet kring vilket de 

interagerar. Andra elever som deltar mindre får ut mindre av diskussionen, medan 

de som sällan deltar har ytterst liten koppling till innehållet. (Rose & Martin, 

2013:21) 

De elever som är i störst behov av stöd får med andra ord minst stöd. För att öka 

interaktionen i klassrummet behöver lärandeinteraktionen planeras på så sätt att alla 

elever blir aktiverade i samtal och på så sätt aktivt använder sig av språket (Reichenberg, 

2008; Hajer, 2016; Gibbons, 2016). Läraren behöver säkerställa att alla elever involveras 

i interaktionen, vilket medför en rad positiva effekter så som att eleverna aktiveras som 

lärresurser och ger stöttning till varandra. 

När elever samtalar med varandra möjliggör det exempelvis att de tar del av 

varandras tankar, förhandlar om information, utvecklar idéer, ställer frågor, får 

förtydliganden samt ökar bredden på associationer och tolkningar. Dessutom menar 

Reichenberg att kunskap ”byggs och befästs när den bearbetas. Samtalet är med andra ord 

viktigt för att lärande ska komma till stånd” (2008:68). 
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5 Metod och material 

I det här kapitlet redogör jag inledningsvis för urvalsprinciper och vilka etiska 

överväganden som har gjorts. Därefter presenteras metod och materialinsamling och 

avslutningsvis förs en diskussion om kritik mot studien samt dess tillförlitlighet. 

5.1 Deltagare och urval 

Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare i samhällsvetenskapliga ämnen arbetar med 

stödstrukturer i syfte att utveckla elevernas läsförståelse av sakprosatext och dels att 

undersöka vilka språkliga mål som blir synliga i undervisningen. Det empiriska materialet 

består av observationer av och intervjuer med tre lärare som undervisar i SO i åk 4 och 5. 

Antalet informanter bedömdes vara tillräckligt, eftersom en fallstudie är ”en 

intensivstudie av ett väl avgränsat exempel” (Stensmo, 2002:67). Studiens resultat är inte 

generaliserbara, men kan ingående exemplifiera hur lärare kan arbeta med språkliga 

aktiviteter för att stödja elevernas läsförståelseutveckling. I en fallstudie bör aktörer väljas 

utifrån att de både har någonting gemensamt, men även är olika i något avseende (2002), 

vilket i min studie fick representeras av att lärarna arbetar på olika skolor inom samma 

kommun och därför ingår i olika kontexter och undervisningsmiljöer. 

Urvalet av informanter skedde enligt en bekvämlighetsprincip genom att jag 

kontaktade skolans rektorer och bad om samtycke och vidare kontakt med lärarna. Ett 

urvalskriterium var att de medverkande lärarna är legitimerade och undervisar i de 

samhällsorienterade ämnena i åk 4–5. Ytterligare en avvägning var att jag inte 

inkluderade skolor där jag själv har arbetat, eftersom jag inte ville att närheten mellan  

mig, den som blev observerad eller eleverna som befann sig i klassrummet skulle skapa 

förväntningar på någon inblandad (jfr Holme & Solvang, 1997). 

5.2 Etiska överväganden  

Deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom en 

undervisningskontext inte kan uppstå utan elever i klassrummet skickade jag ut en 

samtyckesblankett till samtliga vårdnadshavare (bilaga A) till de elever som deltog i 

undervisningstillfället där jag skulle observera. Några få vårdnadshavare valde att inte ge 

sitt samtycke, vilket löstes med att dessa elever under observationstillfället befann sig i 

en annan undervisningsgrupp. 
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Ett övervägande jag tog ställning till gäller ”hur mycket information om 

undersökningen behöver man ge i förväg, och vad kan man vänta med tills efter 

intervjun?” (Kvale & Brinkmann, 2009:105). Inför mötet med de lärare som deltog i 

studien valde jag att delge att syftet med studien var att studera hur lärare i SO arbetar 

med text i sin undervisning. Informationen är samstämmig med studiens syfte men går 

inte specifikt in på mina frågeställningar. Informanterna fick inte heller ta del av 

intervjufrågorna i förväg. Anledningen till att inte studiens syfte och frågeställningar 

delgavs mer detaljerat var att jag inte ville påverka forskningseffekten, eftersom risken 

finns att människors beteende ändras med kunskap om vad som ska studeras (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

Ytterligare ett övervägande gällde konfidentialitet: ”Hur kan intervjupersonernas 

konfidentialitet skyddas?” och ”Hur kan man dölja intervjupersonernas identitet?” (Kvale 

& Brinkmann, 2009:105). Inför studiens genomförande informerade jag att varken 

deltagare, skolor eller kommunen kommer att omnämnas med namn i studien. Jag 

förklarade att all insamlad data skulle avidentifieras och att deltagarnas namn skulle 

ersättas med kodnamn. Därför refererar jag fortsättningsvis till informanterna som Anna, 

Britta och Clara. 

En ljudinspelning av både observation och intervju var nödvändiga för att jag i 

efterhand skulle kunna analysera materialet. En ljudinspelning av deltagare faller inom 

ramen för personuppgifter och därför upplystes deltagarna om att ljudinspelningen endast 

skulle användas för avsatt ändamål, och att det inte bevaras längre tid än nödvändigt efter 

att studien slutförts (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.3 Materialinsamling och genomförande 

I det här avsnittet redogör jag för mina observationer och intervjuer samt hur det 

insamlade materialet har bearbetats. 

5.3.1 Observationer 

I min studie gjordes först observation och sedan intervju, eftersom jag då skulle få 

möjlighet att samtala om sådant som jag hade observerat. Omvänd ordning hade kunnat 

användas men då med andra frågor för att se hur den intervjuade aktualiserade sina tankar 

i sin undervisning. 

I observationerna användes ett observationsschema (bilaga C) för att jag skulle 

behålla fokus på samma saker vid de olika tillfällena och därmed säkerställa en 

likvärdighet mellan de olika observationerna (jfr Vetenskapsrådet, 2017). Jag 
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genomförde även en ljudinspelning av lektionen som jag sedan kunde återgå till i 

databearbetningen. En videoinspelning hade kunnat ge ytterligare information om 

lärarens interaktion i klassrummet i form av kroppsspråk och mimik som förstärkning av 

det verbala språket, men valdes bort på grund av integritetsskäl för de elever som deltog 

i undervisningen. 

Observationerna genomfördes i helklass där jag observerade ett lektionstillfälle per 

deltagande lärare. Lektionernas längd varierade mellan 60–90 minuter. Under 

observationerna intog jag ett passivt förhållningssätt genom att sitta tyst längst bak i 

klassrummet, vilket gjorde att jag hade god överblick över undervisningen utan att själv 

påverka. Under observationen fördes anteckningar med fokus på lärarens handlingar, 

samt vilka stödstrukturer som användes före, under och efter läsning av sakprosatext. Jag 

antecknade även lektionens övergripande upplägg, och direkt efter observationen 

sammanställde jag mina anteckningar skriftligt. 

5.3.2 Intervjuer 

I direkt anknytning till observationen genomfördes en intervju med respektive lärare. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun ”är att förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009:41), 

vilket i det här fallet var att få insikt i hur läraren tänker och resonerar om stödstrukturer 

som gynnar elevernas läsförståelse. I intervjun fick läraren möjlighet att motivera de val 

av metoder som användes och lärarens tankar om språkets betydelse för lärandet blev 

synligt. Eftersom observationen skedde vid ett enstaka tillfälle hade läraren under 

intervjun även möjlighet att diskutera andra undervisningssituationer som var aktuella för 

studiens syfte. 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att jag visserligen 

hade en intervjuguide (bilaga B), men samtidigt var öppen för att följa den riktning som 

intervjun tog och ställde följdfrågor efter hand för att anpassa och fördjupa diskussionen. 

En fördel med den kvalitativa intervjun jämfört med ett standardiserat frågeformulär är 

att intervjuaren har stor möjlighet att utforma intervjun, i vilken ordning frågorna 

presenteras och vilka följdfrågor som ställs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

5.3.3 Analysmetod 

Skolverket (2010) beskriver hur lärare framgångsrikt kan variera sin läsundervisning för 

att gynna elevernas lärande. Dessa aktiviteter kan ses som stödstrukturer i klassrummet 
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vars syfte är att överbygga det eventuella gap som finns mellan elev och text. Nedan ses 

listan i sin helhet: 

 engagerande och elevnära texter väljs som första ingång till mindre 

indragande texter – innehållsliga stödstrukturer, 

 lässtrategier tydliggörs – strategistödstrukturer, 

 läsandet förbereds och följs upp i kontinuerliga arbetsprocesser – 

processtödstrukturer, 

 olika modaliteter som samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa 

genom laborativt arbete, bild eller drama används – 

modalitetsstödstrukturer, 

 arbetet sker såväl tillsammans som på egen hand där kollektivet är ett 

stöd för individens utveckling – sociala stödstrukturer, 

 undervisning såväl i grupp som enskilt ger rum för elevers olika behov 

och utvecklingsmål – utvecklingspotentiella stödstrukturer, 

 elevernas utveckling av läsförmågan med fokus på läsfärdigheter och 

läsvanor följs upp kontinuerligt – processdiagnostiska stödstrukturer. 

