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Abstract 

My point of origin concerning this thesis was an interest for how school may develop stu-

dents’ reading comprehension. International surveys show that the results for Swedish stu-

dents’ performance regarding reading comprehension have declined and the current curricu-

lum, Lgr-11, emphasizes the importance of incorporating this into all school subjects. The 

special teacher education programme has raised the awareness concerning the importance of 

including the students and that learning is achieved in an interactive setting. A special teacher 

must therefore work proactively alongside with teachers in order to find methods that may 

enable inclusion of all the students regardless of their need. The purpose of this study is there-

fore to take part of teachers’ experiences with developing reading comprehension. 

The study is based on interviews with eight teachers that have extensive experience from 

working with reading comprehension. The sociocultural perspective has been chosen as a 

starting point. 

The collected results show that the teachers teach in full classes to a higher extent, they teach 

in full classes by using structured methods and communal book talks that focuses on reading 

comprehension strategies. The teachers have a central role in this form of co-learning and acts 

as a support. Assessment within a sociocultural perspective should be conducted in an authen-

tic situation and together with the students. My result shows that the teachers use different 

tests and mappings as decided by each school. However, some teaches emphasizes the im-

portance of assessing in authentic situations and provides some examples of that. 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten för detta arbete var intresset för hur skolan kan utveckla elevers läsförståelse. 

Internationella mätningar visar att svenska elever har försämrade resultat i läsförståelse och 

nuvarande läroplan, Lgr 11, betonar betydelsen av att arbeta med detta i samtliga ämnen. Spe-

ciallärarutbildningen har ökat medvetenheten om vikten av att elever ska inkluderas och att 

lärande sker i ett interaktivt samspel. En speciallärare bör därför arbeta förebyggande till-

sammans med lärare för att hitta metoder som kan möjliggöra inkludering för samtliga elever 

oavsett behov. Studiens syfte är därför att ta del av lärares erfarenheter av att arbeta med att 

utveckla elevers läsförståelse.  

Studien bygger på intervjuer med åtta lärare som har erfarenhet av att arbeta med läsförstå-

else. Det sociokulturella perspektivet har valts som utgångspunkt. 

Det sammantagna resultatet visar att lärarna undervisar i helklass med strukturerade metoder, 

i en större utsträckning än tidigare, med gemensamma textsamtal där man arbetar med läsför-

ståelsestrategier. Lärarna har en central roll i detta samlärande och agerar som stöd. I ett soci-

okulturellt perspektiv ska bedömning genomföras i autentiska situationer i ett samspel med 

eleverna. Mitt resultat visar att de använder olika test och kartläggningar som respektive skola 

har bestämt ska genomföras. Några lärare betonar dock betydelsen av att bedöma i autentiska 

situationer och ger exempel på detta.  

Nyckelord 
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1. Inledning  

År 2003 började jag att arbeta som grundskollärare och har sedan dess undervisat elever uti-

från min grundskollärarutbildning 1-7, med inriktning mot svenska och SO. Från första början 

har jag reflekterat över att så många elever har läs- och skrivsvårigheter och hur jag på bästa 

sätt ska kunna hjälpa dem i deras utveckling. Många elever har erbjudits stöd utanför klassen i 

form av exempelvis avkodningsträning tillsammans med en speciallärare. Detta har jag många 

gånger upplevt att elever inte alltid har velat själva och att de uttalat att de känt sig både sär-

behandlade och misslyckade. Ju äldre mina elever har blivit desto tydligare har detta uttryckts. 

Erfarenhet och intresse för att få ökade kunskaper om elever med behov av särskilt stöd fick 

mig att läsa vidare inom ämnet specialpedagogik och att därefter vidareutbilda mig till speci-

allärare. I min utbildning här i Karlstad har jag bl. a tagit del av specialpedagogikens historia. 

Jag har ökat min medvetenhet om att skola och samhälle ingår i ett komplext sammanhang 

och påverkar varandra. Idag är inkludering av samtliga elever en rättighet vilket innebär att 

jag som blivande speciallärare ska ha en annan roll än tidigare. Elever ska inte exkluderas, om 

inte särskilda skäl föreligger, utan ska kunna erbjudas en undervisning som ger dem möjlighet 

att utvecklas tillsammans med övriga i klassen. En speciallärares uppdrag innebär att arbeta i 

den inkluderande verksamheten men också att vara en kvalificerad samtalspartner till kollegor 

och bidra med nyare forskning som kan utveckla skolans pedagogik vidare. Speciallärarens 

uppdrag innebär således idag att arbeta mer i förebyggande syfte än vad man har gjort tidi-

gare. 

Den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) betonar språkets betydelse för lärande, så som 

jag tolkar den. Den ger tydliga riktlinjer om att samtliga ämnen ansvarar för att arbeta med 

ämnet svenska och det finns direktiv om att skolan ska utveckla elevers läsförståelse, vilket 

inte har betonats i tidigare läroplaner. Ett nytt betygssystem har införts och betyg ska ges i 

årskurs 6-9. Kunskapskrav har förändrats och varje elev ska genomföra nationella prov i års-

kurs 3, 6 och 9. Detta innebär nya pedagogiska utmaningar, där forskning som utförs får en 

central roll, som jag ser det. Den bör föras ut i praktiken och förankras i pedagogiken för att 

fler elever ska kunna få möjlighet att lyckas och uppnå de kunskapskrav som vårt skolsystem 

har som uppsatta mål. 

Internationella kontinuerliga mätningar av vårt och andra länders skolsystem, som ex PISA 

och PIRLS, visar bl. a att svenska elevers läsförståelse minskar i förhållande till andra länder 

men också till våra tidigare resultat i Sverige. Detta diskuteras i våra olika medier och man 

försöker hitta orsaker till varför resultaten ser ut som de gör. Om jag går tillbaka till min 

grundskoleutbildning så fick jag kunskap om läsinlärningsmetoder men pedagogiska verktyg 

för hur man ska undervisa elever för att de ska utveckla läsförståelse saknades. Detta har fått 
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mig att reflektera vidare över skolans uppdrag vad gäller läsning och hur lärare undervisar 

sina elever för att utveckla just läsförståelse. 

Det finns också olika kvalitetsgranskningar som görs i uppdrag av Skolverket och som har i 

syfte att just granska och komma med förslag på förbättringar inom skolans verksamhet. En 

av dessa är den nationella kvalitetsgranskningen 1998, som i sina studier av olika skolor kart-

lade tre olika typer av klassrumsmiljöer och som ansågs få betydelse för elevers utveckling. 

De kallade dessa miljöer för A, B och C miljöer och menade att varje skola kan uppvisa samt-

liga miljöer och att det beror på lärarens sätt att undervisa. De kunde konstatera att låg- och 

mellanstadiet hade fler av A- miljöerna, vilket de också ansåg vara den optimalaste miljön. 

Denna innebar att läraren arbetade utifrån ett språkutvecklande arbetssätt, där dialogen och 

språket var i centrum, d v s eleverna fick betydligt mycket mera samtalsutrymme i jämförelse 

med den s.k. C miljön. I denna undervisade läraren mera traditionellt, med genomgångar och 

handuppräckningar, vilket enbart gav några få elever möjligheter att uttrycka sina tankar 

(Skolverket, 1999). 

Med ovanstående reflektioner är min fasta övertygelse att jag som speciallärare bör arbeta 

förebyggande i samarbete med lärare för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Jag tror 

vidare på att elever lär och utvecklas i ett sammanhang och tillsammans med andra och att jag 

som speciallärare ska sträva efter att elever ska inkluderas både socialt, pedagogiskt och 

rumsligt. Jag vill därför närmare undersöka hur lärare arbetar med att utveckla elevers läsför-

ståelse och om detta sker i ett interaktivt samspel där samtliga elever inkluderas.  

1.1 Syfte 

Min inledning ger dig som läsare en inblick i hur intresset för mitt valda område läsförståelse 

har växt fram. Jag anser att det är viktigt att vi skapar möjligheter för samtliga elever att in-

kluderas både rumsligt, pedagogiskt och socialt och att jag som speciallärare arbetar förebyg-

gande tillsammans med övrig personal på skolan. Mitt syfte med den här studien är därför att 

ta del av några lärares erfarenheter av att arbeta med att utveckla elevers läsförståelse. Jag vill 

undersöka om deras undervisning har förändrats över tid och om de arbetar utifrån ett inklu-

derande perspektiv där lärande sker tillsammans. Jag vill också ta del av deras erfarenheter av 

att bedöma elevers läsförståelse och undersöka om de använder detta som ett verktyg i arbetet 

med att utveckla elevers läsförståelse.  

1.1.1 Mina forskningsfrågor blir följande: 

För att fördjupa och tydligare precisera syftet med studien har följande frågeställningar valts:  

 Hur arbetar lärarna med att stötta elevers utveckling av läsförståelse?  

 Har lärarnas synsätt att arbeta med att utveckla elevers läsförståelse förändrats över tid och 

vad kan finnas för orsaker? 

 Arbetar lärarna med bedömning som ett verktyg för att utveckla läsförståelse? 
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2. Kunskapsöversikt 

I min kunskapsöversikt kommer jag först att ge dig som läsare en förståelse för hur olika fors-

kare definierar läsning. Jag kommer vidare behandla begreppet läsförståelse och vilka faktorer 

som påverkar för att detta ska uppnås för var och en när vi läser en text. Därefter kommer jag 

presentera forskning som är inriktad mot just utvecklingen av läsförståelse och vilka yttre 

pedagogiska faktorer som betonas ha betydelse. Jag tar vidare upp några forskningsbaserade 

metoder som specifikt rekommenderas för elever med behov av särskilt stöd eftersom jag an-

ser att det är av yttersta vikt att ha kunskap om metoder som kan öka möjligheter för alla ele-

ver att utvecklas i ett inkluderande perspektiv. Avslutningsvis tar jag upp hur några forskare 

diskuterar kring sambandet mellan hur läraren ser på bedömning och hur elevers läsförståelse 

och lärande kommer att utvecklas.  

I speciallärarutbildningen har vi tagit del av litteratur som utgår från forskning om läsförstå-

else. Min kunskapsöversikt utgår från denna litteratur och jag har sedan gjort ett urval av nat-

ionell och internationell forskning som har gjorts inom de senaste trettio åren, vilket bl. a 

Fröjd och Westlund menar är tidsramen för när intresset för att studera läsförståelsekompo-

nenten startade (Fröjd, 2005, Westlund, 2009). 

2.1 Vad är läsning? 

Läsforskare intar olika perspektiv och de definierar innebörden av läsning olika d v s de läg-

ger olika stor vikt på vad som kan ha störst betydelse i denna komplicerade process. Det finns 

emellertid ingen skarp skiljelinje utan komponenterna som ingår i definitionen läsning ska ses 

som sammanhängande. Myrberg (2007) och Westlunds (2009) definition innehåller tre kom-

ponenter, nämligen  

Läsning = Avkodning x Förståelse x Motivation. 

Denna överensstämmer med min definition och jag anser att dessa tre komponenter ingår i ett 

komplicerat samspel. Min kunskapsöversikt kommer därför beröra delkomponenterna avkod-

ning samt motivation medan komponenten läsförståelse utgör den centrala delen. 

Fröjd (2005) redogör för de senaste trettio årens internationella läsforskning. Han förklarar att 

läsforskare som betonar avkodningens betydelse använder sig av just begreppet avkodning i 

sin forskning. De anser att den duktige läsaren avkodar alla grafem vid läsning och de betonar 

läsinlärningsmetoder som utgår från del till helhet. Bråten (1997) menar att dessa forskare 

intar ett bottom-up perspektiv. De som inte betonar avkodningens betydelse intar ett top down 

perspektiv. De anser att tal och skrift är två processer som inte ska särskiljas och när man lär 

sig läsa ska detta ske i ett sammanhang där man utgår från ordens helhet istället för det mot-

satta. Forskare med denna syn använder därför inte avkodning i sin forskning utan ordet av-

läsning. Fröjd har tolkat att Liberg (1990) och Allard (2002) är två forskare som intar detta 

top-down perspektiv. I min kunskapsöversikt är min tolkning att förutom dessa två forskare så 
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intar övriga ett bottom-up perspektiv och tycker att avkodning är en viktig del av läsprocess-

en. Fröjd menar vidare att de avkodningsinriktade teorierna baseras på experiment under kon-

trollerade former och ger andra forskare möjlighet att genomföra samma experiment, de pre-

senteras i vetenskapliga tidskrifter. Inom helordsinriktad forskning används ofta iakttagelser 

och tolkningar (Fröjd, 2005). 

2.1.1. Avkodning 

Taube (2013) förklarar att när man avkodar ord så innebär detta att man använder sitt minne 

för att kunna identifiera skrifttecken och de ljud som skapar mening. Varje människa har ett 

unikt verbalt minne som kan delas upp i kort och långtidsminne. Korttidsminne kallas ofta 

arbetsminne och där passerar all information som sedan ska knytas an till långtidsminnet. Den 

information som finns i långtidsminnet lagras beständigt i strukturerade nätverk (Bråten, 

2007, Taube, 2013). 

Enligt Taube (2013) behöver man utveckla fonologisk medvetenhet för att kunna lära sig att 

avkoda. I svenska språket finns 27 fonem, betydelseskiljande enheter, som eleven måste lagra 

i sitt minne för att sedan kunna använda i olika sammanhang, ord. Det är inte så enkelt att det 

råder ett en till ett förhållande mellan fonem och bokstav. De olika fonemen låter olika bero-

ende på vilken bokstavskombination som ordet har, vilket gör denna process komplex. 

Lundberg (2010) förklarar att i svenska språket finns olika vanligt förekommande bokstavs-

kombinationer som regelbundet återkommer. Vi kallar dessa betydelsebärande enheter för 

morfem och eleven ska allteftersom utvecklas i sin läsning så att dessa läses automatiskt, utan 

att använda kognitiv energi på att ljuda samman ordet. När ordavkodningen automatiserats så 

har ord lagrats i långtidsminnet och en enda snabb blick krävs för att se vad det är för ord. Vi 

säger då att eleven har utvecklat ortografisk läsning och läsningen flyter fortare och mera sä-

kert (Lundberg, 2010). 

Lundberg (2010) menar vidare att ju äldre en elev blir desto mer avancerad text kommer 

denne att möta. Kraven på läsning utökas därför med stigande ålder. En automatiserad avkod-

ning ger ökade förutsättningar att utveckla förståelsen för det man läser och det är därför vik-

tigt att fortsätta träna läsning i olika former under hela skoltider. 