(Skolverket, 2010:9) 

Utifrån ovanstående lista har jag valt ut de stödstrukturer som har relevans för min studie. 

Dessa har sedan satts i relation till det som Hajer (2016:7) och Löthagen (2016) menar är 

kännetecknande för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kontextualisering, 

språklig stöttning och aktivt deltagande i interaktion. 

Direkt efter varje intervju gick jag igenom råmaterialet och transkriberade 

ljudinspelningarna. Jag transkriberade allt som sades med undantag för fyllnadsljud som 

hummande och pauseringar. Därefter färgkodades meningsbärande enheter och 

klassificerades utifrån följande stödstrukturer: 

 

 engagerande och elevnära texter väljs som första ingång till mindre indragande texter – 

innehållsliga stödstrukturer 

 olika modaliteter som samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa genom laborativt 

arbete, bild eller drama används – modalitetsstödstrukturer 

 lässtrategier tydliggörs – strategistödstrukturer 

 arbetet sker såväl tillsammans som på egen hand där kollektivet är ett stöd för individens 

utveckling – sociala stödstrukturer 

 

De kategoriserade enheterna både från intervjuerna och utifrån anteckningarna i 

observationsschemat fördes samman utifrån Skolverkets (2010) stödstrukturer. 
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5.4 Metod- och materialkritik 

En fallstudie är en intensivstudie av en specifik kontext, aktion eller annan omständighet. 

Sådana studier har ofta begränsningar i form av tid, rum, form och aktörer (Stensmo, 

2002). Det gäller även min studie eftersom aktörerna endast var tre till antalet och tiden 

för observation begränsades till en lektion per aktör. Studien har även begränsningar i 

rum eftersom den är avgränsad ur ett geografiskt perspektiv. En större studie hade kunnat 

göras som omfattade fler aktörer i olika kommuner där observationerna hade skett över 

en längre tid. Det hade lett till en större generaliserbarhet i studien. 

Observationen skedde öppet och de deltagande lärarna var medvetna om studiens 

syfte, vilket medför en risk att den som observeras agerade utifrån medvetandet att de är 

observerade (Lalander, 2015) och därför använder sig av en metodik som de annars inte 

gör, vilket påverkar studiens tillförlitlighet. 

Eftersom observationen skedde vid ett lektionstillfälle kan en del av textarbetet gå 

förlorat, eftersom arbetet kring en text och dess innehåll vanligtvis byggs upp under flera 

lektioner och genom aktiviteter som knyts till bearbetning av textens innehåll. För att 

synliggöra på vilket sätt textarbetet ingick i ett större sammanhang ställdes frågor om det 

i intervjuerna. 

Eftersom intervjuformen var semistrukturerad och jag ställde följdfrågor allt 

eftersom tog intervjuerna lite olika former. Hade intervjuerna genomförts på nytt med 

samma utgångsfrågor så är det möjligt att de intervjuade skulle göra andra associationer 

och andra tankar synliggjorts, vilket även hade påverkat följdfrågorna. De upplevelser, 

tankar och erfarenheter som den intervjuade delger är alltid subjektiva och det är inte upp 

till den som intervjuar att avgöra om det är rätt eller fel (Stensmo, 2002). 

6 Resultat 

De resultat som har framkommit presenteras i följande kapitel och inleds med lärarnas 

syn på elevernas behov av stöttning av text i de samhällsvetenskapliga ämnena. Därefter 

presenteras identifikation av språkliga mål i undervisningen och slutligen diskuteras 

aspekter av innehållsliga stödstrukturer, strategistödstrukturer, modalitetsstödstrukturer 

och sociala stödstrukturer som har framkommit i studien. 

6.1 Elevens behov av stöttning i läsprocessen 

Samtliga informanter är överens om att eleverna behöver stöd i att ta sig an texter som de 

möter i SO-undervisningen och att lärobokens texter inte alltid är åldersanpassade. Clara 
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resonerar över sitt val av texter och kopplar det till elevernas motivation för läsning, vilket 

hon tror ökar om hon använder sig av andra texter utöver läroboken. Dock finns det 

svårigheter med att använda sig av andra texter: 

Det kan vara svårt att hitta andra texter som funkar till en åk fyra. Men ibland tar 

jag svårare texter från exempelvis SO-rummet och arbetar med delar ur dem och 

arbetar med att packa upp textens innehåll tillsammans med eleverna. Det kan bli 

ganska torftigt att träna liknande strategier på texter som redan är anpassade efter 

elevernas nivå. (Clara) 

Att inte Clara begränsar sitt texturval till åldersanpassade texter kan ses i relation till 

Tjernberg (2013) som poängterar att det är en framgångsfaktor att eleverna får utmaningar 

i förhållande till deras utvecklingsmöjligheter. Yttrandet kan även ses i relation till Hajer 

& Meestrinas (2014) nedåtgående spiral som visar att om svårigheter undviks leder det 

på sikt till att lärandet minskar. På liknande sätt menar Clara att eleverna behöver stöta 

på svårigheter för att utvecklas. Anna och Britta däremot anser att läromedlet kan vara 

svårt för deras elevgrupp och Britta säger: ”Jag tycker ofta att läromedel vänder sig till 

lite äldre elever, de är egentligen inte skrivna för en åk 4 eller 5”, vilket kan visa på den 

nivåklyfta som Liberg, Af Geijerstam & Wiksten Folkeryd (2010) syftar på när de 

poängterar att texternas abstraktionsnivå ökar drastiskt i åk 3–4 och kan försvåra för 

många läsare. Även Allington & Johnston (2002) menar att elever som börjar 

mellanstadiet kan uppleva svårigheter under en övergångsperiod. Också Anna nämner att 

eleverna ofta stöter på problem i texterna: 

En svårighet för eleverna när de läser är att det är så mycket som är nytt för dem 

på en och samma gång. Det är både nya ord, nya typer av frågeställningar och ett 

nytt sätt att tänka t.ex. konsekvenser av. Det räcker inte endast med bokens 

ordförklaringar. Även om de läroböcker som de använder är lättsamma så är det 

väldigt mycket för eleverna att ta till sig vilket kan vara överväldigande för många 

elever. (Anna) 

Annas utsaga stödjs av Bråten (2008) som skriver att en stark bidragande faktor till 

elevers lässvårigheter är att som Anna uttrycker sig ”det är så mycket som är nytt för dem 

på samma gång”. Läromedlet fyller enligt Anna sin funktion, även om det är svårt för 

eleverna att ta sig an innehållet på egen hand och att läsningen behöver en närvarande 

lärare som kan stödja eleverna i de svårigheter som de möter i texten, vilket 

överensstämmer den slutsats som Stenlund (2011) och Tjernberg (2013) gör. Dessa två 

studier visar att läromedel, framför allt i SO och NO är svåra för eleverna att självständigt 
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ta till sig då de ännu inte har utvecklat tillräcklig hög textuell kompetens. Clara instämmer 

i att det kan finnas svårigheter i texterna som finns i läroboken: 

Det kan finnas flera svårigheter som eleverna möter i en text. Det beror både på 

vilken elevgrupp jag har och på vilka texter vi läser. Den största anledningen till 

svårigheterna tror jag beror på vilka förkunskaper eleverna har inför textens 

innehåll. Om eleverna är bekanta med textens innehåll, så påverkar inte svåra ord 

lika mycket. De förstår ändå vad texten handlar om i sin helhet. (Clara) 

Ett sätt att stötta eleverna i att lösa svårigheterna är att arbeta med att bearbeta texten både 

före, under och efter läsning, vilket med fördel kan ske integrerat med 

svenskundervisningen. Clara som undervisar sina elever både i SO och svenska säger: 

Vi använder ofta samma texter på svensklektionerna som är aktuella i SO-

undervisningen. I svenskan så pratar vi mycket om på vilket sätt eleverna läser en 

text och bearbetar texten på en djupare nivå. I ämnet svenska har jag valt att inte 

ha någon lärobok, eftersom jag inte vill ta in fler nya texter för eleverna som inte 

har något sammanhang med det övriga arbetet som vi gör. (Clara) 

Clara beskriver fördelar med att arbeta ämnesintegrerat mellan svenska och SO, eftersom 

det ger större utrymme för läraren att låta eleverna bearbeta texter. 