2.2 Läsförståelse 

Hur varje individs läsförståelse yttrar sig påverkas av individuella faktorer likväl som yttre 

pedagogiska faktorer. Jag kommer här ge en sammanfattning av de mest betydelsefulla fak-

torer utifrån mitt sätt att se på läsförståelse. Det är viktigt att vara medveten om att varje per-

sons läsförståelse är unik och att dessa faktorer samverkar och påverkas av varandra i en 

komplicerad process. 
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2.2.1 Förförståelse och erfarenheter 

Bråten (2007) förklarar att läsförståelse innebär att du som läsare kan sätta dig in i den me-

ning och innebörd som författaren har lagt in i sin text. Läsaren använder sina tidigare erfa-

renheter och i samband med texten konstrueras ny mening. Läsaren behärskar således att gå 

utanför innehållet och tillföra texten något nytt. 

Höjen och Lundberg (2013) menar att om läsaren saknar förförståelse och inte kan aktivera 

sina scheman så spelar det ingen roll om avkodningen fungerar, läsningen kommer sakna me-

ning. Begreppet schema kan härledas till Andersson och Pearson (1984) som utvecklade tidi-

gare teorier om att människans kunskap struktureras i minnet i olika nätverk eller tankesy-

stem, d v s scheman. När du läser en text så aktiveras dina specifika scheman, som baseras på 

dina erfarenheter, och detta påverkar hur begriplig texten blir för dig. Om man har en kunskap 

inom ämnet som texten behandlar så använder man denna för att förstå detaljer, dra slutsatser 

och skapa sammanhang och på så vis utvecklas förståelse samt ny kunskap från texten.  

Höjen och Lundberg (2013) ger exempel på att läsarens perspektiv gör skillnad för vilka 

scheman som aktiveras när man läser en text. En beskrivning på ett hus lästes av både en hus-

köpare och en inbrottstjuv och olika detaljer framhävdes i texten beroende på att de intog 

olika perspektiv i sin läsning. Ett annat exempel är betydelsen av högläsning, de menar att när 

barn i tidiga år får lyssna till berättelser så skapas så småningom ett schema för berättande, 

vilket senare underlättar för att förstå uppbyggnad av berättelser och den struktur som detta 

schema följer.  

2.2.2 Ordförråd och språkets uppbyggnad 

Bråten (2007) anser att en elevs språkliga kompetens påverkar när läsförståelse ska infinna sig 

och en utveckling av ordförråd och grammatik blir betydelsefull i detta sammanhang. Med 

grammatik menas att eleven har förståelse för hur språk är uppbyggt. Eleven behöver förstå 

språkets olika byggstenar som t. ex prefix, stam och suffix. Denna förståelse ska dessutom 

sättas i relation till en elevs kunskapsnivå och ålder (Bråten, 2007). 

Eleven behöver vidare utveckla en pragmatisk medvetenhet, d v s förstå hur meningar är upp-

byggda, förstå böjningsformer och satsbyggnad. Man måste också ha en känsla för hur språket 

används i kommunikationssyfte. Den syntaktiska medvetenheten påverkar också och detta 

innebär att man reagerar på ord som är felstavade och inte passar in i meningen som man läser 

(Bråten, 2007). 

Höjen och Lundberg (2013) diskuterar orsaker till varför personer med dyslexi har svårigheter 

att läsa och förstå texter som de möter. De menar att avkodning är en av de främsta orsakerna 

till att eleven inte tillgodogör sig text och att detta skapar ytterligare konsekvenser. Ett miss-

lyckande i den tidiga läsinlärningen kan innebära att eleven tappar självförtroende och blir en 

passiv läsare som inte kommer läsa samma mängd text som en normalläsare gör. Detta påver-

kar läsförståelsen eftersom bl. a både ordförråd och syntaktisk medvetenhet inte kommer att 

utvecklas i samma takt som kravnivån ökar i skolans årskurser. Högläsning blir i detta sam-
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manhang mycket betydelsefullt, menar de, eftersom det ger eleven möjligheter att möta betyd-

ligt fler högfrekventa ord än exempelvis vad dagens TV program erbjuder (Höjen & Lund-

berg, 2013). 

Liberg (1990) menar att varje persons ordförråd påverkar utvecklingen av läsförståelse. Det är 

därför av yttersta vikt att läraren ger elever möjligheter att både lyssna på böcker och samtala 

om dessa. En lärare som skapar relationer och ett gott klassrumsklimat, där man lär tillsam-

mans genom kommunikation och att ta del av varandras olikheter, kommer att ge ökade möj-

ligheter för var och en att utveckla sitt ordförråd. Om läraren skapar språkrum och utgår från 

elevernas vardag och intressen, i gemensamma skriv- och läsaktiviteter, så kommer deras läs-

förståelse att utvecklas positivt (Liberg, 1990).  

2.2.3 Metakognition  

Bråten (1996) menar att Vygotskij ska ses som en föregångare till den moderna metakognitiva 

forskningen som skett de senaste 30 åren. Via språket kommer varje människa öka sin kon-

troll och styrning över sitt eget kognitiva system och i detta sammanhang får det inre egocent-

riska talet en stor betydelse. I Vygotskijs (1934/1999) studier framkom att förskolebarn för-

dubblade andelen egocentriskt tal när de ställdes i svåra situationer d v s de samtalade med sig 

själva om hur de skulle lösa utmaningen de ställdes inför. Slutsatsen var att man använder 

metakognitiva strategier med hjälp av språket för att lösa uppgifter. Högre upp i åldrarna sker 

detta automatiskt i tanken och begreppet självreglering används för att förklara denna process. 

Dessa psykologiska processer ingår och utvecklas sedan i ett socialt samspel med andra vilket 

jag kommer diskutera vidare i min teoretiska bakgrund. Det är en sociokulturellt förvärvad 

förmåga och inget som finns i vår hjärna eller i vårt nervsystem på en biologisk nivå (Bråten, 

1996, Säljö, 2010).  

Reichenberg (2008) förklarar att begreppet metakognition innebär att man är medveten om 

när man inte förstår något i en text och att man då kan använda strategier för att överbringa 

detta. Man kan använda förkunskaper och sätta dessa i samband med det lästa för att bilda nya 

tankar och sedermera ny kunskap. Kan man inte reflektera över sin egen förståelse och an-

vända strategier så blir texten och dess innehåll meningslöst på så vis att man inte har förstått 

samband eller budskap av vad texten vill förmedla.  

Taube (2013) anser att dessa metakognitiva förmågor kan sättas i relation till vad det innebär 

att vara en effektiv läsare. Tidigare har man hänvisat till kognitiva brister hos barn med inlär-

ningshinder men att det också handlar om en försenad metakognitiv utveckling på erfarenhet-

er som eleven har och som påverkar den metakognitiva processen. 

Höjen och Lundberg (2013) menar också att metakognition är en viktig aspekt vid läsning och 

läsförståelse. Vid nybörjarläsning innebär detta att eleven måste bli medveten om språkets 

form och hur skriften är relaterad till språket. Den första läsinlärningen och en automatisering 

av avkodningen kan ses som den första metakognitiva processen och när eleven behärskar 

dessa delar kommer läsförståelseprocessen bli i större fokus. Eleven måste bli medveten om 
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syftet med uppgiften och vilka olika strategier som ska användas för att kunna ta sig an texten 

så att den skapar mening. 

2.3 Vägar till läsförståelse  

Elevers unika kognitiva utveckling kommer att påverkas av yttre faktorer. Skolmiljö, under-

visningsform och bemötande i skolan får därför stor betydelse för hur elever utvecklas. I detta 

avsnitt presenterar jag först forskares syn på olika strategier som eleven behöver utveckla och 

i anslutning till detta förklarar jag vad begreppet inferensläsning innebär. Jag presenterar se-

dan forskning från framförallt USA och Sverige som gjorts inom relevant område de senaste 

trettio åren och som är utgångspunkt för de framarbetade metoderna RT, TSI, CORI och QtA 

som jag presenterar avslutningsvis. 

2.3.1 Läsförståelsestrategier och inferensläsning 

Westlund (2009) anser att metakognition och tillämpning av strategier har ett nära samband. 

Strategier handlar om planlagda, medvetna och situationsbundna tankeoperationer. De är 

mentala verktyg som läraren bör ge eleven. Miljö och lärandesituationen blir av betydelse för 

om eleven utvecklar dessa kognitiva strategier.  

Bråten (2007) delar in strategierna i fyra olika kategorier: 

1. Minnesstrategin är en ytstrategi och används för att minnas och upprepa den informat-

ion man har läst. Man kanske läser om texten eller skriver anteckningar för att komma 

ihåg.  

2. Struktureringsstrategin organiserar informationen för att skapa en överblick över inne-

hållet. Det kan t. ex vara att använda en tankekarta eller sammanfatta en text med vik-

tiga ord från texten.  

3. Elaboreringsstrategin berikar och fördjupar den nya informationen utifrån tidigare för-

kunskaper man har. Man kan ha både kunskapsdjup eller kunskapsbredd i ett ämnes-

område men det viktigaste är att man kan sammanföra den nya informationen i den 

beprövade erfarenheten och dra slutsatser eller se samband.  

4. Övervakningsstrategi innebär att man som läsare medvetet kontrollerar om man förstår 

det man läser. Om man inte förstår tar man till strategier för att förändra detta.  

De tre sista strategierna krävs för att kunna öka sin läsförståelseförmåga och eleven bör också 

vara medveten om när man ska använda vilken av dessa strategier (Bråten, 2007). 

Detta är en process där eleven inte enbart kan imitera läraren utan måste transferera kunskap-

erna så att de blir användbara i andra generella situationer. Olika strategier är själva hjälpmed-

len för att nå färdigheten d v s kunna läsa och ha förståelse för texten (Westlund, 2009). 

Reichenberg (2008) menar att man är en aktiv läsare om man kan inferera. Detta handlar om 

att ha slutledningsförmåga och kunna göra kopplingar d v s dra slutsatser eller gissa sig till 

vad författaren menar. Aktiva läsare skumläser ofta igenom texten, för anteckningar när de 

läser, använder bilder som stöd till ökad förståelse och de har kunskap om att de kan använda 
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andra texter som komplement för att kunna få reda på mera. De kan problematisera och ifrå-

gasätta det de läser, det vill säga kritiskt granska information. De har förståelsen för att det 

finns en person bakom varje text och att de kan ifrågasätta textens budskap. Man gör således 

många typer av inferenser när man läser. 

Westlund (2009) anser att det finns två olika typer av inferensläsning. Den modellbaserade 

kan förklaras med att läsaren fyller i tomrum med hjälp av sina förkunskaper. Den textbase-

rade inferensläsningen innebär att man kan integrera information som ligger på skilda ställen i 

texten och samordna denna så den blir meningsfull. Ålder, läserfarenhet och kunskap påverkar 

hur denna inferensläsning utnyttjas men även hur texten är uppbyggd, hur mycket explicit 

eller implicit information som ges (Reichenberg, 2008, Westlund, 2009). 

Enligt Reichenberg (2008) kan alla elever lära sig att inferensläsa samt använda olika strate-

gier om de får möjlighet till en medveten och strukturerad undervisning. Svaga läsare ska ut-

manas i den närmaste utvecklingszonen och utvecklas i interaktiva samtal. Detta synsätt utgår 

från det sociokulturella perspektivet, som jag återkommer till i mina teoretiska utgångspunk-

ter (Reichenberg, 2008). 

2.3.2 En strukturerad undervisning med läraren som stötta 

Westlund (2013) anser att lärares syn på läsförståelse kommer att påverka undervisning samt 

elevers läsutveckling. Det är skillnad om man ser läsförståelse som en färdighet eller om den 

ses som en sammansättning av flera delfärdigheter. Hon har genomfört en komparativ studie 

mellan svenska och kanadensiska lärares undervisning i läsförståelse, för att hitta eventuella 

orsaker till att Kanada uppvisar så mycket bättre resultat i PISA studien än vad svenska skolor 

uppnår. Hon kom fram till att tyst läsning förekommer på lika villkor men att kanadensiska 

lärare har en större medvetenhet om hur de ska undervisa i läsförståelsestrategier och att de 

lägger ner mycket tid på att modellera strategier tillsammans med eleverna. Lärarna hade 

också ett gemensamt metaspråk som gjorde det tydligare för både dem själva och eleverna 

och som fungerade som ett slags scaffold, stöd. Läsförståelseundervisningen skedde tillsam-

mans där man diskuterade och modellerade hur man skulle gå tillväga. Lärarna från Sverige 

använde sig av ett läromedel i arbetet kring läsförståelse där elever ofta arbetade själva med 

frågor på texten (Westlund, 2013). 

Reichenberg och Lundberg (2011) har i sina studier, med gymnasieelever med behov av sär-

skilt stöd, uppvisat goda resultat i elevers läsförståelse. Lärare och elever har varit aktiva i 

undervisningen tillsammans och i fokus för lärande var återkoppling, vägledning, uppmuntran 

samt att utveckla metakognitiva förmågor. Läraren hade en central roll i undervisningen och 

de betonar betydelsen av att eleven först ska ha en byggnadsställning som stöd, scaffold, men 

som man succesivt avlägsnar när eleven klarar sig själv. 

Höjen och Lundberg (2013) anser att elever med dyslexi och svaga läsare behöver mycket 

stöttning och vägledning. De menar att varje individ är specifik och att det avgörande kan 

vara att läraren har rätt kunskap och medvetet kan arbeta fram rätt undervisningsåtgärder ge-
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nom en tydlig kartläggning. Läraren bör ha en strukturerad och vägledande undervisning ef-

tersom dessa elever ofta kan bli sittandes utan att få så mycket arbete gjort. De betonar bety-

delsen av ett gott klassrumsklimat samt en lärare som kan bygga positiva relationer och ge 

eleven en ökad tilltro till sig själv. Undervisningen ska ske interaktivt med andra och i dis-

kussioner, där eleven får stöttning och vägledning, då kommer eleven att ha ökade möjligheter 

att utvecklas metakognitivt.  

Tjernberg (2013) studerade en framgångsrik skola om hur läs- och skrivundervisning utfor-

mas utan att fungera exkluderande. Hennes syfte var att se om interaktion mellan teori och 

praktik gynnar eventuell utveckling av lärarnas profession. Det visade sig att lärarna i studien 

föredrog heterogena grupper med varierande metoder och förhållningssätt i undervisningen. 