6.2 Språkliga mål 

Under mina observationer inleder både Anna och Britta sina lektioner med att synliggöra 

lektionens innehållsliga syfte för eleverna genom att presentera uppsatta mål formulerade 

utifrån ämnets centrala innehåll. I intervjun poängterar Britta att hon tycker det är viktigt 

att arbeta med att synliggöra målen för eleverna och säger: 

Jag arbetar mycket med att vi tittar på målen varje lektion. Sedan checkar vi av det 

vi har gjort. Vi kan även gå tillbaka och repetera och få en överblick. Det är viktigt 

att hela tiden hålla ihop undervisningen. (Britta) 

Det är tydligt att både Anna och Britta anser att en målfokuserad undervisning är av 

betydelse. Begreppet språkliga mål är dock någonting nytt för samtliga informanter, och 

de uppger att de inte arbetar med mål som rör språket på sina lektioner. Samtidigt säger 

de att de arbetar mycket med språket i ämnesundervisningen och Britta förtydligar: 

Jag fokuserar på att lyfta innehållsliga mål, däremot tänker jag ju på språket själv 

när jag planerar innehållet. Det är många ord som eleverna inte förstår. Inte endast 

de ämnesspecifika utan även hur man uttrycker sig i läromedel. (Britta) 

Brittas förklaring visar att språket finns som en del i hennes planering på makronivå, även 

om hon inte explicit sätter mål som rör de språkliga handlingarna. 
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Anna säger i sin intervju att de inte har arbetat med att synliggöra språkliga mål i 

klassen, men å andra sidan säger hon att lärarna som undervisar i SO och i svenska ibland 

samarbetar ämnesövergripande och att de då sambedömer uppgifter, vilket ger dem 

bedömningsgrunder för kunskapskrav i båda ämnena. 

6.3 Innehållsliga stödstrukturer 

6.3.1 Skapa förförståelse 

Under lektionerna som jag observerar inleder både Anna och Britta med att repetera förra 

lektionen, vilket kan ses som en aktivitet före läsning vars syfte är att skapa förförståelse 

och knyta lektionernas innehåll till varandra, vilket är ett arbetssätt som stödjs av tesen 

att förförståelse är en viktig faktor för förförståelse av text då den hjälper till att 

rekonstruera och plocka fram relevant information ur minnet (Bråten, 2008). Britta 

arbetar därefter med ett moment i helklass där de tillsammans diskuterar vad en historisk 

källa är, och genom att ställa frågor och exemplifierar skapar hon förförståelse inför den 

kommande textens innehåll. Interaktionen i aktiviteten begränsas till en lärare-elev i det 

som Gibbons (2016) benämner som IRE och majoriteten av eleverna involveras varken i 

språkanvändandet eller i ämnesinnehållet (jfr Rose & Martin, 2013). Arbetssättet kan 

även ställas i relation till resultatet i Hallessons (2015) studie där helklassamtalet mer 

liknar ett förhör än en stöttande aktivitet. 

Både Anna och Britta arbetar med att skapa förförståelse genom att själva förklara 

för eleverna, vilket är ett arbetssätt som Westlund (2009) lyfter fram, men som enligt 

Hägerfelth (2004) positionerar eleverna som lyssnare och erbjuder lite aktiv delaktighet i 

diskussionerna. Clara arbetar däremot med att låta eleverna utforska sina egna tankar 

innan de möter texten, och hon inleder sin lektion med att instruera eleverna att skriva ner 

följande kolumner i sina skrivböcker: 

 

Observera, beskriva Min teori om bilden Tro och tvivel 

Figur 3: Grafisk mall för in-text
2 

 

Clara visar sedan en bild på Martin Luther på tavlan och ber eleverna skriva ner vad de 

ser i den första kolumnen. I nästa steg ska eleverna skriva ner sina teorier om bilden och 

läraren förtydligar instruktionen genom att formulera följande frågor: ”Vem tror ni att det 

är på bilden? Varför väljer jag att visa en bild på honom? För vissa av er kanske det är 

                                                 
2 Text som skrivs utan krav på yttre mottagare (Bergh Nestlog, 2016). 
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första gången ni ser den här bilden, men vi kan alla tänka någonting om den och 

förhoppningsvis väcks lite nyfikenhet om vem den här personen är.” Efter att eleverna 

har skrivit en stund får de sätta sig i par och dela med sig av sina tankar. Aktiviteten 

säkerställer att alla elever aktiveras i interaktionen, vilket enligt Reichenberg (2008) är 

viktigt för lärandet eftersom eleverna får möjlighet att stötta varandra utifrån ett 

vardagsnära begreppsspråk, och de får möjlighet att förhandla om information, utveckla 

idéer, ställa frågor och få förtydliganden. Till skillnad från Anna och Britta, där läraren 

tog mycket av talutrymmet och endast några elever kom till tals, lät Clara alla elever få 

möjlighet att både bearbeta sina tankar skriftligt och muntligt innan själva läsningen av 

texten inleddes. 

Under den efterföljande intervjun beskriver samtliga informanter att arbetet med 

förförståelse är viktigt. Speciellt Britta går djupare in i sin reflektion: 

När eleverna är bekanta med innehållet så är det lättare för dem att fokusera på hur 

texten är uppbyggd. De behöver ju någon form av förförståelse. Det kommer man 

väldigt långt med. Att man har någonting att utgå från istället för att bara kasta sig 

in i någonting (Britta) 

Britta uttrycker att förförståelse är viktigt och har stor betydelse för hur eleverna tar sig 

till textens innehåll, vilket stödjs av Roe (2014) och Hajer (2016) som menar att om 

läsaren har förkunskaper om textens som helhet så underlättas aktiveringen av relevanta 

förkunskaper, vilket gör att texten blir mer lättillgänglig. 

Clara uttrycker: ”Jag tycker att man alltid kan bli bättre på att arbeta med att skapa 

förförståelse inför läsning av en text. Oftast vet man ju först efter vi har läst en text vilka 

förkunskaper eleverna saknade för att ta till sig innehållet”. Clara anser att lärare behöver 

utgå från elevernas tankar och att det kan vara svårt för en lärare att avgöra vilka 

förkunskaper eleverna har och behöver. Både Britta och Claras resonemang stöds av 

Hajer & Meestringa, (2014) som menar att genom att synliggöra elevernas förkunskaper 

kan läraren planera relevant stöttning inför läsning av text och av Bråten (2008) som anser 

att läraren har en viktig roll i att stötta eleverna att aktivera relevant förförståelse kopplat 

till texten. 

6.4 Strategistödstrukturer 

Olika strategier för läsning kan användas antingen implicit eller explicit i undervisningen, 

vilket blir tydligt för mig som observatör när jag besöker de olika klassrummen. Även om 

inte strategier som begrepp uttryckligen formuleras, så är det synligt att lärarna själva 
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använder sig av strategier genom att modellera samt har ett tydligt syfte att eleverna ska 

utveckla olika strategier för att öka sin läsförståelse. Lärarens modellering blir tydligast 

hos Britta och Anna, där Britta formulerar frågor till texten, som hon sedan själv funderar 

högt över, stannar upp och sammanfattar det som är viktigt och visar att inferenser kan 

göras och kopplas till egna erfarenheter. Liknande tillvägagångssätt sker också hos Anna 

när hon ber eleverna att koppla det lästa till egen kunskap och erfarenheter. Britta 

formulerar frågor till texten och reflekterar över det som texten inte beskriver för läsaren 

genom att säga: ”Jag skulle vilja veta…”. 

Anna nämner i intervjun att läsfixarna (jfr Westlund, 2009) har hjälpt till med att 

konkretisera läsförståelsestrategierna och anser att de har gjort det lättare för både lärare 

och elever att ta till sig strategierna och använda dem i undervisningen. Svårigheten anser 

hon är att skapa ett djup i användandet av strategierna. Hon förtydligar detta genom att 

säga att ”det är viktigt att eleverna förstår vad de gör och inte använder dem för att avkoda 

texten rakt upp och ner”, vilket är någonting som även Clara tar upp när hon förklarar att 

”syftet med strategier är att arbeta långsiktigt och att de ska till sig strategier som sina 

egna och kunna använda sig av dem även när texterna blir längre och svårare.” Anna och 

Claras resonemang stödjs av Roe (2014) och Westlund (2015) som menar att det behöver 

finnas ett djup i användandet av strategierna och att användandet inte får bli 

instrumentellt. Clara betonar att strategierna är till för att eleverna ska utveckla 

självständighet i sin läsning och bli mindre beroende av en närvarande lärare, vilket även 

styrks av teorierna om scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976) och av Mariani (1997) 

som menar att stödet i kontexten bör minska allt eftersom eleverna blir mer självständiga. 

Clara säger även att hon tycker att det är viktigt ”att vi lär eleverna att koppla på sina 

tankar när de läser en text. Många elever läser endast för att läraren säger till dem att de 

ska göra det. De funderar inte så mycket om vad som händer med dem själva när de läser”. 