De hade en god teoretisk bakgrund som de hade förmågan att koppla samman med praktiken. 

De framhöll vikten av att utmana sina elever och stötta dem i närmaste utvecklingszon och de 

hade tilltro till sina elever att de kan och vill lära sig. 

De höga förväntningar som de hade på eleverna visade sig också spela stor roll för elevernas 

framgång. De hade en forskande lärare som utmanade deltagande lärares föreställningar och 

diskussionerna dem emellan utvecklade undervisningen och gynnade i sin tur elevernas ut-

veckling. Studien visar att lärarna har en hög medvetenhet om vad som ska tränas. De arbetar 

tematiskt och ämnesövergripande samt använder kompensatoriska hjälpmedel för de som har 

behov av detta. Hon betonar den handlingsorienterade kunskapen som mycket viktig för en 

framgångsrik undervisning. Detta innebär att forskning och praktisk kunskap möts ute i verk-

samheten och utvecklar därmed lärarnas kompetens och profession när den synliggörs i dialo-

gen tillsammans (Tjernberg, 2013).  

 

2.4 Pedagogiska forskningsbaserade metoder som ut-
vecklar läsförståelse 

I detta avsnitt kommer jag att ge exempel på pedagogiska metoder som baseras på etnografisk 

forskning från USA och Sverige. De har uppvisat dokumenterade goda resultat även för elever 

inom specialpedagogiska fältet. Höjen och Lundberg (2013) nämner t. ex RT metoden som en 

vetenskaplig godkänd metod för elever med dyslexi och denna presenteras i mina exempel. 

Ett annat argument för mitt urval är deras påpekande att många stödåtgärder som skolan an-

vänder inte är utvärderade med vetenskapliga accepterade metoder. Det är sällan som kon-

trollgrupper används och tiden då mätningar görs på är ofta relativt kort för att man ska kunna 

dra tydliga slutsatser. Att teori och praktik möts i autentiska situationer ser jag som ett viktigt 

bidrag för pedagogisk utveckling (Höjen & Lundberg, 2013). 

Det är emellertid viktigt att poängtera att syftet med dessa framarbetade metoder inte är att 

varje lärare ska anamma dem i sin undervisning utan reflektion. Forskare som Tjernberg, Li-

berg och Pressley säger att lärare ska anpassa metoder till undervisningsgrupp och att ha en 
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hög medvetenhet om varför man gör som man gör (Tjernberg, 2013, Liberg, 2010, Pressley, 

2006). 

2.4.1 Reciprocal Teaching (RT) 

Palinscar och Brown (1984) utvecklade metoden Reciprocal teaching, RT. De genomförde en 

longitudiell studie tillsammans med lässvaga elever i årskurs 7. Det de kom fram till var att 

eleverna utvecklade sina metakognitiva strategier genom att läraren agerade modell och vi-

sade hur man skulle gå tillväga. De hade tagit del av den forskning som inriktat sig på vilka 

kognitiva aktiviteter som bidrog till god läsförståelse och kom fram till sex stycken, nämligen 

att ha målet med läsningen klart för sig, medvetenheten om att man förväntas aktivera rele-

vanta bakgrundskunskaper vid läsningen av en text, kunna skilja på mindre viktig och viktig 

information i texten, förhålla sig kritisk till textinnehållet, ha metakognitiva insikter, tolka och 

göra förutsägelser. Därefter valde de ut fyra strategier som de ansåg motsvarade dessa sex 

kognitiva aktiviteter (Andreasson, 2007, Westlund, 2009). 

Metoden går ut på att läraren är samtalsledare och ger en kort introduktion till vad texten ska 

handla om för att aktivera elevernas förkunskaper. Läraren går sedan igenom de fyra strategi-

erna, att sammanfatta, ställa frågor, reda ut oklarheter och föregripa. Westlund (2009) synlig-

gör dessa fyra strategier genom att introducera dem via Cowboy Jim, Nicke Nyfiken, Fröken 

detektiv och spågumman Julia. Detta är ett pågående arbete som sker under en kortare period 

där man arbetar med en strategi i taget. En elev får sedan vara samtalsledare och läraren blir 

en i gruppen som stöttar samtalsledaren. Fördelar med denna metod är att eleverna får större 

talutrymme samt att de läser mindre textavsnitt åt gången. Minnet belastas då mindre vilket 

även gynnar de lässvaga eleverna eftersom tanken är att i första hand utveckla tänkandet och 

problematisera innehållet (Bråten, 2007, Reichenberg, 2006, Westlund, 2009).  

Whalon och Hart (2011) förespråkar RT metoden eftersom den gynnar elever med autism och 

Asperger syndrom. De menar att dessa elever ofta behärskar avkodning men får problem med 

sin läsförståelse. De behöver en strukturerad undervisning med aktiv träning i inferensläsning 

så som RT metoden är uppbyggd. De använde tydliga visuella bilder och repeterade frågor på, 

mellan och bortom raderna med en genomgående struktur. Eleverna utvecklade både läsför-

ståelse och sin kommunikativa förmåga när läraren på detta sätt modellerade hur de skulle 

ställa frågor på texten och till andra kamrater som ingick i gruppen.  

2.4.2 Transaktionell strategiundervisning (TSI) 

Pressley (2006) har intresserat sig för hur lärare undervisar i läsförståelse. I sina studier har 

han observerat och följt lärare i deras undervisning och han konstaterade att eleverna lämna-

des själva i arbetet med att utveckla läsförståelsestrategier. Orsaken till detta var lärares okun-

skap och därmed osäkerhet om hur de skulle gå tillväga. Han menar att det är av stor bety-

delse att läraren har kunskaper om pedagogiska tillvägagångssätt och förespråkar därför en 

strukturerad och medveten undervisning. Att lärare och elever har ett gemensamt språk om 

läsförståelse är också av största vikt för hur elevens utveckling kommer att bli. I hans studier 



 

11 

agerade lärarna modell och delgav eleverna erfarenheter. De diskuterade tillsammans med 

eleverna utifrån de fyra strategierna likt RT metoden och de kunde konstatera att eleverna 

utvecklades i sin metakognitiva förmåga.  

Denna metod ska användas aktivt hela läsåret och helst fortsätta hela skoltiden. Läraren ska 

undervisa i strategierna när behov av detta finns. Det som skiljer denna metod från RT är just 

att den ska användas under längre tid och ska mer ses som ett förhållningssätt som är mer 

flexibelt i hur man kan tänkas använda det. Tanken är att metoden ska genomsyra alla skolans 

ämnen (Westlund, 2013, Andreasson, 2007). 

2.4.3 Concept-Oriented-Reading-Instruction (CORI) 

Denna metod kan benämnas begreppsorienterad undervisning och bygger på Guthries (2004) 

studier. Han har genom klassrumsstudier visat att en samverkan mellan läsförståelse, motivat-

ion och ämneskunskaper fungerar. Eleverna ska genom sitt intresse använda läsningen för att 

nå högre kunskaper. Texter måste anpassa sig till elevens förkunskaper och ska inte ha mer än 

5-10 procent obekanta ord. Motivation, begreppskunskap, strategianvändning samt social in-

teraktion samverkar och dialogen mellan elever och lärare är av betydelse. Metoden har an-

vänts inom NO och SO med goda resultat. Elevernas förkunskaper aktiveras genom att man 

utgår från centrala begrepp inom temat. Eleverna får ställa egna frågor som de sedan ska söka 

svar på i olika typer av texter. Meningen är att dessa frågor ska utvecklas i svårighetsgrad. I 

detta arbete används läsförståelsestrategier medvetet och man diskuterar varför man använder 

dem. Eleverna använder loggbok för att skriva ner sin arbetsprocess och texter de läser redo-

visas för varandra via ex teckningar, kartor och diagram. Denna metod liknar RT men skillna-

den är att man studerar ett ämnesområde under tolv veckor två timmar om dagen. Man under-

visar först i strategierna och eleverna ska bli alltmer självständiga i sitt informationssökande. 

Faktaböcker är i fokus men ska sammankopplas till den skönlitterära läsningen och man utgår 

från att eleverna läser för att läsa. Motivation står i centrum för arbetet (Guthrie et al, 2010, 

Westlund, 2009).  

2.4.4 Questioning the author (QtA) 

Denna metod används på skönlitterära- och faktatexter och utarbetades av Beck, Mc Keown, 

Hamilton och Kucan (1997). Metodens namn redogör för dess syfte nämligen att eleverna ska 

ifrågasätta författaren för att på så vis bli medveten om att det alltid finns en författare bakom 

en text. Ifrågasätta är just att bli medveten om ord och sammanhang som man inte förstår. 

Eleverna ska dessutom bli medvetna om textens läsbarhet, d v s hur väl texten når sin läsare. 

Metoden arbetades fram genom att man testat att låta elever tillsammans i samtal bearbeta 

texter och använda ovanstående strategier som goda läsare gör. 

Reichenberg (2008) har utvärderat denna metod genom att följa tre olika klasser, åk 4, 5 och 

på gymnasiet, och deras lärare i sitt lärande. Textsamtalen genomfördes i små läsgrupper med 

fyra starka läsare och två svaga läsare. Läraren förberedde genom att medvetet dela upp texten 

i mindre delar där eleverna kunde tänkas få problem med förståelse eller där en central tanke 
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förmedlades. Hon kom fram till att tryggheten är viktig och de läsare som anses svaga behö-

ver draghjälp av starka elever med bra strategier för läsförståelse. Studierna visar att träning i 

gemensamma textsamtal utvecklar eleverna i de olika strategier som man bör kunna använda 

för att förstå en text. De utvecklades i att dra slutsatser, ställa reflekterande frågor på innehåll 

samt sammanfatta texters budskap (Reichenberg, 2008).  

2.5 Bedömning, undervisning och läsförståelse i ett 
sammanhang 

Lundahl (2011) menar att Sveriges målrelaterade betygsystem kräver en normering av lärares 

bedömning genom externa prov och examinationer. Nationella prov som genomförs i Sverige 

var meningen att användas som ett instrument för att kartlägga elevens kunskaper men har 

blivit mera av en kontroll på lärarens betygssättning. Han menar vidare att pedagogisk forsk-

ning visar att det är undervisningen som behöver utvecklas. Han anser att fokus bör läggas på 

bedömning för lärande istället för bedömning av lärande. 

Det som sker i klassrummet är en interaktiv process och det är arbetet där som får fram elever 

i sin utveckling. Formativ bedömning med återkoppling är det som gynnar elever och utveck-

lar dem. Detta har forskning gett belägg för i studier som genomförts på olika grupper och han 

ger exempel på åldersgrupper från fem år till vuxen ålder där kunskaperna höjdes mellan 50 

till 100 procent av att använda formativ bedömning (Lundahl, 2011). 

Formativa bedömningar ska ske i kortare cykler under och mellan lektioner och kan pågå mel-

lan 5 sekunder och två timmar. Läraren ska vara tydlig med att ge feedback på hur uppgiften 

utförts, synliggöra målet samt förklara hur uppgiften kan göras bättre. Svaga elever har större 

behov av snabb och tydlig feedback för att stärka sitt jag och detta kan vara avgörande för 

framgång (Lundahl, 2011). 

Lundahl (2011) förespråkar ytterligare några pedagogiska framgångsfaktorer. Lärare måste 

först sätta sig in i kursplaner och kunskapskrav för att tillsammans ha klart för sig hur mål ska 

konkretiseras och kunna göra en strukturerad planering. Läraren måste vara säker på vad man 

ska bedöma och sedan skapa olika möjligheter för eleverna att visa sina förmågor på olika 

sätt. Eleverna bör göras delaktiga i bedömningsprocessen och i interaktiva situationer få möj-

lighet att träna det som ska bedömas. Eleverna ska ses som resurser för varandra och tillsam-

mans kan de träna sig i att se styrkor och svagheter. Genom att bedöma andra får man en tyd-

ligare bild av hur man ska bedöma sig själv d v s en förståelse för sitt egen lärande. Eleven 

behöver också bli medveten om att lärandet beror på ansträngning och studietekniker, de ele-

ver som tidigt har svårt med skolans uppgifter lär sig ofta tidigt att inte ta några utmaningar 

(Lundahl, 2011 ).  

Westlunds (2013) komparativa studie mellan fem lärare i Sverige och fem lärare i Kanadas 

skolsystem visar att synen på bedömning är olika. Hon anser att normer och den diskurs som 

råder påverkar hur bedömning sker och liksom Lundahl (2011) lyfter hon fram Sveriges nat-

ionella prov som ett exempel på att lärare styrs av systemet som råder. Hon betonar hur viktig 
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fortbildning är och att lärare själva har kunskap och medvetenhet om varför de undervisar 

som de gör. Bedömning som görs i våra skolor står i klart samband till hur vi arbetar med läs-

förståelse och hur vi bedömer får konsekvenser för hur elever utvecklas. Det räcker inte med 

att mäta kognitiva färdigheter och de strategier som de använder i provsituationer. Det cen-

trala är att bedöma eleverna i autentiska situationer där man kan bedöma deras metakognition, 

engagemang, motivation och förmåga till god självvärdering. Elever bör också få möjlighet 

att visa på olika sätt hur de tänker (Westlund, 2013).  

Westlund (2013) anser att receptionsteorin har aktualiserats och har ett klart samband till det 

bedömningsfält om läsförståelse som vuxit fram. Lärare som intar ett transaktionellt förhåll-

ningssätt bedömer läsförståelse i autentiska situationer, via ex portfolios, och de använder 

mindre av standardiserade lästester. Denna teori förespråkar även Molloy (2002) och för-

grundsgestalten är litteraturforskaren Rosenblatt (2002). Teorin kan kort förklaras bygga på att 

läsaren ska vara aktiv i sitt läsande och tillsammans med texten skapas en unik mening. Sam-

manhanget är av yttersta vikt och att man kan både reflektera och kritiskt granska för att få ut 

något betydelsefullt av det lästa. I Molloys (2002) treåriga studie på högstadiet så kom hon 

fram till att lärare sällan deltog aktivt och hon menar att detta är en förutsättning för att ut-

veckla elevers läsförståelse. Hon anser att reflekterande läsning utvecklas gemensamt med 

nedskrivna tankar och ger också förslag på olika metoder man kan använda i sin undervisning 

och den bedömning man ska göra. Ett exempel är läsloggar, som också kan bana väg till ökad 

självuppfattning, eftersom syftet är att eleven ska få syn på sitt eget lärande. Eleven arbetar 

här mer med sin egen lärandeprocess och man ökar medvetenheten om hur man läser och inte 

att man läser, d v s en metakognitiv utveckling sker. Läraren följer här upp elevens kunskaps-

utveckling, både vad gäller form och förståelse av innehåll, och kan också ses som ett bra 

verktyg för läraren att utvärdera sin egen undervisning (Molloy, 2002). 

2.6 Motivation 

Den tredje komponenten i min definition av läsning är motivation och ingår likväl i det kom-

plicerade samspelet mellan avkodning och förståelse. Det är inte mitt syfte med denna studie 

att gå närmare in på denna komponent men precis som med avkodning vill jag ändå kort för-

klara mitt synsätt. Taube (2013) anser att lusten att lära är något som barn föds med och det är 

därför viktigt att denna strävan inte rubbas eller försvinner. Självförtroende och tilltro till sin 

egen inlärning och utveckling är av största betydelse. Tappas detta så finns risken att eleven 

undviker kognitiva konflikter och blir passiv i skolarbetet vilket i sin tur medför uteblivet lä-

rande. Detta påverkar i sin tur andras förväntningar på eleven, vilka krav och mål som anses 

kunna vara rimliga. De emotionella faktorerna vid inlärning ska därför ses som lika viktiga 

som de intellektuella. 

Sammanfattningsvis har denna kunskapsöversikt gett dig som läsare en överblick över indivi-

duella faktorer samt yttre faktorer som påverkar var och ens läsförståelse. Det sociala samspe-

let och den undervisning som erbjuds kommer få stor betydelse för hur läsförståelse utvecklas 
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för varje enskild individ. I detta sammanhang får den enskilde läraren ett stort ansvar för ele-

vens utveckling.  

Det finns många olika forskningsbaserade metoder att använda för att utveckla elevers läsför-

ståelse men det viktigaste är att man som lärare reflekterar och använder en strukturerad 

undervisning som utgår från den elevgrupp man har. Läraren bör vara en stöttare och agera 

modell hur man tänker och går tillväga. En annan viktig aspekt är att hitta metoder som gyn-

nar alla elever oavsett kunskapsnivå och behov av stöd och som förutsätter att alla kan inklud-

eras. Syn på bedömning och hur denna utförs har enligt min presenterade forskning också ett 

klart samband med hur eleven utvecklas i sitt lärande. Den bör ske formativt i autentiska 

sammanhang och i samspel med eleven.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Bråten (1998) menar att framgångsrika specialpedagogiska metoder kan härledas till den 

närmaste utvecklingszonen, där läraren har en central roll och visar hur man gör för att eleven 

sedan ska kunna klara detta själv på egen hand. Lgr 11 (Skolverket, 2011) utgår från att lä-

rande ska ske tillsammans där elever bör inkluderas och ett språkutvecklande arbetssätt ska 

genomsyra all undervisning. Mitt syfte är att ta del av några lärares erfarenheter av att arbeta 

med att utveckla elevers läsförståelse. Jag vill ta reda på om deras synsätt har ändrats över tid 

och om de undervisar utifrån ett inkluderande perspektiv, där elever samarbetar med varandra 

och om läraren agerar som stötta och handledare. Jag ansåg därför att det sociokulturella per-

spektivet var relevant att använda utifrån mitt syfte och valde detta som teoretisk utgångs-

punkt. 

Jag redovisar först det sociokulturella perspektivets grundtankar, för att du som läsare ska få 

en överblick. Jag förklarar sedan de båda begreppen den närmaste utvecklingszonen och 

scaffolding. 

3.1 Det sociokulturella perspektivets grundtankar  

Vygotskij (1934/1999) är förgrundsgestalten inom det sociokulturella perspektivet. Han ansåg 

att en individs utveckling äger rum på två nivåer. Dels sker en inre mognad men också en 

mognad i samspel med andra. Begåvning och intelligens ska alltså inte ses som ett inre men-

talt tillstånd som utvecklas i bestämda stadier, likt Piagets syn och konstruktivismen, utan den 

påverkas av den historiska miljön och kulturen i det samspel som varje enskild människa in-

går i. Den biologiska basen hos varje människa har betydelse men kommunikativa processer 

som sker människor emellan är det avgörande för lärande och utveckling. Det sociala samspe-

let blir därför centralt i detta perspektiv (Vygotskij, 1934/1999).  

Dysthe (2003) förklarar vidare att samspelet alltid sker i en unik miljö och alla aktiviteter ska 

ses som situerade. Med detta menas att vi medierar omvärlden, agerar och anpassar oss olika 

beroende på miljö och omgivning vi befinner oss i. Vi beter oss olika i situation och diskurs 

beroende på vilka förutsättningar vi uppfattar vara aktuella just då. Säljö (2005) redovisar 

exempelvis experiment som visar att barns prestationer har blivit högre i leksituationer eller 

vid tävlingsmoment än vid enkla tydliga uppmaningar. Han anser att detta visar att inlärning 

har ett starkt samband med både situation och den miljö människor befinner sig i.  

Enligt Dysthe (2003) är artefakter ett annat centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. 

Detta begrepp kan förklaras som specifika kulturella betingade hjälpmedel, de kan vara fy-

siska, d v s tillverkade redskap, eller språkliga, d v s intellektuella, kommunikativa, mentala 

eller diskursiva hjälpmedel (Dysthe, 2003).  

Säljö (2005) säger vidare att språket ses som en av de viktigaste artefakterna och tillsammans 

med andra fysiska artefakter så skapas nya möjligheter som hjälper oss att förstå omvärlden 
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och att handla aktivt. De är länken mellan människor i det interaktiva samspelet men också 

länken mellan yttre språk och det inre talade språket, tanken, hos varje individ. Tänkandet 

kommer så att säga i kontakt med omvärlden via yttre språk och kommunikationen med 

andra. Den kognitiva processen och utvecklingen hos en människa kan på så sätt förändras 

med hjälp av olika artefakter. Ju fler artefakter som utvecklas och förfinas desto större möjlig-

heter till utveckling. En jämförelse mellan dåtid och nutid kan ge otaliga exempel på detta. 

Tekniska hjälpmedel som finns idag i vårt samhälle ger t. ex helt andra förutsättningar än i 

föregående generationers samhälle. Tankeoperationer som tidigare endast kunde utföras av 

människans inre kan nu utföras med hjälp av artefakter. Läsning idag kan t. ex ske med dato-

rer, läsplattor och andra digitala hjälpmedel och elever med svårigheter att förstå stavnings-

regler kan via datorn få stöd med detta. Vi lär så att säga genom att koordinera oss med nya 

redskap som ökar vår repertoar av färdigheter och insikter. Skillnaden i lärande mellan männi-

skor är tid och stöd eftersom artefakter ger möjligheter som tidigare var omöjligt (Säljö, 

2005). 

3.2 Den närmaste utvecklingszonen  

Dysthe (2003) förklarar att den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som har bildat ett 

betydelsefullt teoretiskt underlag för socialt medierat individuellt lärande. När vi interagerar 

med andra som har kommit längre i sin utveckling då har vi möjligheter att prestera över vår 

förmåga. Vi har i alla situationer en möjlighet att imitera eller appropriera, d v s ta till oss 

kunskap från andra. Detta ska inte uppfattas som fusk utan det är ett tecken på att elevens ut-

vecklingsprocess är igång. Det som ska imiteras väljs ut av individen själv och sker alltid i 

relation till den närmaste utvecklingszonen. Lärare ska sträva efter att låta eleven röra sig 

inom denna zon eftersom där finns kunskaper och färdigheter som eleven inte helt behärskar 

men som denne kan klara av med stöd av andra. Nästa steg i utvecklingen blir att eleven kla-

rar dessa färdigheter på egen hand. 

Vygotskij menade att läraren får syn på den närmaste utvecklingszonen genom att studera 

eleven i dennes undervisningssituation. Kunskap utvecklas i ett sammanhang och ska därmed 

inte överföras isolerat. Han tog vidare avstånd från alla former av statisk utvärdering av ele-

vers kunskaper och han menade att det inte fanns någon mening med att kartlägga och mäta 

färdigheter som eleverna redan hade tillägnat sig. Elever lär i det interaktiva samspelet och det 

är där läraren ska definiera elevens potential och därefter utmana eleven i dennes närmaste 

utvecklingszon Detta kan jämföras med Piagets bidrag, som påverkade pedagogikens inrikt-

ning på så sätt att undervisningen blev elevaktiv och inriktades mot självstyrande undervis-

ningsmetoder och grupparbeten (Bråten, 1998, Dysthe, 2003, Säljö, 2010).  

3.3 Scaffolding 

I samband med den närmaste utvecklingszonen används begreppet scaffolding. Bråten (1998) 

förklarar att forskare som förespråkar scaffolding finns inom inriktningen dialektisk kon-

struktivism och har inspirerats framförallt av Vygotskijs teori om kognitiv utveckling. Detta 
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begrepp myntades av psykologen Bruner och härstammar från det engelska ordet scaffold, 

vilket kan översättas med byggnadsställning. För att utmanas i den närmaste utvecklingszonen 

behöver eleven stöd av någon som redan behärskar det som eleven ska utveckla. Denna s. k 

byggnadsställning ska finnas där som stöd tills eleven har utvecklats på en högre nivå så att 

denne klarar sig på egen hand (Bråten, 1998, Dysthe, 2003, Säljö, 2010). 

Bråten (1998) menar vidare att läraren härmed får en central roll, som en vägledare och stötta 

för eleverna. Denne ska ha förmågan att väcka elevers intresse, styra och demonstrera och 

kontrollera utvecklingen. Undervisningen ska bygga på det interaktiva samspelet och elever 

ska dessutom kunna agera som stöd för varandra. Allt lärande sker via språket som förmedlas 

mellan människor. Detta sker således inte per automatik utan det krävs att läraren har en med-

veten strukturerad undervisning.  

Begreppet scaffolding kommer jag att använda som hjälp för att analysera mitt resultat, för att 

försöka få svar på mina forskningsfrågor samt uppfylla syftet med min studie, nämligen att ta 

del av lärares erfarenheter av att arbeta med att utveckla elevers läsförståelse. Jag vill under-

söka om lärares synsätt har förändrats och om de undervisar i ett inkluderande perspektiv och 

om elever lär i samspel med varandra. Jag vill också undersöka om lärare agerar som stötta 

och vägledare. Begreppet scaffolding har ett klart samband till begreppet den närmaste ut-

vecklingszonen, som jag tolkar det, och därför valde jag att presentera de båda begreppen 

mera ingående för att du som läsare ska få en tydlig överblick. Jag har emellertid begränsat 

mig i min kommande analys och använder enbart begreppet scaffolding som ett analytiskt 

verktyg.   
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4. Metod  

I följande avsnitt redogör jag för mitt val av metod. Jag presenterar mitt tillvägagångssätt vad 

gäller urval och genomförande av kvalitativ intervju samt bearbetning och analys av mitt re-

sultat. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet och giltighet samt de 

etiska ställningstaganden som jag har tagit hänsyn till. 

4.1 Val av metod  

Ahrne och Svensson (2011) menar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 

forskarens roll och analysen av själva materialet. Vilken metod man ska välja beror på syftet 

med undersökningen och forskaren bör ställa sig frågan vilken typ av data som man kan be-

höva för att uppnå målet med sitt syfte. Den kvalitativa metoden ger en ökad möjlighet att 

komma respondenten närmare och kommunikationen ses i detta samspel som en betydande 

del. Inre upplevelser anses vara lättare att förmedla tydligare i en kvalitativ kommunikation än 

i jämförelse med kvantitativ studie (Ahrne och Svensson, 2011). 

Trost (2010) beskriver vidare att den kvalitativa intervjun är att föredra om man vill förstå hur 

människor tänker medan Säljö (2010) förklarar att ett sådant argument är felaktigt. Han menar 

att det är viktigt att jag som forskare bör vara medveten om att man studerar en företeelse av 

kommunikation och att detta inte är detsamma som att ta del av inre tankar. Forskare kan end-

ast studera en kontextuell kommunikation, där den intervjuades uttalande ska förstås som ett 

uttryck för de kommunikativa kontrakt som gäller för den sociala interaktionen. Vad som sägs 

och görs i intervjun grundar sig på dynamiken i samtalet och samarbetet mellan parterna som 

ingår kommer att få betydelse för resultatet.  

Med denna utgångspunkt tog jag beslutet att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom mitt 

syfte med min undersökning är att ta del av lärares erfarenheter om hur de arbetar med att 

utveckla elevers läsförståelse i undervisningen. Jag var medveten om att ett annat alternativ 

kunde ha varit att observera lärare i autentiska situationer men detta var inte möjligt att ge-

nomföra beroende på tidsram för denna studie samt svårigheten att kunna närvara i skolmil-

jöer under dagtid långt från mitt eget boende och min familj.  

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun ska ses som en halvstrukturerad 

metod. Den genomförs som ett öppet samtal och intervjuaren har förberett frågor som är inde-

lade utifrån olika teman i en s. k intervjuguide, som ska fungera som ett stöd och inte vara 

alltför styrande. Den intervjuade är en unik person med sina erfarenheter vilket gör att man i 

varje intervju efterfrågar det specifika och inte några allmänna åsikter. Det krävs fokusering 

av mig som intervjuar och jag bör vara medveten om att försöka få fram så många rika be-

skrivningar som möjligt samtidigt som jag inte styr respondenten till bestämda uppfattningar. 

Jag arbetade därför fram en intervjuguide som jag använde som stöd i samtliga intervjuer (se 

bilaga 1). 
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I speciallärarutbildningen har många tillfällen till olika samtal förekommit med syfte att bli en 

kvalificerad samtalspartner. Dessa tillfällen har gjort mig säkrare i denna roll och nu när jag 

skulle genomföra kvalitativa forskningsintervjuer ville jag förbereda mig genom en s.k. pilot-

intervju. Jag genomförde en provintervju, för att ta reda på hur mina frågor uppfattades och 

hur lång tid jag kunde tänkas behöva till respektive intervju. Jag beslöt därefter att behålla 

intervjuguiden som planerat och den användes på samtliga intervjuer.  