Britta reflekterar i sin intervju över vilka strategier eleverna behövde använda sig 

av under dagens lektion: ”Idag tränade vi på att sökläsa i texten. Det behöver många barn 

hjälp med.” Clara uttrycker en motsatt åsikt: 

Eleverna är oftast ganska bra på att sökläsa och hitta svar på frågor till texten. Men 

ska vi göra någonting annat som kräver att eleverna ska visa en djupare förståelse 

för textens innehåll så tycker de att det är svårare. Eleverna är mer vana att svara 

på frågor som rör detaljer i texten, men frågor där de behöver gå utanför texten 

och tänka själva då har det svårt. (Clara) 

Clara anser att elevernas svårigheter inom läsning inte ligger i att söka svar på frågor, 

utan att tänka om texten på en metakognitiv nivå, vilket är ett resonemang som kan ses i 
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förhållande till Marianis fyrfältare (1997) där söka-svar-på-frågor-uppgifter varken är 

språk- eller kunskapsutvecklande eftersom de saknar ett kontextuellt stöd och inte heller 

är kognitivt utmanande. Clara resonerar istället likt Mariani (1997) att eleverna behöver 

stöd i kognitivt krävande uppgifter. 

Britta kopplar samman sökläsning med studieteknik och säger: ”Jag tycker att det 

är viktigt för att eleverna ska träna sig på sin studieteknik. Eleverna behöver träna på hur 

man kan sammanfatta. Det kan de använda sig av även i högre studier”. Resonemanget 

styrks av Roe (2014) som menar att en viktig förmåga är att identifiera vad som är viktigt 

i en text och sålla bort överflödig information. Färdigheten kan tränas upp genom att 

exempelvis ta ut nyckelord. Att Britta tycker det är viktigt med studieteknik visar sig 

under lektionen då eleverna får anteckna stödord under tiden de läser och bläddrar i 

boken. Stödorden fungerar sedan som minnesanteckningar till den efterföljande 

reflektionen som sker i helklass. Brittas metod med att låta eleverna välja ut ord och 

sammanfatta texten får stöd i Claras resonemang som förklarar att hon tycker det är viktigt 

”att låta eleverna själva fundera över vilka strategier de behöver använda sig av för att ta 

sig an innehållet. Vilka ord är viktiga? Vilka ord har ni strukit under i en text? Kan vi 

sammanfatta textens innehåll med hjälp av de här orden?” För att övervaka sin egen 

förståelse av text behöver eleverna träna på att ställa frågor till texten och reflektera över 

vilka strategier som är användbara utefter olika behov (jfr Roe, 2014, Westlund, 2016). 

6.4.1 Ord- och begreppsutveckling 

Samtliga informanter anser att det är viktig att träna ord- och begreppsförståelse, vilket 

ligger i linje med skrivelserna i kursplanerna för de samhällsvetenskapliga ämnena. Clara 

utvecklar detta i sin intervju: 

Vi har arbetat en del med att träna strategier för hur man kan göra när man inte 

förstår ett ord. Vi använder ett material där eleverna får lära sig att känna igen 

ordets rotmorfem. På det sättet blir det lättare för eleverna att packa upp 

sammansatta ord, eller ord som har ett prefix eller suffix som kan ge ledtrådar till 

ordets betydelse. Det är en strategi som jag märker är framgångsrik och som 

eleverna använder sig av själva i läsningen. (Clara) 

Att träna strategier för ordförståelse som Clara beskriver ovan stödjs av Bråten (2008) 

som menar att explicit träning av dessa strategier är ett effektivt sätt att bredda elevernas 

ordförråd. 

Även Anna och Britta arbetar återkommande med ord och begrepp under 

lektionspassen. Anna har gjort i ordning en vägg i klassrummet där hon sätter upp centrala 
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begrepp som berörs i ämnesområdet, vilket kan liknas vid det modalitetsstöd som Stolare 

(2015b) menar kan ge stöd åt elevernas begreppsutveckling. Anna inleder lektionen med 

att gå igenom begreppen från föregående lektion tillsammans med eleverna. Vissa 

förklaringar förtydligas eller förstärks av läraren. Eleverna får även ge vardagsnära 

definitioner av begreppen, exempelvis hur en familj kan se ut i dagens samhälle. 

När eleverna i Annas klass läser texten stannar de ofta upp och diskuterar ett ord 

genom att Anna frågar eleverna vad ordet betyder. Några elever räcker upp handen och 

någon får möjlighet att svara. Efter varje stycke stannar Anna upp och sammanfattar för 

eleverna, ibland ställer hon en fråga om textens innehåll eller väljer ett ord som de 

diskuterar. Exempel på arbetssättet är när de möter ordet modersmål och Anna säger: 

”Här står det modersmål. Det var svenska på den tiden. Idag kan man läsa olika 

modersmål.” Hon kopplar till elevernas egna erfarenheter och ger exempel på olika 

modersmål som eleverna läser i klassen och ställer frågan: ”Varför tror ni att det heter 

modersmål?” Ytterligare ett exempel på hur Anna kopplar det lästa till elevernas egna 

erfarenheter är när de stöter på ordet demokrati i texten och hon ställer frågan: ”När tränar 

vi på demokrati i skolan?” Eleverna funderar, några räcker upp handen och gör kopplingar 

till sina egna erfarenheter. Anna modellerar hur eleverna kan koppla på egna tankar 

genom att göra inferenser till sina egna erfarenheter (jfr Reichenberg, 2008) vilket ger 

eleverna stöd i hur de kan kontextualisera texten. 

Britta inleder sin lektion med att diskutera begreppet historiska källor med sina 

elever, och i intervjun säger Britta att hon tycker att ord och begrepp är viktiga för 

elevernas förförståelse inför läsning av text: ”Ett sätt att skapa förförståelse är att ta ut ett 

begrepp och fråga vad eleverna vet om det. Vad vill ni veta om det?” Genom elevernas 

associationer till ordet kan de sedan bygga förkunskaper utifrån elevernas referensramar. 

Under läsningen arbetar Britta på ett liknande sätt som Anna och stannar upp vid svåra 

ord och diskuterar tillsammans med eleverna. På det här sättet kopplar de båda lärarna 

elevernas vardagliga språk med skolspråket. Ett exempel från Brittas undervisning är när 

de diskuterar skillnaden mellan målning och teckning och Britta frågar eleverna om de 

hade använt sig av någon av dessa tekniker för att skapa en bild. Ytterligare ett exempel 

är när de ser ett fotografi i läroboken som visar ett slott, och eleverna får berätta om egna 

erfarenheter av besök på slottet som ligger i kommunen. 

Den vanligaste metoden för begreppsutveckling som Anna och Britta använder sig 

av under lektionen är att utgå från ett ord i texten och be eleverna förklara det. Stolare 

(2015b) skriver att det inte räcker med att eleverna kan definiera ordets betydelse, utan 
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de behöver träna på att använda dem i kommunikativa sammanhang. Både Britta och 

Anna använder sig även av det omvända och utgår från ett vardagsord och frågar eleverna 

hur det kan sägas på ett annat sätt. Övergången mellan verbalt och skriftligt språk är ofta 

en kritisk punkt där eleverna behöver mycket stöttning för att omformulera vardagsnära 

ord till ämnesspecifika och vice versa (Kouns, 2014). 

Clara fokuserar mindre på enstaka ord under lektionstillfället och mer på elevernas 

förståelse av texten som helhet. Under intervjun resonerar hon som följer: 

Man vill ju vara så noga som lärare och plocka ut ord ur texterna som man vill att 

eleverna ska kunna. Men ofta handlar det ju om helt andra ord än de 

ämnesspecifika som eleverna faktiskt har svårt med. Det behöver man lära sig 

tillsammans med eleverna, för att det ska få den effekt som vi är ute efter. Oftast 

är det vardagsord som eleverna tycker är svårast, så då faller det ändå. Jag tycker 

att det är bättre att arbeta på varierande sätt med texten tillsammans med eleverna 

än att vi lärare ska lägga tid på att försöka gissa oss fram till vad eleverna kan ha 

svårt med. (Clara) 

Clara menar att det är svårt att förutspå elevernas svårigheter och att explicit undervisning 

i ämnesspecifika ord inte är tillräcklig, utan fokus behöver även ligga på mer vardagliga 

ord som kan vara betydelsebärande för texten (jfr Hägerfelth, 2011). Tillsammans med 

eleverna kan läraren resonera sig fram till vilka ord och begrepp som är viktiga att förstå 

och varför de här orden är viktiga för förståelsen. På det sättet anser Clara att lärare kan 

låta eleverna röra sig mellan skolspråket och vardagsspråket. Genom att låta elever 

omformulera och utveckla varandras yttranden kan de röra sig mellan olika 

abstraktionsnivåer och även aktiveras som lärresurser för varandra (Hallesson, 2015; 

Lindqvist, 2014). Clara anser även att ”det är viktigt att eleverna får tid att utforska sina 

egna tankar och väcka nyfikenhet. Vi är ofta duktiga på att servera eleverna allt så att de 

slipper tänka själva. Vi behöver träna dem i att bli modigare och lite på sin egen förmåga”. 