4.2 Urval 

Av etiska skäl bör jag som forskare inte använda respondenter som jag har en yrkesrelation 

eller närmare relation till. Jag bor och arbetar på liten ort med långa avstånd vilket gjorde att 

jag funderade över hur jag skulle gå tillväga för att få en spridning på mitt urval. Jag ville in-

tervjua lärare som inte har kontakt med varandra i det dagliga arbetet, för att på så sätt öka 

möjligheten att eventuellt få syn på olika erfarenheter. I speciallärarutbildningen har vi tagit 

del av olika forskning. Jag har fått ökade kunskaper om att skolor och dess organisationer 

ingår i olika diskurser, vilket i sin tur innebär att lärare påverkas (Hjörne & Säljö, 2008, And-

reasson & Asplund Carlsson 2009). Med denna erfarenhet föddes en tanke om att det kunde 

vara intressant att intervjua lärare på skolor som inte samarbetar i sin vardag och som inte 

påverkas av varandra för att möjligen kunna få ta del av olika erfarenheter.  

Ahrne och Svensson (2011) menar att ny teknik har gett nya möjligheter att genomföra kvali-

tativa intervjuer via ex. Skype och webbkamera och att dessa ska ske på samma genomtänkta 

villkor som om jag genomför intervjun ansikte mot ansikte i en fysisk miljö. Jag beslöt mig 

därför att söka lärare via Facebook för att på detta sätt få möjlighet att få denna spridning som 

jag hade tänkt. Jag följer specifika samtalsgrupper med pedagogisk inriktning på Facebook, 

som ex En läsande klass, SO 4-6 och The big five, och där presenterade jag mig själv samt 

mitt forskningsarbete och önskade få respondenter som var intresserade av att delta i en inter-

vju utifrån mitt syfte. Fyra kontaktade mig via min mail och de fick samtliga ingå i min 

undersökning. Jag bad dessutom några bekanta på andra orter om hjälp som i sin tur gjorde 

förfrågningar på sina skolor och jag fick på så sätt ytterligare fyra respondenter till mitt urval.  

Ahrne och Svensson (2011) kallar detta för ett bekvämlighetsurval och jag hade först som mål 

att få tag i sex intresserade lärare med ämnet svenska i sin utbildning och med erfarenhet att 

arbeta med elever i årskurserna 1-7. Kvale (1997) menar att jag kan fylla på med respondenter 

om jag inte uppnår det mättade resultatet och jag ansåg att sex stycken var en bra utgångs-

punkt. Det var åtta respondenter totalt som visade intresse att delta och att det var en stor geo-

grafisk spridning mellan dem och jag beslöt därför att samtliga fick ingå i min studie. Jag an-

såg att detta var tillräckligt för att få svar på mina forskningsfrågor och uppfylla syftet med 

min studie. 
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4.3 Genomförande 

Fyra av intervjuerna skedde i respondentens arbetsmiljö. Jag avtalade tid och åkte till skolan 

där läraren arbetade. Samtliga intervjuer genomfördes ostört i ett klassrum och när eleverna 

slutat för dagen. Jag spelade in via min iPad med hjälp av appen Quick voice. 

De övriga fyra intervjuerna genomfördes med Skype eller Facetime. Jag spelade in via appen 

Quick voice på min iPad. Mina respondenter avtalade tid när det passade och jag såg då till att 

jag kunde genomföra intervjuerna ostört i mitt hem. En av respondenterna genomförde inter-

vjun på sitt arbetsrum medan tre genomförde den hemifrån. Samtliga åtta intervjuer tog mel-

lan 30-45 minuter att genomföra. Jag spelade in för att helt kunna koncentrera mig på samtalet 

och vara aktiv som lyssnare. Detta gav ökade möjligheter till att ställa följdfrågor samt hålla 

ögonkontakt med respondenten.  

Två av respondenterna begärde att få se intervjuguiden före intervjun, för att i lugn och ro titta 

igenom frågorna. Detta behandlade bl. a Annica Löfdahl på sin föreläsning på Karlstad uni-

versitet (27 januari 2014) och menade att jag som forskare ska tillmötesgå detta utifrån de 

forskningsetiska principer jag kommer att presentera. Jag skickade intervjuguiden via mail 

några dagar före avtalad intervju. Övriga respondenter fick frågorna när intervjun genomför-

des. 

4.4 Bearbetning och analys 

Efter varje avslutad intervju lyssnade jag igenom den och transkriberade innehållet på så sätt 

att jag i detalj skrev ner den intervjuades svar. Jag läste igenom deras svar många gånger och 

kategoriserade därefter empirin utifrån mina forskningsfrågor och syfte med undersökningen. 

Jag använde mig av Kvales metod meningskoncentrering för att få en tydligare överblick av 

det som hade sagts. Detta innebar att jag sammanfattade mina respondenters uttalanden med 

syftet att inte betydelsefulla delar skulle falla bort och att samma innebörd av det sagda sam-

manfattades med mindre antal ord. Jag försökte hitta återkommande mönster och eventuella 

avvikelser. Jag använde mig av olika färger och hittade på så vis några mönster som jag sedan 

sorterade i några underkategorier. Därefter analyserade jag resultatet med hjälp av det centrala 

begreppet scaffolding från det sociokulturella perspektivet. Vid analysen läste jag åter igenom 

de transkriberade samtalen och sökte beskrivningar av lärares pedagogiska handlingar som 

kunde härföras till begreppet scaffolding. (Kvale, 1997). 

4.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

Om en studie uppnår giltighet handlar om att jag som forskare kan anse studiens metod som 

giltig i det hänseende att den undersökte det jag hade som syfte att undersöka (Kvale, 1997). 

Mitt syfte är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med att utveckla elevers läsförstå-

else. Jag valde kvalitativ intervju för att i det unika samtalet få ta del av lärares erfarenheter 

och ansåg att för denna studie så skulle denna metod ge ökad möjlighet att uppfylla mitt syfte 



 

21 

än om jag valt kvantitativ metod. Observationer hade varit ett annat alternativ men detta var 

inte möjligt att genomföra inom tidsramen för denna studie.  

Kvale (1997) förklarar att en studie är tillförlitlig om forskarens mätinstrument är pålitlig på 

så sätt att någon annan kan genomföra den med samma tillvägagångsätt och få liknande resul-

tat. När man genomför kvalitativa intervjuer så anser jag att både intervjuare och respondent 

är unika och de ingår i en kontext och i ett samspel mellan två personer vilket aldrig kan ge-

nomföras på exakt samma sätt flera gånger. Åtta respondenter som i denna kvalitativa studie 

är ett litet antal för att kunna dra slutsatser generellt och mitt resultat kan komma att se an-

norlunda ut om jag hade intervjuat åtta andra respondenter.  

4.6 Etiska ställningstaganden 

Innan jag genomförde intervjun så informerade jag respondenterna om att jag följer de forsk-

ningsetiska krav och principer som redovisas av vetenskapsrådet (2002). Dessa kallas inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna får information om vad deras uppgift är i 

undersökningen, hur deras roll kommer att analyseras och behandlas samt hur uppgifter ska 

redovisas. Att vara tydlig med vilka förväntningar jag som forskare har på de intervjuades 

insats ger dem möjlighet att ta ställning kring deras deltagande.  

Samtyckeskravet innebär vidare att respondenterna blir medvetna om att de ställer upp utifrån 

sina egna villkor och att de kan avbryta när som helst både under och efter själva intervjutill-

fället. Detta informerades samtliga om och de godkände detta. De informerades vidare om att 

jag kommer avidentifiera var och en som ingår i min undersökning och att jag som forskare 

garanterar att samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt. Jag påminde om att jag skulle spela 

in intervjuerna, via min iPad, och att endast jag skulle lyssna för att sedan kunna transkribera 

empirin. Jag berättade vidare att både inspelning och transkribering kommer att förstöras efter 

min examination och att möjligen examinator kan begära att få lyssna på mitt material. För 

övrigt har jag inte tillåtelse att delge och informera någon annan. Efter denna information 

tackade samtliga ja att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat och analys 

Mitt resultat kommer att presenteras i kategorier som utgår från mina forskningsfrågor och 

som ska ge svar på studiens syfte nämligen lärares erfarenheter av att arbeta med att utveckla 

elevers läsförståelse.  

5.1 Respondenter 

Antal respondenter i min studie är åtta stycken och de är geografiskt utspridda över Sverige. I 

tabellen nedan redovisar jag respondenternas fingerade namn, antal år som respondenterna har 

arbetat som lärare, utbildningens inriktning samt den årskurs som respondenterna undervisar i. 

Namn Yrkesår Ämne Utbildning Årskurs 

Anna 15 SV,SO SV-SO 1-7 3 

Lena 30 SV,SO Lågstadielärare 4 

Lisa 12 SV,SO SV-SO 4-9 4-6 

Kristina 16 SV,SO SV-SO 1-7 3-6 

Moa 15 SV,SO SV-SO 1-7 F-3 

Malin 14 SV,SO SV-SO 1-7 3 

Stina 8 SV,SO SV-SO 1-7 6 

Ylva 14 SV,SO SV-SO 1-7 4-5 

5.2 Läsförståelse  

Samtliga lärare förklarar att läsförståelse handlar om att förstå vad man läser och att elever 

kan ha en bra avkodning men att detta inte behöver innebära att de har förståelse för det lästa. 

Några anser att arbete med ord och begrepp är av största betydelse och några anser att förför-

ståelse är viktigt. 

En helhet, att de förstår vad de läser. Att ha ett sammanhang, att få tänka och få lite bilder av vad man läser. Att 

man ska kunna återberätta, alltså det är ju väldigt mycket som ingår i läsningen. Jag är inte så fokuserad på det 

där med läshastighet utan det ä ju det här med att man förstår vad man läser. Att bli intresserad av vad man lä-

ser. (Ylva) 
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Några beskriver hur själva processen går till. 

Det handlar om att använda lässtrategier, göra kopplingar, ställa frågor, att förutspå, alla de här delarna men 

också en metakognition i det, att man är medveten när man inte förstår. Så att man stannar upp och inte bara 

läser på, det är det som många elever gör, man måste få dem att förstå att man faktiskt måste göra något åt det. 

(Moa) 

Det handlar om att förstå texten på djupet och inte bara läsa på ytan. Man ska kunna läsa på, mellan och bor-

tom raderna, d v s relatera till sig själv och även kunna läsa det som inte står egentligen i texten, klarar man det 

så har man en djup läsförståelse. Det handlar också om att kunna förstå budskapet med texten, vad författaren 

har för tankar, som när vi pratade om imse vimse spindel, ingen hade funderat vad sångens budskap var och 

det blev en jättebra diskussion där de kom på att det gäller att inte ge upp och den har de sjungit hela sin upp-

växt men aldrig funderat över vad den egentligen betyder (Malin). 

Moa lyfter fram begreppet metakognition, som kan härledas till nyare läsforskning. Malin och 

Moa är exempel på att de har kunskap om att elever måste ha vägledande undervisning i hur 

man utvecklar sin läsförståelse, att detta inte sker automatiskt.  

5.3 Böckers betydelse i undervisningen 

Alla lärare anser att läsning är viktigt och de förespråkar högläsning, par- och gruppläsning 

samt enskild läsning. Detta prioriteras olika. 

Anna och Lena har framarbetade boklådor med läsförståelseuppgifter som hör till. Anna anser 

att läraren är professionell, den som vet vad som passar barnet och ska kunna hitta böcker på 

rätt nivå. 

Man läser utifrån sin nivå och det blir ju också att man får utvecklas, den duktige behöver inte sitta och läsa 

lätt och den som behöver mer tid behöver inte få svår text. Mycket har vi satsat på så att det inte bara blir 

böcker så att det blir att vi har läst den och den utan så att de får genomarbeta den, det är olika grad, svårare 

och lättare. Det är en bok av varje så det är individbaserat. Dom läser en bok och sen får de arbetsblad, så går 

jag runt och kollar. Materialet går också in på bilderna och man kan ställa frågor på dem, det tycker jag är po-

sitivt. (Anna) 

Stina och Malin använder böcker istället för läromedel i sin svenskundervisning. De anser att 

lärare bör vara förebilder och läsa mycket själva. Stina har i sin erfarenhet märkt att detta på-

verkar eleverna positivt och att de har inspirerats av hennes genuina boktips. Hon menar att 

genom god kännedom om eleven så kan hon rekommendera en bok som passar. Hon läser 

böcker och konstruerar därefter själv både stängda och öppna frågor. Malin har arbetat in en 

strukturerad arbetsgång och gett eleverna journaler där de antecknar svåra ord och begrepp 

som de möter på i sina egna böcker som de läser i. Tillsammans skriver de sedan upp ord på 

tavlan. För elever med visuell styrka är det bra att synliggöra orden, anser hon, och hon har 

märkt en skillnad på att elever vågar fråga mer vad ord betyder sedan hon började arbeta mera 

medvetet med denna del. 

5.4 Samlärande som en potential 

Lärarna ger exempel på olika möjligheter till samlärande i deras undervisning. Några lärare 

ser boksamtal som en potential för lärande. Samtliga arbetar med strukturerad klassundervis-
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ning. De anser också att samlärande med kollegor är av betydelse för dem själva och utveckl-

ingen av pedagogiken.  

5.4.1 Boksamtal 

Samtliga lärare arbetar med par eller gruppläsning. Några använder boksamtal som en del av 

undervisningen i läsförståelse och de uttalar sig olika om gruppsammansättning. 

Stina säger att hon först konstruerade bokcirklar efter var eleverna befann sig i Läsutveckl-

ingsschemat (Allard, 2002) som de använder. Detta gav inte så bra utfall så hon delade istället 

in dem efter deras eget intresse. Hon har konstruerat frågor till böckerna som eleverna först 

jobbar med enskilt, sedan i par och därefter tillsammans. 

Antalet gånger ger naturligtvis också ökat resultat men dynamiken i gruppen blir helt annorlunda när man 
blandar de som har god och de som inte har så bra läsförståelse. (Stina)  

Lisa använder sig också av boksamtal eftersom hon anser att eleverna blir mer delaktiga i dis-

kussionen och att alla kan delta utifrån sin kunskapsnivå. Hon tror på att mixa svaga och 

starka läsare så att man hjälper varandra framåt.  

Metoden med strategierna gagnar alla. Man är mer med i diskussioner. Det är mer den här Aidan Chambers typ 
frågevarianten. Men i sexan blir det på ganska låg nivå, men det finns elever som glänser till som ligger på 
högre nivå, då kanske man dras med som Vygotskij och den där utvecklingszonen. Det här med läsningen har 
jag sett så att i den gruppen han är i, han har liksom aldrig läst högt tidigare men nu i den här gruppen gör han 
faktiskt det, vad beror det på då? Jo en i gruppen, hon stödjer mig, hon peppar mig, och då måste jag säga att 
då är den här gruppläsningen jätteviktig för honom , att få den här träningen.(Lisa) 

Malin delar in eleverna efter utvecklingsnivå. Hon säger att det blir många intressanta dis-

kussioner där elever får nya erfarenheter och kunskaper.  

För då har jag lagt dem efter hur bra de är att avkoda för att det blir ju också så att om det är någon jätteduktig 
elev som ska sitta och vänta på någon som tragglar så kanske den tappar intresset och då får man inte den här 
diskussionen som man vill ha så det är mest därför men kanske också för att välja texter som ligger på olika 
nivåer.(Malin) 

Anna och Lena menar att det finns både fördelar och nackdelar med att elever arbetar till-

sammans. 

En fördel är att man kommer på mycket tillsammans. Nackdelen kan vara att det kan vara svårt att samarbeta, 
en del kan inte ta utan vill bara ge själva eller att en kan väldigt mycket och en lite, då kan den ena bli väldigt 
dominant. (Lena) 

En del kan ha svårt att hitta på, då kan den hänga med i kölvatten och kanske komma med små inlägg, man blir 
lite smittad så då. (Anna) 

5.4.2 Gemensam klassundervisning 

Lärarna berättar om att de bearbetar texter tillsammans med sina elever. De arbetar med att 

skapa förförståelse av olika typer av texter, de diskuterar svåra ord och begrepp och de tränar 

på att sammanfatta text. De studerar rubriker och bilder och de diskuterar texters innehåll och 

budskap. Fem stycken känner till RT metoden och har inspirerats av denna i sin undervisning. 

Stina, Moa och Malin betonar dessutom att det är viktigt att inte fastna i enskilda metoder 

utan anpassar dem i den vardagliga undervisningen. Malin använder också metoden CORI 

och Moa använder metoden TSI och QtA.  
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Moa är ett exempel på att dessa metoder gynnar elever som har avkodningssvårigheter. Att när 

de alla arbetar tillsammans så ger detta möjligheter för samtliga att delta i undervisningen och 

känna att de lyckas.  

Att man som lärare visar hur man använder sina strategier så att de får en modell för det. Jag tror inte på det 
här att lämna dem åt sitt öde och sitta där med sina instuderingsfrågor utan samtala tillsammans om text. Jag 
har sett flera av de här eleverna med avkodningssvårigheter, som blommar upp och tycker att de här lektioner-
na är fantastiska för dem för oftast har de den förmågan men får inte uttryck för det för de hindras från det i sin 
egen läsning, så på det viset tycker jag det är en metod för alla. Då blir det inte fult heller att säga att jag inte 
förstod utan då blir det en metod. Att här ska vi ta fram de orden som är nya och här ska vi reda ut dem till-
sammans. För annars är det nog lätt att man inte reagerar på dem så jag tycker att det varit jättebra för de här 
eleverna. Sitter man själv å ska försöka då blir man ju ganska låst istället för att ha alla input från andra och 
läraren. Det är många fördelar. (Moa) 

Lisa hänvisar till Lgr 11 och säger att det står att vi ska arbeta med lässtrategier, vi ska packa 

upp texten och hjälpa dem med ord och begrepp som är svåra att förstå och läraren ska väg-

leda sina elever. Lisa har märkt att arbete tillsammans med ex begreppskort har väckt deras 

intresse och då ger det ju någonting och att läraren ska kunna ge alla rätt utmaning. 

Det man inte kan ensam det kan man med hjälp av, får man bara testa så kan man sen själv. Vad är det som är 
viktigaste i en text, ja då visar jag hur gör man och så får de testa två och två. De vet sen hur de ska göra. De 
lär sig genom att lära sig receptet för att sedan bli säker att kunna göra det själv. Detta har jag sett gett resultat 
på nationella prov.(Lisa) 

Kristina tycker att det är svårt att få eleverna att bli självgående och se det resultat som hon 

önskat trots att de arbetat mycket med att läsa och reflektera tillsammans Hon menar att hon 

inte varit nog tydlig och att eleverna inte fått verktygen riktigt, att hon måste arbeta med att 

visa strategier ytterligare en termin med förhoppning att det räcker. Hon tror att man som lä-

rare har för bråttom att servera kunskapen och tillrättalägga så att eleven inte tvingas till att 

tänka efter själv och att detta kan vara anledningen till att elever inte tar till sig kunskaperna.  

Kristina anpassar materialet efter sina klasser och menar att nivån ibland kan vara för hög 

eller så kan texterna vara för långa för svaga läsare och då måste hon som lärare tänka om och 

justera. Hon har provat att klippa isär texten i mindre delar och skriva egna frågor som passar 

just den delen.  

Jag läser fröken skrev på svarta tavlan o.s.v. i texten och så var frågan: hur vet vi att det är ett tag sedan detta 
hände? Då blir man jätteglad när många säger att de skrev ju på svarta tavlan men det är ju whiteboard nu! De 
läser flytande men de ser inte all information så vi behöver hjälpa dem. Att det kanske är bra att dela upp tex-
ten, att det fungerar när de jobbar alla tillsammans men inte när de sedan ska arbeta själva i arbetsboken, då 
kommer de inte ihåg från tidigare gemensamma samtal.(Kristina) 

5.4.3 Samlärande kollegor emellan 

Samtliga lärare säger att de har ändrat sitt synsätt vad gäller att utveckla elevers läsförståelse. 

De säger att de har saknat detta i sin lärarutbildning och att de saknade kunskap kring läsför-

ståelsestrategier när de började arbeta som lärare. Några menar att de tidigare trodde att 

mängden läsning var det som utvecklade läsförståelse hos elever men att de nu arbetar till-

sammans med bl. a ord och begrepp i helklass på ett helt annat sätt. Alla säger att det är bety-

delsefullt med fortbildning och att det är den största orsaken till att de har ändrat sin undervis-

ning. Denna fortbildning ser lite olika ut beroende på vilket område de arbetar i. Kristina, Ma-
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lin, Moa och Stina har fortbildats i RT metoden utifrån Westlunds bok (2009) och på Ylvas 

skola ska en kollega fortbilda dem till hösten. 

Det handlar om det pedagogiska samtalet, läraren är viktig och ska modellera högt, att man lär av varandra. Så 
det är väl det som är nytt, ja de ska inte sitta själva och forska. I slutet av nittiotalet var det enskilt jobb och 
egna planeringar osv men det passar inte alla och särskilt inte de svagaste eleverna. När jag började var jag 
mera inne på att eleverna skulle läsa mycket och Westlunds bok är framförallt grunden till att mitt synsätt har 
ändrats(Malin). 

Moa, Stina och Lisa ingår själva i olika nätverksgrupper och driver olika språkutvecklande 

arbetsprojekt. De betonar hur viktigt det är att öka kunskaperna och få ett medvetet samarbete 

mellan kollegor. Moa använder internet som en möjlighet till fortbildning.  

Vi måste jobba för att få med alla ämnen och det gäller att visa på bra exempel både i litteratur och på nätet, 
hur viktigt det är att jobba med språk.(Moa)  

Malins område erbjuder många öppna föreläsningar men hon säger också att pedagogiska 

caféer och ny teknik har möjliggjort fortbildning genom Facebook och de pedagogiska grup-

per, som t. ex En läsande klass, hon aktivt deltar i. Hon använder detta verktyg varje dag och 

tar på så sätt del av andras pedagogiska tankar samtidigt som hon själv ofta delger andra sina 

pedagogiska tips. 

5.5 Bedömning av elevers läsförståelse  

Lärarna kartlägger elevernas läsutveckling med olika typer av bedömning. De använder både 

normativa test och icke normativa bedömningsunderlag. Några lärare beskriver hur de gör 

bedömningar i autentiska situationer tillsammans med eleverna. 

5.5.1 Normativa bedömningsunderlag 

Alla lärare använder normativa test som deras område har bestämt att de ska använda. De 

utförs ofta av specialpedagog som regelbundna kontroller. Moa är ett exempel på att hon an-

vänder dessa test formativt och synliggör utvecklingen tillsammans med eleven. 

H4 är ett tydligt verktyg som används för att visa eleven framstegen. Jag visar eleven framstegen halvårsvis. 
Man mäter antal ord i minuten och efter ett halvår så ser eleven att nu läser jag så här många ord. Jag spelar 
också in dem i ett program som heter studieknep. Varje termin får de lyssna och höra skillnaden som också är 
ett sätt att visa på utveckling, ja de visar sina föräldrar själva och man ser hur de växer på den lilla stunden, det 
är jätteroligt. (Moa) 

Lärarna använder nationella prov, där läsförståelsedelen kan anses vara normativt. Några lyf-

ter fram dessa prov som ett bra stöd för att utvärdera elevers framsteg samt planering för 

undervisningens innehåll. 

Nationella proven i trean är ju viktiga såklart, men de är på ganska enkel nivå och jag tycker man kunde ha 
mera frågor mellan raderna för att styra in lärare, för kommer det sådana frågor så blir de mer tvingade att lära 
sig det här.(Malin) 

Kristina och Ylva säger att betyg varit en jobbig men nyttig erfarenhet för att veta vad elever-

na ska uppnå i sexan.  

Jag blev glatt överraskad av resultaten på NP, så det ger ju resultat. I den gamla Lpo 94 ångade man på lite väl 
mycket utan att gå på djupet i läroplanen riktigt, det var mer på känsla, nu har man fått analysera den här via 
betygsättningen så jag tycker att jag har så mycket stöd av den. (Ylva)  
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Stina säger att hon har fått grymt bra resultat på nationella proven och att hennes och elever-

nas mål sedan åk 5 har varit att de ska bli bäst på läsförståelse i sitt område.  

Kristina säger vidare att svaga läsare som kan läsa med behållning om de får dela upp texten 

eller t. ex använder färgat papper för att texten ska bli tydligare för dem, de klarar inte nation-

ella proven eftersom de då måste läsa längre text utan att dela upp den.  

Vid genomförande av nationella prov, hur mycket får man tillrättalägga? För elever som behöver dela upp tex-
ten. Jag får väl inte tillrättalägga med ex färgat papper eller mindre text åt gången så har jag uppfattat. Då blir 
det jobbigt för elever som har det behovet, det har visat sig när vi tränat med bedömningsunderlagen som finns 
på skolverkets sida.(Kristina) 

Exemplen visar att lärarna är styrda av nationella prov, de diskuterar olika utifrån deras erfa-

renheter men provens innehåll och resultat är kopplat till mål som ska uppnås samt betygsätt-

ning som ska genomföras. 

5.5.2 Icke normativa bedömningsunderlag 

Några lärare använder icke normativa bedömningsunderlag som skolan de arbetar på har be-

slutat att de ska använda. De har olika syn på dessa kartläggningsmaterial.  

Några säger att kommunen har bestämt att de ska använda Nya språket lyfter (Skolverket, 

2012) och det innehåller matriser som utgår från betygsstegen. Dessa kartläggningar av kun-

skapskraven kan vara svåra att tolka för varje enskild lärare, att man kan bedöma olika.  

Hur ska det tolkas att man läser med gott flyt eller mycket gott flyt och hur ska elever med dyslexi i så fall be-
dömas under en sådan punkt? De kan ju ha förståelsen men inte det goda läsflytet. (Lisa)  

Malin ska gå kurs i nya språket lyfter till hösten eftersom områdets språkutvecklare har visat 

hur det fungerar.  

Det är uppbyggt så det stämmer bra med det sätt jag jobbar med läsförståelse. Ska vara bra för de svagare ele-
verna för att få en tydlig bild och de starka för att tydligt kunna utmana dem. (Malin) 

Moa använder Lundbergs läs- och skrivutvecklingsschema (Lundberg, 2003). Hon använder 

detta formativt, eleverna deltar aktivt i sin egen bedömning för att få syn på sitt eget lärande 

och fyller i detta schema tillsammans med henne.  

Stina använder LUS (Allard, 2002) och är skeptisk till att använda detta som ett bedömnings-

verktyg. Hon säger att det är så mycket som påverkar om man ska kunna ses som en stark 

läsare. Texter och ordförråd påverkar hur man läser igenom en text och varje möte med en 

text är egentligen unik.  

Om en elev inte lustläser då kommer man inte till punkt 18 som är kravet i sexan enligt LUS och då kanske 
eleven har jättebra lässtrategier och mycket god läsförståelse och har A på nationella prov. Ska inte den elev 
sägas ha nått betyget A då för att den inte nått kommunens krav?(Stina) 

Lärarna är exempel på att icke normativa kartläggningsmaterial kan användas på olika sätt. 

Några arbetar formativt medan andra använder dem summativt. De har olika erfarenheter och 

kunskaper som påverkar hur de använder dem i praktiken. 
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5.5.3 Andra typer av bedömning som lärarna lyfter fram 

Några lärare ger exempel på andra bedömningsverktyg som de använder för att kartlägga ele-

vernas utveckling av läsförståelse. 

Lisa använder sig av loggböcker. Eleverna får vara med och bedöma sig själva och hon säger 

att det blir tydligt att de som är medvetna om sin egen inlärning också är medvetna om vad de 

kan och inte kan. Hon använder loggboksskrivande för att få struktur och att de ska lära sig 

kunna motivera varför det har gått bra och mindre bra.  

När man pratar med elever och de ska bedöma sig själva, det har de fått gjort i fyran nu alldeles nyss, de fick 
små lappar där de skulle fundera utifrån olika frågor hur de gör när de läser, då visar det sig att de som är duk-
tiga läsare de vet exakt medan de mindre duktiga har svårt för att veta var de ligger och de upplever sig ofta 
bättre än vad de egentligen är. Detta är svårt även för mig som lärare hur man ska prata med dem om var de 
egentligen befinner sig. (Lisa) 

Malin låter eleverna hjälpa varandra med bedömning för att få syn på sin egen utveckling. 