En viktig del av lärarens uppdrag är att visa tilltro till elevernas förmåga och balansera 

undervinsingen mellan krav och stöttning (Tjernberg, 2014). Genom språkliga aktiviteter 

som kännetecknas av en hög grad av interaktion kan eleverna få möjlighet att utveckla 

sitt resonemang, och läraren kan dessutom inhämta information om elevernas 

förkunskaper och tillgängliga språkbruk, vilket kan ge underlag för vidare stöttning 

(Kouns, 2014). 
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6.5 Modalitetsstödstrukturer 

6.5.1 Illustrationer 

Samtliga lärare använder sig av bilder på något sätt i sin undervisning. Både Anna och 

Britta använder sig av de bilder som finns i läroboken och stannar under lektionen upp 

för att diskutera dessa. Claras lektion tar sin utgångspunkt i en bild för att aktivera 

elevernas tankar och skapa förförståelse inför läsning. Utifrån bilden får eleverna beskriva 

vad de ser och formulera teorier om vem de tror bilden visar innan de närmar sig 

innehållet i texten. 

Brittas lektion har fokus på att utläsa information och tolka de bilder och tillhörande 

bildtexter som finns i läroboken. Britta nämner i intervjun att hon tycker det är intressant 

att arbeta med bildanalys, vilket hon tror har att göra med att hon även är bildlärare. Det 

här arbetet kopplar hon gärna till textarbetet i de samhällsvetenskapliga ämnena. Hon 

säger också att när hon tidigare var med och bedömde de nationella proven i SO så gjorde 

hon reflektionen att eleverna inte fullt ut använder sig av den information som låg i 

illustrationerna, utan istället fokuserade enbart på texten, vilket visar att om elever saknar 

strategier för bildtolkning kan dessa försvåra elevernas läsning (jfr Löthagen, 2016; 

Westlund, 2016). 

6.5.2 Grafiska mallar 

Ett sätt att bearbeta textinnehåll är att använda sig av olika grafiska figurer, vilket samtliga 

lärare tar upp i respektive intervju. Anna nämner att hon finner stöd i lärobokens 

handledningsmaterial där det finns bilagor med olika grafiska figurer. Som exempel 

nämner hon begreppskartor, begreppskedjor, material där eleverna får sammanfatta 

texter, skriva text under olika rubriker och utveckla ett resonemang i flera led. Clara 

nämner också tankekartor, men föredrar dem främst i det gemensamma arbetet: 

Tankekartor tycker jag är bra att arbeta med i helklass, då jag vill att vi ska 

brainstorma tillsammans. Men ska de göra en tankekarta enskilt så vet de inte 

vilken ände de ska börja i. Det blir bara ett stort moln med massa saker utan någon 

egentlig struktur. (Clara) 

Clara anser att grafiska modeller är en stor stöttning för eleverna, men att det krävs en 

närvarande lärare i arbetet som kan hjälpa eleverna att få struktur i sina tankar. Hon 

arbetar gärna med att låta eleverna skriva in-texter3, där hon som lärare ger dem stöd 

                                                 
3 Text som skrivs utan krav på yttre mottagare (Bergh Nestlog, 2016). 
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genom att ge dem rubriker att skriva till. Det är en arbetsmetod som hon gärna kopplar 

till elevernas läsning och vars syfte hon förklarar som följande: 

Syftet med in-texter är att utveckla tanken och att eleverna kan samlas kring 

texterna som ger en utgångspunkt för det dialogiska samtalet. Genom att diskutera 

med andra så kan eleverna även fylla på text i sina egna texter, men det är viktigt 

att de är medvetna om vad de fyller på och varför. In-texterna ligger sedan som 

grund för ut-texterna4 som är skrivna för en mottagare och då behöver eleverna 

vara mer medvetna om det språk som de använder sig av. (Clara) 

Clara tycker att hon märker att eleverna kommer igång snabbare med skrivandet när de 

har fått arbeta med olika grafiska modeller först och hon säger: ”Om inte eleverna har fått 

möjlighet att sortera sina tankar innan de ska skriva så har många svårt att komma igång”. 

Britta nämner en grafisk figur som består av ett rutsystem där eleverna får 

klassificera fakta under olika underrubriker och beskriver det som följande: 

Vi arbetar en del med rutsystem för att eleverna ska kunna samla sina tankar. När 

vi arbetade med de nordiska länderna kollade vi på hur naturen ser ut. De upplever 

jag att eleverna tycker väldigt mycket om. Det blir så lite och de känner att det blir 

greppbart. De tränar sig också på att sammanfatta genom att vi får ner ett helt 

arbetsområde i ett A4. Det använder jag mycket, speciellt i geografi, men även i 

historia om vi ska jämföra tidsperioder. (Britta) 

Att låta eleverna konkretisera och komprimera textens innehåll genom grafiska mallar på 

det sätt som Britta arbetar på kan enligt Westlund (2016) ge eleverna stöd i att organisera 

sina tankar och se hur huvudpunkter hänger ihop, samt hjälpa elever att minnas innehållet 

bättre. 

6.6 Sociala stödstrukturer 

6.6.1 På egen hand 

Samtliga informanter säger att det finns svårigheter med att låta eleverna arbeta på egen 

hand, och att de istället föredrar att arbeta gemensamt i helklass eller låta eleverna arbeta 

i par eller i mindre grupper, där de får stöttning av varandra, vilket är ett förhållningssätt 

som får stöd av ett språkutvecklande arbetssätt som är rik på interaktion (Hajer & 

Meestringa, 2014). 

Ibland låter de eleverna läsa på egen hand, men både Britta och Clara säger att det 

sker sällan, eftersom eleverna behöver stöttning i att ta sig an texterna både språkligt och 

                                                 
4 Text som skrivs för en mottagare (Bergh Nestlog, 2016). 
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innehållsligt. Britta gör bedömningen att det är många ord som eleverna inte förstår, och 

att de därför inte lär sig så mycket av att läsa texten enskilt. ”Det blir mest ett tidsfördriv, 

nått att fylla lektionen med. Så det har jag gått ifrån”. Anna nämner också att hon anser 

att det är problematiskt att låta eleverna läsa fritt och säger: 

Ibland arbetar de med tyst läsning men jag tycker att det bästa sättet är att läsa 

tillsammans genom högläsning. Då blir det lättare att stanna upp och förklara och 

sammanfatta. Jag föredrar istället att lägga det egna arbetet på exempelvis frågor 

där eleverna kan arbeta i par eller själva. Om eleverna får läsa själva så är det bara 

de starka som ”springer på” medan resten fastnar. (Anna) 

Den individuella läsningen innebär att det blir svårare för läraren att synliggöra elevernas 

läsförståelse. När interaktionen tas bort försvinner det stöd som ges av både lärare och 

andra elever. Ytterligare en svårighet med det individuella arbetet säger Anna är att ”vissa 

elever har svårt att koncentrera sig en längre stund när de ska läsa en text. Alla elever 

orkar inte ett helt lektionspass”, vilket också är en anledning till att hon ofta avbryter 

läsningen för att variera med muntliga diskussioner som aktiverar eleverna i arbetet. 

6.6.2 Pararbete 

Under observationerna varvar lärarna olika sociala stödstrukturer med varandra. Anna 

utgår från läsning i helklass, men vid frågeställningarna stannar hon vid upprepande 

tillfällen upp och säger: ”Diskutera med er bänkkamrat”, och sedan ger hon eleverna lite 

tid för sina diskussioner, för att därefter låta dem presentera sina slutsatser i helklass. 

Detta visar att interaktionen är strukturerad och planerad i en form där alla elever får 

använda sig av sin muntlighet, vilket enligt Rose & Martin (2013) är av stor betydelse för 

lärandet. 

Clara låter eleverna diskutera en stor övergripande fråga tillsammans där eleverna 

får gå djupare in i sin analys genom att först fundera själva och skriva ner sina 

reflektioner. Anteckningarna fungerar därefter som ett stöd för diskussionen i grupp. I 

intervjun säger Clara: 

Ibland arbetar vi tillsammans, men vissa tycker att det får för sakta om vi går 

igenom för mycket gemensamt. Därför arbetar vi mycket i triader. Jag tycker att 

tre i en grupp är bra. Då funkar utbytet även om en elev mest lyssnar. I triader 

brukar elevaktiviteten vara högre än det är i helklassarbetet. (Clara) 

Ett mål med Claras undervisning är att skapa elevaktivitet och att eleverna ska få använda 

sitt språk för att utveckla sina tankar. Är det endast två elever i en diskussion, och en elev 
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inte bidrar så mycket, så avstannar diskussionen. Är det fler än tre, så är risken att det blir 

inre grupperingar i gruppen. 