Formativ bedömning har jag använt då de får berömma varandra och ge varandra skrivrespons med metoden 
two stars and a wish.(Malin)  

Malin och Stina berättar att när de arbetar med läsgrupper så är samtalet det bästa bedöm-

ningsverktyget. De för minnesanteckningar till sig själva i den autentiska situationen och 

dessa ligger till grund för bedömningen. Skriftliga uppgifter som används tillsammans med 

läsning och andra ämnen ligger också till grund för var i utvecklingen eleven befinner sig. 

Inte lätt att veta när någon inte förstått men det är ju att ställa frågor mellan raderna, bortom raderna, att de får 
relatera till sig själv, om de sett något liknande för då blir det ju en reflektion på annan nivå än frågor på rader-
na. Jag brukar alltid anteckna när jag har haft läsgrupp så man inte glömmer bort för man ser ju mest i samta-
let. Det som har visat sig, de har alltid fått utvärdera och de tycker att de lär sig mer och kan förstå texter som, 
ja jag tar in texter som jag normalt inte skulle använda mig av i trean men som fungerar jättebra när vi jobbar 
på det här viset.(Malin)  

Jag försöker sitta med varje grupp en liten stund på dessa pass som är 80 minuter. Då frågar jag hur tänker ni 
runt detta? Jag försöker ta reda på hur de resonerar, vem driver samtalet framåt och har egna frågor och funde-
ringar, om de kopplar till sig själv, å så gör jag anteckningar till mig själv för att komma ihåg. (Stina) 

Lärarna är exempel på att de arbetar med formativ bedömning i samarbete med eleverna. Be-

dömning sker i autentiska situationer i ett interaktivt samspel. 
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6 Analys 

Mitt syfte är att ta del av några lärares erfarenheter av att arbeta med att utveckla elevers läs-

förståelse. Jag har tagit hjälp av begreppet scaffolding, från det sociokulturella perspektivet, i 

min analys, för att få syn på hur lärarna arbetar med att stötta elevernas utveckling av läsför-

ståelse och om undervisning sker i ett samspel tillsammans. Jag använder dessutom begreppet 

som hjälp att få syn på hur lärare använder bedömning som ett verktyg i arbetet med att ut-

veckla läsförståelse.  

6.1 Scaffolding 

 

Det engelska uttrycket scaffolding kan översättas med byggnadsställning, vilket i undervis-

ningen betyder att läraren eller någon som redan har kunskapen ska vara ett stöd för eleven 

tills denne når en högre kunskapsnivå och klarar uppgiften på egen hand (Dysthe, 2003, Säljö, 

2010). 

6.1.1 Läraren som stötta och vägledare 

De flesta av lärarna berättar att de agerar stöttare i helklassundervisning. De modellerar högt 

och visar eleverna hur man tar sig an texter. Några av lärarna använder specifika forsknings-

baserade metoder som RT, CORI, QtA och TSI. Dessa metoder utgår från att läraren ska vara 

vägledaren och visa eleverna hur man gör för att de ska utveckla sin metakognitiva förmåga 

och kunna bli självgående utan stöd av någon annan. Lärarna ger exempel på när de skapar 

förförståelse av texter genom att de tillsammans tittar på bilder och diskuterar rubriker. De 

delar upp texten i mindre delar och stannar upp och diskuterar ord och begrepp som kan vara 

svåra att förstå.  

Moa ger exempel på när hon stöder elever som har svårt att själv läsa text och organiserar 

undervisningen så att alla hjälps åt att läsa tillsammans. 

Jag tror inte på det här att lämna dem åt sitt öde och sitta där med sina instuderingsfrågor utan samtala till-
sammans om text. Jag har sett flera av de här eleverna med avkodningssvårigheter, som blommar upp och 
tycker att de här lektionerna är fantastiska för dem för oftast har de den förmågan men får inte uttryck för det 
för de hindras från det i sin egen läsning så på det viset tycker jag det är en metod för alla. Då blir det inte fult 
heller att säga att jag inte förstod utan då blir det en metod. Att här ska vi ta fram de orden som är nya och här 
ska vi reda ut dem tillsammans. För annars är det nog lätt att man inte reagerar på dem så jag tycker att det va-
rit jättebra för de här eleverna. Sitter man själv å ska försöka då blir man ju ganska låst istället för att ha alla 
input från andra och läraren. Det är många fördelar. (Moa)  

Malin anser att de svagare eleverna inte klarar självständigt arbete och att de arbetar tillsam-

mans där hon stöder dem genom att vägleda hur man går tillväga. 

Det handlar om det pedagogiska samtalet, läraren är viktig och ska modellera högt, att man lär av varandra. Så 
det är väl det som är nytt, ja de ska inte sitta själva och forska. I slutet av nittiotalet var det enskilt jobb och 
egna planeringar osv men det passar inte alla och särskilt inte de svagare eleverna. (Malin)  

Kristina säger att hon tror att hon serverar kunskapen till eleverna för fort och hon tycker inte 

att de lär sig det hon har haft som syfte att lära dem. Detta skulle man kunna tolka som lots-
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ning. Enligt sociokulturella perspektivet sker då inget lärande på samma sätt som när eleven 

kognitivt utmanas utifrån sina egna tankar och i samspel med andra. Hon anser att undervis-

ning i strategier kräver mycket tid, vilket också flera av de andra lärarna ger uttryck för. Det s. 

k stödet, scaffold, får inte tas bort för tidigt för då blir eleven lämnad med uppgifter som 

denne inte klarar att arbeta med på egen hand.  

Att det kanske är bra att dela upp texten, att det fungerar när de jobbar alla tillsammans men inte när de sedan 
ska arbeta själva i arbetsboken, då kommer de inte ihåg från tidigare gemensamma samtal.(Kristina) 

Lisa agerar stöttare när hon beskriver hur hon först går igenom och visar receptet.  

Det man inte kan ensam det kan man med hjälp av, får man bara testa så kan man sen själv. Vad är det som är 
viktigaste i en text, ja då visar jag hur gör man och så får de testa två och två. De vet sen hur de ska göra. De 
lär sig genom att lära sig receptet för att sedan bli säker att kunna göra det själv.(Lisa). 

6.1.2 Elever som stötta till varandra 

Några lärare ger exempel på att elever kan vara ett stöd till varandra. 

Det finns elever som glänser till som ligger på högre nivå, då kanske man dras med som Vygotskij och den där 
utvecklingszonen. Det här med läsningen har jag sett så att i den gruppen han är i, han har liksom aldrig läst 
högt tidigare men nu i den här gruppen gör han faktiskt det, vad beror det på då? Jo en i gruppen, hon stödjer 
mig, och peppar mig, och då måste jag säga att då är den här gruppläsningen jätteviktig för honom, att få den 
här träningen.(Lisa)  

Anna ger exempel på när eleverna arbetar tillsammans och agerar stötta åt varandra. 

En del kan ha svårt att hitta på, då kan den hänga med i kölvatten och kanske komma med små inlägg, man blir 
lite smittad så då. (Anna)  

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom att den som inte kan imiterar någon som 

har kunskapen, vilket sker på elevens villkor. Detta ska inte ses som en nackdel utan det är ett 

tecken på att eleven som inte kan approprierar ny kunskap (Säljö, 2010). 

En fördel är att man kommer på mycket tillsammans. Nackdelen kan vara att det kan vara svårt att samarbeta, 
en del kan inte ta, utan vill bara ge själva eller att en kan väldigt mycket och en lite, då kan den ena bli väldigt 
dominant. (Lena) 

6.1.3 Bedömning i autentiska situationer 

I det sociokulturella perspektivet utgår man från att bedömning sker bäst i autentiska situat-

ioner och i samtal med andra. Test som sker utan ett sammanhang och enbart ska mäta kun-

skapsnivå som är uppnådd gynnar inte elevens utveckling (Säljö, 2010) Läraren ska agera 

som stöd och vägledare och visa eleven var i sin utveckling denne befinner sig. Detta ska gö-

ras i dialog tillsammans med eleven för att synliggöra den närmaste utvecklingszonen.  

Lisa berättar att loggböcker kan vara ett verktyg för att utvärdera och få syn på elevens närm-

aste utvecklingszon. I samtalet med eleven så försöker hon vägleda och stötta eleven så att 

denne får syn på sin närmaste utvecklingszon. För att kunna vägleda och stötta behöver lära-

ren veta var i utvecklingen eleven befinner sig och lärarna använder olika metoder som kan 

sättas i samband med scaffolding.  

Malin och Stina berättar att när de arbetar med läsgrupper så är samtalet det bästa bedöm-

ningsverktyget. De för minnesanteckningar till sig själva i den autentiska situationen och 
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dessa ligger till grund för bedömningen. Bedömning sker i samtalet med eleven som samtidigt 

får stöd och vägledning.  

Jag försöker sitta med varje grupp en liten stund på dessa pass som är 80 minuter. Då frågar jag hur tänker ni 
runt detta? Jag försöker ta reda på hur de resonerar, vem driver samtalet framåt och har egna frågor och funde-
ringar, om de kopplar till sig själv, och så gör jag anteckningar till mig själv för att komma ihåg. (Stina) 

Moa ger exempel på när hon i dialog med eleven vägleder var eleven befinner sig i sin ut-

veckling och visar på tydliga framsteg. 

H4 är ett tydligt verktyg som används för att visa eleven framstegen. Man mäter antal ord i minuten och efter 
ett halvår så ser eleven att nu läser jag så här många ord. Jag spelar också in dem i ett program som heter stu-
dieknep. Varje termin får de lyssna och höra skillnaden som också är ett sätt att visa på utveckling, ja de visar 
sina föräldrar själva och man ser hur de växer på den lilla stunden, det är jätteroligt. (Moa)  

Malin låter eleverna vara stöd för varandra i bedömning och på så sätt hjälpa varandra att få 

syn på sin egen utveckling. 

Formativ bedömning har jag använt då de får berömma varandra och ge varandra skrivrespons med metoden 
two star and a wish. Tillsammans med klasskamraterna får de syn på vad ske kunna och var de själva är i sin 
egen utveckling. (Malin)  

Lärarna är exempel på att de använder bedömning som ett verktyg i arbetet med att utveckla 

elevers läsförståelse. De vägleder och synliggör utvecklingen tillsammans med eleverna. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel förs inledningsvis en metoddiskussion och sedan följer en diskussion av studi-

ens resultat och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion kring metod 

Mitt syfte med denna studie var att ta del av några lärares erfarenheter av att arbeta med att 

utveckla elevers läsförståelse. En forskare ska inte ha närmare relation till sina respondenter 

och eftersom jag bor och verkar på mindre ort och har många yrkesrelationer så var lösningen 

att hitta respondenter långt från mitt område. Detta gjorde att jag tog beslutet att använda mig 

av ny teknik, nämligen nätsamtal via Skype eller Facetime.  

Många elever använder denna teknik som ett naturligt inslag i deras vardag och jag såg också 

detta som en möjlighet att både lära mig hur det faktiskt fungerar och att intervjua responden-

ter, som är utspridda över hela Sverige, utan någon kontakt med varandra. Någon kan kanske 

ifrågasätta och anse det mindre trovärdigt än om jag skulle ha åkt till respondenternas skola. 

Respondenterna som ingår i min undersökning ska inte få sina identiteter röjda men de är en-

gagerade lärare som deltar i seriösa pedagogiska grupper på Facebook. Jag har också kontroll-

lerat om de arbetar på de skolor som de har uppgett och det finns inget som motsäger detta. 

De har inte befunnit sig i samma fysiska rum men jag har samtalat med var och en ansikte 

mot ansikte. Fördelen var att det sparade mig en massa tid i vardagen och jag kände mig trygg 

i att sitta i min egen hemmiljö. Hur detta kändes för respondenterna kan jag inte uttala mig om 

men jag upplevde inte att någon intervju påverkades negativt. Samtalen genomfördes ju också 

efter deras önskemål enligt forskningsetiska principer. Jag tyckte det var ett intressant verktyg 

att använda som ger obegränsade möjligheter att nå människor som är geografiskt utspridda. 

Ljudupptagningen från min iPad fungerade dessutom bättre vid nätsamtalen eftersom jag hade 

den närmare placerad vid högtalaren än när den låg på bordet vid genomförandet av mina fyra 

intervjuer i skolmiljö. 

Jag kan omöjligt påstå att mina respondenter undervisar som de säger sig göra och hur jag 

tolkar det som sägs kommer också ha betydelse för resultatet som sedan presenteras. Detta 

kan var och en ha i beaktande samtidigt som mina respondenter frivilligt och engagerat ville 

ställa upp och bidra med sina erfarenheter. Om mitt urval inte gjorts utifrån intresseanmälan 

och bekvämlighetsurval så hade detta kunnat ge helt andra resultat. Jag som genomför inter-

vjun kommer dessutom påverka mina respondenter beroende på mitt engagemang och in-

tresse, dialogen mellan oss sker i ett unikt interaktivt samspel. Detta kan sägas vara sårbarhet-

en i kvalitativa studier, som jag ser det, resultat påverkas av urvalet unika respondenter, vilket 

gör att forskaren omöjligt kan generalisera det resultat som därefter presenteras. Att generali-

sera var inte heller min mening med denna studie vilket också förklarar varför jag valde att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Denna metod utgår från att jag som forskare eftersträvar det 

unika hos mina respondenter och inga allmänna åsikter. Min studie får därför ses som ett bi-
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drag till forskning utifrån åtta unika respondenters perspektiv där man kan påvisa både likhet-

er och skillnader till liknande studier.  

Två av respondenterna fick frågorna före intervjun eftersom de efterfrågade detta. Övriga fick 

frågorna när intervjun genomfördes. Detta kan ha påverkat resultatet på så vis att de två re-

spondenterna hade en annan möjlighet att förbereda sig. Detta är en erfarenhet att ta med sig i 

kommande studier som denna, att erbjuda samtliga respondenter exakt samma möjlighet. 

I utbildningen har vi tagit del av olika samtalsteorier och att vara lyhörd för andra synsätt än 

sitt eget har varit en del av träningen. Detta tog jag med mig som en bra erfarenhet och intog 

forskarrollen med inställningen att vara så objektiv som möjligt. Att uppnå objektivitet till 

fullo är emellertid omöjligt och precis som i allt lärande så kommer min erfarenhet och förför-

ståelse att påverka. Jag tror att forskares drivkraft utgår från egna ställningstaganden och att 

man i grunden börjar där. Respondentens uttalanden ska vidare ses som ett uttryck för det 

kommunikativa kontrakt som gäller mellan denne och intervjuaren i den situerade aktiviteten.  