Även om inte Britta använder sig av pardiskussioner under den observerande 

lektionen, så nämner hon arbetssättet under intervjun då hon säger: ”Vi arbetar mycket 

muntligt och kör EPA5. Först kommer man fram till någonting själv, sedan med en kompis 

och till sist gör vi det tillsammans”. 

6.6.3 Arbete tillsammans 

Brittas lektion utgår från en struktur där de först arbetar i helklass genom lärarens 

modellering, sedan arbetar eleverna enskilt och avslutningsvis följer Britta upp elevernas 

arbete i helklass. Under modelleringen är det elevernas svar som står för innehållet, men 

Britta har möjlighet att stötta dem med formuleringar. I intervjun förklarar Britta sitt 

arbetssätt: 

Jag föredrar att planera upp lektioner där vi först arbetar gemensamt för att sedan 

ge eleverna kortare uppgifter som vi sedan följer upp i helklass. Vi läser ofta texter 

tillsammans där jag läser högt och eleverna följer med i sina böcker. (Britta) 

Britta anser att det finns flera fördelar med det gemensamma arbetet och med att själv 

modellera för eleverna genom att ge exempel på hur de kan ta sig an en uppgift på ett 

effektivt sätt. En fördel som hon ser är att: ”Efter en genomgång där jag modellerar blir 

det inte lika mycket frågor och eleverna kommer igång snabbare med uppgiften.” Även 

Anna säger att hon ser flera fördelar med att modellera för eleverna: ”Vi brukar använda 

elevexempel på olika frågor för att synliggöra hur de kan utveckla sina svar. Ibland lägger 

jag upp ett elevsvar på Smartborden och sedan analyserar vi tillsammans.” Anna nämner 

att när hon modellerar gäller det framför allt läsning och hon har inte provat att skriva 

tillsammans med eleverna, men säger att hon är nyfiken på arbetssättet. 

Det blir tydligt under observationen att det finns fördelar med det gemensamma 

klassrumsarbetet, men också att det minskar elevaktiviteten genom att det endast är en 

elev som får svara på lärarens fråga (jfr Gibbons, 2016), och både Anna och Britta ställer 

ibland en fråga, som de själva sedan besvarar. Hajer & Meestringa (2014) menar att det 

språkliga inflödet för eleverna är viktigt, men inte tillräckligt. Eleverna behöver använda 

sig av sitt språk och sina kunskaper i kommunikativa sammanhang för att ett lärande ska 

ske. 

Clara tar i upp att det är viktigt att låta eleverna få tid på sig att utveckla sina tankar: 

                                                 
5 Didaktisk samtalsmodell. Förkortningen står för: Enskilt, Par, Alla 
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Jag tycker att det är viktigt att eleverna får tid att utforska sina egna tankar och 

väcka nyfikenhet. Vi är ofta duktiga på att servera eleverna allt så att de slipper 

tänka själva. Vi behöver träna dem i att bli modigare och lite på sin egen förmåga. 

Jag vill att alla elever ska våga kommunicera i mitt klassrum och då kan vi inte ha 

bråttom till rätt svar. (Clara) 

Tanketid är enligt Clara viktigt, och hon menar att lärare ibland har för bråttom genom 

att gå vidare till nästa steg innan eleverna har fått möjlighet att utforska sina tankar. Hon 

menar också att det är viktigt att våga bryta det traditionella fråga-svar-feedback-

strukturen, där läraren ställer en fråga, en elev svarar och läraren bedömer svaret som rätt 

eller fel: 

När jag ställer frågor till eleverna så försöker jag skapa ett klimat i klassrummet 

där det inte finns så mycket fel. Vi behöver arbeta upp en dynamik i klassrummet 

där vi resonerar oss fram till olika svar. Vissa elever kan lite mer än andra i olika 

ämnen, men jag vill inte fokusera på att det endast är de som kan rätt svar som får 

svara på frågor. Utan att vi hjälps åt för att resonera fram till svar. Jag försöker, 

kanske omedvetet, skapa ett bollande klassrum där det inte finns några korta svar 

på frågorna som jag ställer. Det kan vara svårt för eleverna att anamma till en 

början, eftersom de inte är vana vid det arbetssättet sedan tidigare. Då gäller det 

att jag som lärare håller i och inte faller tillbaka till den enkla fråga-svar strukturen. 

(Clara) 

I det dialogiska klassrummet som Clara beskriver befinner sig yttranden i dialogiskt 

förhållande till varandra. Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd (2011) menar att en 

skicklig lärare låter elevernas yttranden utgöra underlag för en diskussion och skapar 

förutsättningar för en flerstämmig klassrumsmiljö. Interaktion skapar engagemang hos 

eleverna och när alla elever får komma till tals leder det till att ”bekräftelse fördelas 

jämlikt i hela klassen. På så sätt involveras alla elever i den lärande gruppen i 

klassrummet” (Rose & Martin, 2013:23). 

Clara säger också att om hon hade arbetar mer traditionellt med att läsa läroboken 

och låta eleverna svara på frågor på det som de har läst, antingen skriftligt eller muntligt, 

så skulle alla elever prestera på en bra nivå, men det hade inte skett någon större 

förändring hos dem i det långa perspektivet, vilket är ett tydligt mål med vad hon vill 

åstadkomma i sin undervisning. Claras förhållningssätt kan jämföras med Polias, 

Lindberg & Rehmans (2017) som menar att när eleverna arbetar med uppgifter som en 

låg grad av kognitiv utmaning kan de prestera korrekt, men utsätts de för utmaningar kan 

korrektheten under en tid bli lidande, men i längden leda till utveckling. 
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6.7 Sammanfattning 

När eleverna börjar åk 4 är det mycket som är nytt för dem och det krävs en närvarande 

lärare som kan stötta eleverna i att utveckla strategier för att göra språk och innehåll 

förståeligt. Texterna kan upplevas som svåra för eleverna att självständigt ta sig an, men 

svårigheterna ska inte undvikas, utan eleverna behöver möta dem för att utveckla sin 

läsförståelse. Ett tillvägagångsätt som används för att synliggöra läsförståelsestrategier är 

genom modellering där läraren visar hur strategier kan användas. Strategier används, men 

det synliggörs inte på en metakognitiv nivå där läraren förklarar vad som görs och varför 

det görs. En svårighet som identifieras av lärarna är just när eleverna ska koppla på sina 

egna tankar om det lästa och om lärandet. Ytterligare en svårighet som identifieras är 

strategier för att öka ordförrådet, vilket är centralt inom SO. Exempelvis stannar lärarna 

ofta upp vid högläsning för att diskutera ords betydelse och låta eleverna göra 

associationer till vardagsnära situationer, vilket stärker kopplingen mellan vardagsspråk 

och skolspråk. Det vanligaste tillvägagångssättet är att läraren väljer ut de ord som anses 

som svåra för eleverna, vilket även är en metodik som problematiseras av en av 

informanterna. Illustrationer och grafiska mallar används som modalitetsstöd vid läsning 

och bearbetning av text. Eleverna anses behöva stöd i hur de ska tolka bilder och hur de 

ska strukturera sina tankar för att konkretisera och komprimera textens innehåll. 

Samtliga informanter poängterar att förförståelsen är av avgörande betydelse för att 

eleverna ska kunna närma sig innehållet i en text och jag urskiljer två olika 

tillvägagångssätt i resultatet som jag här kallar position 1 och 2: 

 Position 1: Läraren förmedlar den på förhand avgjorda kunskapsluckan som 

förväntas finnas mellan elev och text. Eleverna passiviseras i lyssnarposition och 

interaktionen begränsas till lärare-elevkommunikation. Endast ett fåtal elever 

kommer till tals och endast korta svar efterfrågas. Läraren tar stor del av 

talutrymmet. 

 Position 2: Eleverna positioneras i centrum av undervisningen där de får utforska 

sina tankar både i egen reflektion men också i interaktion med varandra. Istället 

för att passivisera eleverna som i position 1 är alla elever delaktiga i processen. 

Elevernas faktiska förkunskaper blir synliggjorda och läraren kan istället 

observera eleverna och inhämta information som ligger som grund inför den 

kommande stöttningen. 

Under observationerna varieras interaktionen i undervisningen mellan lärarstyrda 

lärargenomgångar, pardiskussioner och enskilt elevarbete. Samtliga informationer ser 
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svårigheter hos eleverna när de självständigt ska ta sig an en text. Dessutom hindrar det 

individuella arbetssättet synliggörandet av lärandet, vilket försvårar för läraren att sätta 

in adekvat stöttning. En vanlig samtalsmodell under observationerna är IRE där läraren 

själv tar stor del av talutrymmet, vilket är en metodik som problematiseras av en av 

informanterna som istället lyfter vikten av att eleverna får tanketid och att alla eleverna 

involveras i kommunikativa elevaktiviteter. 

Under observationerna arbetar lärarna med att synliggöra innehållsliga mål, både 

verbalt och genom text. Dock uttrycks inga språkliga mål i klassrummet och 

informanterna säger sig även vara obekanta med begreppet. 

7 Diskussion  

Inledningsvis diskuteras de språkliga mål som har identifierats i undervisningen, därefter 

följer avsnitt som är uppdelade på innehållsliga stödstrukturer, strategistödstrukturer, 

modalitetsstödstrukturer och sociala stödstrukturer. Kapitlet avslutas med reflektioner 

över förslag på vidare forskning. 

7.1 ”Jag tänker ju även på språket” – om språkliga mål 

Ett av de viktigaste resultaten av studien är att det i undervisningen läggs stort fokus på 

ämnets innehållsliga mål och på vad eleverna ska lära sig men förbiser att förtydliga hur 

eleverna ska presentera sina kunskaper i förhållande till ämnets kunskapskrav. Det här 

visar att undervisningens syfte främst är att förmedla ett innehåll, snarare än det språk 

som bygger upp innehållet (jfr Stenlund, 2011). Samtliga informanter säger sig vara 

obekanta med språkliga mål som begrepp och under observationstillfällena uttrycks inte 

heller några explicita mål som kan härröras till språket som verktyg för lärandet. 

Konsekvensen av att språkets betydelse för hur målet ska nås och synliggörandet av hur 

kunskaperna ska bedömas överskuggas av ämnets innehållsliga mål blir att eleverna går 

miste om att utveckla ett metakognitivt perspektiv på sina egna lärandeprocesser. 

Ytterligare en konsekvens av att inte tydliggöra språkliga mål är att tillfällen att identifiera 

var eleverna befinner sig i sitt lärande i relation till målet för undervisningen går förlorade. 

Dessa tillfällen kan ge relevant underlag till att planera adekvat stöttning för att minska 

differensen mellan faktisk kunskap och önskad kunskap (Hajer, 2015). 
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7.2 ”Det är så mycket som är nytt för dem” – om innehållsliga 

stödstrukturer 

Likt det resultat som framkom i Stenlunds (2011) och Olvegårds (2014) studier visar mina 

observationer att samtliga informanter arbetar med någon form av kontextualisering av 

textens innehåll. Förfarandet indikerar på en medvetenhet om förförståelsens betydelse 

för att aktivera relevanta förkunskaper i form av det som schemateorin beskriver som 

minnesbilder (Roe, 2014; Hajer, 2016). Än mer tydligt ger informanterna uttryck för sin 

förståelse för förkunskapers betydelse under intervjuerna, vilket kan tyda på en teoretisk 

medvetenhet, men på en osäkerhet på hur dessa praktiskt kan omsättas för att synliggöra 

samtliga elevers förkunskaper. 

När lärare förmedlar innehåll istället för att låta elevernas tankar och språkbruk bli 

synliggjort leder det till att klyftan mellan förväntad förförståelse och faktisk förförståelse 

bli dold, vilket försvårar det som Hajer (2015) menar kan ge lärare viktigt underlag för 

att planera den fortsatta stöttningen. Genom att passivisera eleverna i lyssnarposition går 

de dels miste om tillfälle att aktivera sina språkliga resurser, men också möjligheten till 

konstruktiv feedback vars syfte är att hjälpa dem närma sig undervisningens mål (Hajer 

& Meestringa, 2014). Dessutom innebär den förmedlade förförståelsen att lärarens 

position har tolkningsföreträde och att den redan tillägnade kunskapen hos eleverna är 

identisk, vilket troligtvis aldrig kan vara fullständigt överensstämmande (jfr Säljö, 2005; 

Gibbons, 2016). Konsekvenserna av att inte se till olika kulturella och situationella 

bakgrundsfaktorers påverkan på förförståelsen blir att devisen en skola för alla urholkas. 

I en skola i ständig förändring där ingen undervisningsgrupp kan anses vara homogen kan 

inte förhållningssättet betraktas som hållbart ur ett inkluderande perspektiv. 

Förmedlingspedagogik, som kan ses som en kvarleva från en utbildningslogik där 

kunskap ansågs kunna överföras från en individ till en annan svarar inte mot de 

kommunikativa färdigheter som dagens kursplaner ställer. Dessutom underminerar 

förhållningssättet två viktiga perspektiv av den sociokulturella teorin; dels att läsning är 

en interaktiv process där förståelsen uppstår mellan läsaren och text, dels det diskursiva 

behov som Hallesson (2015) visar är betydelsefullt för lärandet och där elever kan stötta 

varandra genom att omformulera och utveckla varandras yttranden. För att förståelse ska 

uppstå krävs tid för reflektion och genom att kontextualisera textens innehåll genom 

autentiska frågor och resonemang kan eleverna ledas mot en ökad förståelse (Tjernberg, 

2013). De dominerande lärarstyrda genomgångarna återfinns även i Olvegårds (2014) 

resultat, likaså i Hallessons (2015) observationer som också visar att interaktionen lärare-
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elev har en tendens att liknas vid förhör snarare än som stöttande och utforskande 

aktivitet. 

7.3 ”Tänka själva är svårt” – om elevernas 

strategistödstrukturer 

Informanterna problematiserar det faktum att elever uppvisar svårigheter när de ska 

koppla på sina egna tankar om det lästa eller tänka på en metakognitiv nivå om lärandet. 

Att det trots informanternas resonemang finns få indikationer under observationerna på 

att eleverna tränar på att reflektera och fördjupa sitt tänkande, kan antyda att elevernas 

svårigheter undviks i undervisningssammanhang. Snarare än att träna på vilka strategier 

som kan vara användbara eller varför strategierna som används är effektiva i situationen, 

tar läraren istället över allt mer och instruerar eleverna i vilka strategier de ska använda. 

Resultatet av att elevaktiviteten minskar och att läraren tar över kan ses i relation till den 

nedåtgående spiralen där konsekvenser av att undvika elevernas svårigheter blir att 

lärandet minskar (jfr Hajer & Meestringa, 2014). Förfarandet motsätter det som 

scaffolding och ZPD antyder om att undervisningen ska ligga steget över elevernas 

nuvarande kapacitet och att stöttning behöver ges för att eleverna ska nå potentiella 

lärnivåer (Wood, Bruner & Ross, 1976). Dock visar även observationerna på goda 

exempel på situationer som kännetecknas av fokus på texten som helhet och på att 

eleverna själva övervakar sin förståelse och gör aktiva val i vilka strategier som är 

användbara vid lästillfället. Förhållningssättet överensstämmer med att det är situationen 

och syftet med läsningen som avgör vad som är en effektiv strategi (Roe, 2014, Westlund, 

2015). Följden blir en låg grad av läraringripande, men eleverna interagerar och stöttar 

varandra, vilket bidrar till ett aktivt användande av språkliga resurser (Rose & Martin, 

2013). 

Precis som den metakognitiva sidan av lärandet uteblir även fokus på textens form, 

struktur och syfte, samt ett perspektiv som låter eleverna utveckla medvetenhet om ett 

kritiskt förhållningssätt (jfr af Geijerstam, 2006). Fokus läggs istället på att utveckla 

elevernas ord och begreppsförståelse och genom att ge eller efterfråga definitioner av ord 

som dyker upp i texten ges stöd både utifrån elevernas vardagsspråk så väl som 

ämnesspecifika skolspråket. Resultatet är överensstämmande med Mindedals (2011) 

studie där lärarna tar tillvara på elevernas vardagsnära förklaringar och associationer för 

att leda dem in i ämnesterminologin. Även om det under intervjuerna nämns att eleverna 

behöver stöttning i att utveckla strategier för ord- och begreppsförståelse visar mitt 
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resultat i likhet med Olvergårds (2014) på låg grad av stöttning för att eleverna ska 

utveckla strategier för textuella resurser. En effekt av att läraren tilldelar 

begreppsförklaringar istället för att stötta eleverna i att söka svar på sina frågor kan bli 

elever som är beroende av en närvarande lärare, vilket inte kan ses som ett hållbart 

förfarande om målet är att utveckla självständiga elever som ska kunna tillämpa 

inlärningsstrategier även utanför skolan. 

7.4 ”De vet inte vilken ände de ska börja i”– om 

modalitetsstödstrukturer 

Det råder en enighet bland informanterna om att grafiska mallar är ett användbart stöd för 

eleverna när de ska strukturera och rekonstruera information. Genom att eleverna delger 

varandra sina tankar och idéer synliggörs och breddas även de olika förståelserna som 

uppstår mellan text och läsare och utrymme ges för olika tolkningar utifrån skilda sociala 

och kulturella referensramar och eleverna får möjlighet att både ackommodera eller 

assimilera sina tankar efter andras tolkningar (Roe, 2014). 

En riskfaktor med grafiska mallar kan vara att svar plockas direkt ur olika texter 

och att förståelsen för textens helhet blir sekundär. För att de grafiska mallarna ska 

fungera utifrån sitt syfte behövs en närvarande lärare som ger stöd i hur informationen 

ska struktureras. Det krävs även att de grafiska mallarna ses som en aktivitet som kan 

användas mellan läsning och en vidare aktivitet där stödet succesivt tas bort och där stödet 

ses som en tillfällig stöttning med målet att utveckla självständiga elever (jfr Wood, 

Bruner & Ross, 1976; Rose & Martin, 2013). 

 

7.5 ”Vi kan inte ha bråttom till rätt svar”– om elevinteraktion 

En uppenbar effekt av att lärare tar över talutrymmet i undervisningen är att eleverna 

passiviseras och inte ges utrymme till att utveckla sin expressiva språkförmåga. När 

handuppräckning och frågor som kännetecknas av IRE används involveras endast några 

få elever i både interaktionen och i undervisningsinnehållet. De elever som inte deltar går 

miste om stöttning både av lärare och av andra elever (jfr Rose & Martin, 2013). Att 

förfarandet är vanligt förekommande i traditionell undervisning visar resultat både från 

Mindedals (2011), Olvegårds (2014) och Hallessons (2015) studier. Ytterligare en 

konsekvens av IRE är att det är snabba utvärderingsbara svar som premieras, vilket kan 

ställas i kontrast till utfall av elev-elev interaktion där det finns möjlighet till tanketid, 
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utbyte och förhandlande av information, utveckling av idéer, frågor, förtydliganden samt 

ökad bredden på associationer och tolkningar (Reichenberg, 2008). För att säkerställa att 

alla elever blir delaktiga i interaktionen kan den planeras i förväg så att möjlighet ges till 

samtliga elever att bidra utifrån sina förutsättningar samt aktiveras som lärresurser och 

stöttar varandra. En deltagarbaserad undervisning med ömsesidig påverkan i fokus skulle 

bidra till en ökad inkludering där alla elever har en likvärdig möjlig att diskutera 

undervisningsinnehållet. 

Antagandet om språkets betydelse för lärandet innebär att undervisningen inte har 

utrymme för elever som sitter passiva utan att använda eller få stöd i att utveckla sina 

språkliga resurser. Syftet med stödet kan inte heller vara att endast underlätta för eleverna 

i stunden. Istället bör ett bildande perspektiv intas där oberoende eftersträvas med målet 

att självständigheten ska vara hållbar även in i framtiden. 

7.6 Vidare forskning 

Ytterligare studier där språkliga mål fokuseras skulle vara av relevans för 

forskningsfältet. En tydlig kunskapslucka finns där ett språkdidaktiskt perspektiv studeras 

utifrån ett ämne som ligger utanför de traditionella språkämnena, framför allt i skolans 

mellanår och i de samhällsvetenskapliga ämnena. För att fördjupa dessa studier kan 

tvärvetenskapliga studier med fördel genomföras och där deltagare från olika discipliner 

samarbetar över ämnesgränserna. Min studie visar på en bredd av hur stödstrukturer kan 

användas för att stötta elevernas lärande. I vidare forskning skulle det vara viktigt att 

studera varje stödstruktur var för sig för att söka ett större djup. Det skulle också vara 

intressant att gå vidare med en mer storskalig undersökning för att få ett mer representativt 

och generaliserbart resultat. 
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett  

Till elever och vårdnadshavare åk 5   2017-09-15 

 

Hej! 

Jag heter Lina Karlsson och arbetar som lärare i svenska i XXX kommun. Under det här 

läsåret håller jag på att avsluta min magisterutbildning i svenska med didaktisk inriktning. 

I min avslutande uppsats kommer jag att undersöka hur lärare arbetar med texter i ämnet 

SO. För att genomföra mina undersökningar behöver jag er hjälp. Jag skulle behöva utföra 

observationer i den klass där era barn gå. Under observationen är det läraren och 

undervisningen som står i primärt fokus. Studiens resultat kommer inte att knytas till 

varken elever, skolan eller kommunen utan allt insamlad material kommer att 

avidentifieras. Skolans rektor samt undervisande lärare har gett sitt samtycke till studiens 

genomförande på skolan.  

 

Hör av er om ni har några frågor! Tack på förhand! 

 

Hälsningar, Lina Karlsson 

073-3300147 

lina.karlsson@kalmar.se 

 

……..……………………………………………………………………………… 

 

 

Vi godkänner observationer i barnets klass: 

 

Ja 

 

Nej 

 

Elevens namn: __________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________________ 

mailto:lina.karlsson@kalmar.se
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Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

Bilaga B Intervjufrågor 

Språkutvecklande arbetssätt 

- Hur ser du på läsning som ett verktyg för kunskapsinhämtning? 

- Hur ser du på ämneslärarens roll för att utveckla elevernas läsförståelse? 

 

Innehållsliga: 

- Vilka typer av texter brukar du använda i din undervisning? 

 

- Vilka svårigheter kan eleverna möta när de läser en text? 

 Hur kan läraren stötta eleverna i dessa svårigheter? 

- Hur kan läraren stötta elevernas ord-och begreppsutveckling? 

 

Strategistöd 

- Finns det några speciella strategier som du tycker är viktiga för att eleverna ska 

kunna närma sig innehållet i en text? 

 

Modalitetsstöd 

- Används grafiska mallar i undervisningen?  

- Hur kan dessa bidra till en ökad läsförståelse?  

- Vilka andra modaliteter används i din undervisning? 

 

Processtöd 

- Har du några språkliga mål med lektionen? 

- Hur synliggörs målet med undervisningen? 
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Bilaga C Observationsschema 

Stödstruktur Indikation Exempel 

Innehållsliga 

engagerande och elevnära 

texter väljs som första 

ingång till mindre 

indragande texter 

 

Lärandet utgår från 

vardagsspråk och går mot 

ämnesspråket 

 

 

 

Läraren skapar en balans mellan det 

vardagsnära och ämnesspecifika 

språket. 

Lärandet utgår från talspråk för att 

närma sig skriftspråket 

Läraren knyter an skolspråket till 

elevernas vardagserfarenheter 

Läraren lyfter elevnära förklaringar 

Olika typer av text används 
t.ex. läromedel, tidningsartiklar, 

webbtexter, berättande texter 

 

Stödstruktur Indikation Exempel 

Sociala 

arbetet sker såväl 

tillsammans som på egen 

hand där kollektivet är ett 

stöd för individens 

utveckling 

Aktiviteter 

före, under 

och efter 

läsning 

Helklass 

Läraren modellerar 

Läraren varierar sina frågor 

(Öppna/IRF) 

Grupper  

Enskilt Den tysta läsningen synliggörs 

 

Stödstruktur Indikation Exempel 

Strategistöd 

lässtrategier tydliggörs 

Läraren undervisar explicit i 

olika läsförståelsestrategier 

 

Att göra kopplingar 

Att ställa frågor 

Att visualisera 

Att göra inferenser 

Att avgöra vad som är viktigt 

Att analysera och syntetisera 

Att övervaka sin förståelse 

 

 

Stödstruktur Indikation Exempel 

Modalitetsstöd 

olika modaliteter som 

samtalande, skrivande 

och gestaltande av det 

lästa genom laborativt 

arbete, bild eller drama 

används 

 

Multimodala 

Tolka bilder 

Måla bilder 

Filmer 

Gestaltande/Teater 

Laborativt arbete 

Dekonstruera en text 

Orden används i olika sammanhang 

Begreppskort/Begreppskartor 

Skrivuppgifter 
Eleverna får bearbeta textens 

innehåll skriftligt 
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Diskussioner 
Eleverna får möjlighet att samtala 

om textens innehåll 

 

Stödstruktur Indikation Exempel 

Processtöd 

läsandet förbereds och följs 

upp i kontinuerliga 

arbetsprocesser 

Språkliga mål 

Målen presenteras för eleverna 

Eleverna får möjlighet att reflektera 

över lärandet kopplat till målen 

Formativ 

bedömning 

Feedback 
Bedömning av lärandet i stunden –

läraren ger återkoppling till eleverna 

Feedforward 

Bedömning av lärandet i stunden -

Läraren hjälper eleverna framåt i sitt 

lärande 

Elever 
Självbedömning 

Loggbok 

 

 