Jag valde det sociokulturella perspektivet, som min teoretiska utgångspunkt, eftersom jag an-

såg att det var ett relevant val för mitt syfte och för mina forskningsfrågor. Det är emellertid 

ett perspektiv med många infallsvinklar från andra teorier vilket gjorde begränsningen svår-

hanterlig. De båda begreppen scaffolding och den närmaste utvecklingszonen ska ses i ett 

sammanhang, som jag själv tolkar dem, vilket gjorde det svårt att skilja dessa åt. Jag beslöt att 

begränsa mig till begreppet scaffolding när jag skulle analysera mitt resultat. Jag ansåg att det 

var ett användbart verktyg och det hjälpte mig att få syn på lärarens roll liksom elevers roll i 

lärandeprocessen. Jag fick dessutom stöd av begreppet för att få en tydligare bild av koppling-

en mellan bedömning samt utvecklingen av läsförståelse. 

7.2 Diskussion om resultat 

Lärande sker interaktivt och lärarens roll är central i det sociokulturella perspektivet. Lärarna 

säger att den förändring de har gjort i sin undervisning är framförallt att de för samtal till-

sammans kring texter där de själva är den som vägleder och stöttar eleverna. Svåra ord och 

begrepp bearbetas tillsammans på olika sätt, de använder bilder och rubriker och förutspår vad 

texten ska handla om med hjälp av förkunskaper som elever har. Texter läses tillsammans och 

olika strategier tränas genom att analysera information som finns i texten. Lärarna menar att 

de tidigare lät eleverna arbeta mera självständigt men att de nu visar och agerar modell för 

eleverna, d v s de tänker högt och visar hur de går tillväga när de använder strategier. De me-

nar vidare att eleverna har behov av att någon visar dem hur de ska göra och att eleverna inte 

på egen hand kan lära sig att läsa på, mellan och bortom raderna. Detta är i enlighet med 

forskning som jag redovisar i min kunskapsöversikt. Reichenberg (2008) säger t. ex att alla 

kan lära sig strategier om de får möjlighet till en strukturerad undervisning, där läraren är stöt-

tare och agerar som modell för hur man ska göra. Metoder som några av lärarna använder är 

CORI, RT, TSI och QtA men de betonar att det inte handlar om att anamma en metod utan 

anpassning till elevgruppen måste göras. Detta är enligt vad forskare i min kunskapsöversikt 
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uttrycker, att det viktiga är att bedriva en strukturerad och medveten undervisning där läraren 

också ska modellera (Pressley, 2006, Reichenberg& Lundberg, 2011, Tjernberg, 2013, West-

lund, 2013). 

Lärarna ser denna strukturerade undervisning som en möjlighet att inkludera alla elever. Flera 

av dem uttrycker att de ska hjälpas åt och de ger exempel på att svaga och starka läsare deltar 

och att det faktiskt fungerar när alla arbetar tillsammans. Detta borde i mitt synsätt kunna 

överföras till andra ämnen och andra lärandemål i dagens skola. Höjen och Lundberg (2011), 

Whalon och Hart (2011) liksom Tjernberg (2013), har utifrån sina studier kommit fram till 

dessa framgångsfaktorer och elever inom ramen av specialundervisning har visat sig kunna 

delta och utvecklats positivt. I min studie menar ex Moa att elever med avkodningssvårigheter 

har upplevt dessa strukturerade lektioner som fantastiska. Kristina anser att en del elever end-

ast klarar att arbeta med uppgifter när de genomförs tillsammans. Detta gör att jag reflekterar 

över samlärande i mindre grupper eller i par där elever agerar stöttare till varandra. Skulle 

möjligen detta kunna vara en väg att använda i större utsträckning? Flera betonar samarbete 

som en potential till lärande. Det är dessutom lätt att reflektera över lärarnas egna uttalanden 

om hur de själva lär, de säger alla att de har stort utbyte av fortbildning och samlärande med 

kollegor. Detta borde kunna sättas i relation till elevers lärande, enligt min syn borde lärandet 

ske på samma sätt. 

En strukturerad undervisning innebär också att läraren kan skapa trygga grupper där elever 

tror på sig själva. Detta betonar både Taube (2013) och Liberg (1990) och menar att detta får 

betydelse för lärande. Höjen och Lundberg (2013) anser att elever med dyslexi kan få svårig-

heter med läsförståelse, eftersom deras svaga avkodning gör att de får mindre erfarenhet av 

läsning, vilket får betydelse för ordförrådet som byggs upp. Moa menar att när eleverna deltar 

i detta strukturerade arbete så har de lärt sig en metod och de vågar fråga och ta upp ord som 

de inte förstår. Malin säger detsamma och de visar exempel på att de bygger upp en gruppge-

menskap där eleverna lär sig att ju mer de frågar desto bättre. Lisa ger exempel på en elev 

som vågar läsa i en grupp med elever och det har han aldrig tidigare gjort. De erfarenheter 

som lärarna i min studie beskriver ger stöd för att en medveten och strukturerad undervisning 

där elever hjälps åt och stöttar varandra kan gynna alla elever. Elever med behov av särskilt 

stöd behöver inte exkluderas om lärarna medvetet planerar undervisning utifrån detta tanke-

sätt.  

Tjernbergs (2014) studie redovisar framgångsfaktorer i undervisning ur ett inkluderande per-

spektiv. Hon anser att det är av yttersta vikt att teori och praktik möts för att utveckling av 

undervisning och pedagogik ska kunna ske. Lärarna i min studie säger att de har förändrat sin 

undervisning i arbete med läsförståelsestrategier och den största orsaken är fortbildning. 

Denna ser olika ut beroende på var i landet de arbetar. Några är själva aktiva i utvecklingsar-

bete kring läsförståelse och de för ut detta till sina arbetsplatser. Samtliga lärare i min under-

sökning betonar betydelsen av att diskutera med kollegor och att lära av andras erfarenheter. 

Idag finns internet som några av lärarna menar är en möjlighet att använda för att kunna fort-
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bilda sig och samverka med andra människor utifrån samma intressen. Mitt resultat visar att 

fortbildning har bidragit till en annan syn på hur de ska arbeta med att utveckla elevers läsför-

ståelse och att nyare forskning har kommit dem till del.  

Lärarna säger vidare att de har saknat verktyg för hur de ska utveckla elevers läsförståelse och 

att detta inte ingick i deras grundskoleutbildning. De flesta lärare har samma utbildning men 

har inte utbildats på samma universitet eller högskola. Alla har svenska i sin examen och oav-

sett om min studie omfattar åtta stycken lärare och inga generaliseringar kan göras så tycker 

jag det är värt att reflektera över. 

I speciallärarutbildningen så har vi fått kunskaper om specialpedagogikens historia och min 

medvetenhet har ökat om att samhälle och skola har ett nära samband. Enligt bl. a Fröjd 

(2005) och Westlund (2013) har forskning inom läsförståelse tagit fart de senaste trettio åren 

och det är inte förrän i vår nuvarande läroplan som betydelsen av att undervisa och utveckla 

läsförståelse har betonats. I speciallärarutbildningen har vi dessutom diskuterat och blivit 

medvetna om att internationella mätningar, som t. ex PISA, genomförs i internationella sam-

hällsekonomiska syften. När dessa mätningar påvisar sämre resultat i läsförståelse så påverkar 

det både samhällsdebatt och pedagogiska riktlinjer. Allt hänger samman i en komplicerad pro-

cess och dessa exempel får ses vara en del av varför jag tror att läsförståelse har uppmärk-

sammats med fortbildningar på de flesta av lärarnas skolor.  

Westlunds (2013) komparativa studie mellan Kanada och Sverige visade t. ex att en skillnad 

var att Kanadas lärare hade ett professionellt metaspråk som användes naturligt i samtal mel-

lan elever och lärare. Westlunds slutsats var att detta har betydelse, d v s det finns ett samband 

mellan undervisningens kvalité och lärares användning av ett metaspråk. Inga generella slut-

satser kan göras varken i min eller Westlunds studie och de kan inte jämföras eftersom de inte 

är utförda på samma sätt. Definitionen av läsförståelse som några lärare uttrycker i min studie 

visar dock att de använder centrala begrepp, som ex metakognition, vilket är ett tecken på en 

medvetenhet och kunskap som jag anser de har erhållit via nyare forskning. Lärarna i min 

studie är dessutom spridda över Sverige och deras skolor är exempel på att de ingår i områden 

där fortbildning kommit igång (Westlund, 2013). 

Lundahl (2011) och Westlund (2013) anser att det är viktigt att lärare själva har kunskap och 

en hög medvetenhet om varför de undervisar som de gör och bedömning har ett klart samband 

till arbetssättet. De menar vidare att lärare inte ska använda tester enbart för att mäta kognitiva 

färdigheter och strategier och elevers metakognition ska bedömas i autentiska situationer. 

Detta är i enlighet med det sociokulturella perspektivet som anser att läraren ska agera vägle-

dare och stöttare i det interaktiva samspelet och tester och kartläggningar ska användas för att 

hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Westlunds komparativa studie visar också att 

Kanadas lärare bedömer i autentiska lärsituationer i ett aktivt samspel. Detta är ett naturligt 

inslag i undervisningen för både lärare och elev, vilket hon kopplar samman med Kanadas 

ökade resultat i internationella mätningar av elevers läsförståelse (Westlund, 2013).  
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Några lärare i min studie ger exempel på hur de bedömer i autentiska situationer. De säger att 

det är i samtalet som de ser mest och att de också utvärderar tillsammans med eleverna. Detta 

synliggör elevens närmaste utvecklingszon och läraren agerar även här som en tydlig vägle-

dare och stötta för eleven. Malin menar t. ex att hon använder texter på en högre nivå än tidi-

gare och att detta beror på hennes strukturerade undervisning i läsförståelsestrategier samt att 

hon i dialog med eleverna har utvärderat undervisningen. Stina och Malin för anteckningar i 

boksamtalen och de stöttar elever i frågor som de ställer när lärande sker tillsammans. Molloy 

(2002) har i sina studier på högstadiet kommit fram till att läsloggar tillsammans med bok-

samtal är ett bra sätt att använda för läraren att få syn på elevers utveckling samt att kunna 

utvärdera sin undervisning. Lisa säger att hon använder t. ex läsloggar där hon ser deras meta-

kognitiva utveckling, d v s hon ser tydligt vilka som förstår det lästa och tvärtom. Detta blir 

ett verktyg som ingår i ett naturligt sammanhang och läraren kan använda detta för att planera 

sin undervisning.  

Lundahl (2011) och Westlund (2013) anser att Sveriges lärare är styrda av nationella prov, 

vilket flera av lärarna ger exempel på. De jämför nationella provens resultat och innehåll med 

andra tester eller kartläggningsmaterial som de använder. Några reflekterar över skillnader i 

bedömning mellan nationella prov och övriga test och kartläggningsmaterial. Flera ser nation-

ella prov som ett stöd för att veta vad eleverna ska kunna och hur de ska planera sin undervis-

ning. Dessa prov är visserligen enligt skolverkets riktlinjer men jag ser en risk i att de kan 

styra undervisning så att den enskilde individens kunskapsnivå inte blir i fokus. Malin menar 

t. ex att hon önskar att nationella prov för åk 3 skulle innehålla mera frågor mellan och bor-

tom raderna vilket hon tror skulle få lärare att ändra sin undervisning till en högre nivå. Hon 

själv har i sina utvärderingar med eleverna inriktat sin undervisning på en högre nivå och me-

nar att elevernas utvecklingsnivå har ökat eftersom hon arbetar med en tydligare strukturerad 

undervisning där hon själv modellerar och visar eleverna vägen. 

Det jag reflekterar över är att det är endast några lärare som använder bedömningsmaterial 

som ett användbart verktyg för att synliggöra elevers utveckling i ett interaktivt samspel. 

Några lärare ger också uttryck för en viss osäkerhet i hur de ska bedöma och testen verkar inte 

utgöra det stöd som borde vara syftet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att läroplanen 

är relativt ny och likaså uppdraget att betygsätta elever i åk 6. Detta tar många år att imple-

mentera och lärares intentioner att utföra sitt uppdrag är inget jag betvivlar.  

Avslutningsvis kan sägas att mitt resultat visar på att lärarna medvetet vägleder och stöttar 

eleverna i olika strategier för att de ska utveckla sin läsförståelse. De har tagit del av olika 

typer av fortbildning och Lgr 11(Skolverket, 2011) betonar dessutom att undervisningen ska 

innehålla undervisning i läsförståelse. Detta har förändrat deras synsätt och de har ändrat sin 

undervisning på så sätt att alla arbetar tillsammans i större utsträckning än tidigare. Bedöm-

ning som görs ser olika ut och lärarna är styrda av både nationella prov och bedömningsun-

derlag som deras skolområden har bestämt ska användas. Det är några lärare som ger uttryck 

för att de bedömer sina elever i autentiska situationer och tillsammans med eleverna, vilket 
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enligt det sociokulturella perspektivet ger både läraren och eleven en tydlig vägledning och ett 

stöd i deras utveckling. 

Jag ämnar arbeta som speciallärare i framtiden och detta innebär möten med ett större antal 

elever med behov av särskilt stöd. Jag ska arbeta förebyggande och utgå från att de ska kunna 

inkluderas både pedagogiskt, socialt och rumsligt. Min kunskapsöversikt och mitt resultat 

visar att detta är möjligt med strukturerade undervisningsmetoder. Elever kan utveckla läsför-

ståelse om läraren agerar stötta och vägleder eleverna genom att visa hur man tänker och gör. 

Lärarna i min studie använder några av de forskningsbaserade metoder som jag redovisat i 

min kunskapsöversikt och de anser att undervisningen utvecklar elevernas läsförståelse posi-

tivt. Lärarna möjliggör en inkludering för samtliga elever och oavsett behov ses samarbete 

som en potential för lärande. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har gett nya reflektioner om fortsatt forskning. Ett intressant område är samban-

det mellan utvecklingen av läsförståelse och hur lärare bedömer. Lundahl (2011) betonar vik-

ten av att elever arbetar med kamratrespons för att utvecklas metakognitivt och framtida stu-

dier kan inrikta sig mot elevers perspektiv och ta del av deras erfarenheter av att utveckla läs-

förståelse. 

Westlund (2013) anser t. ex att Kanadas lärare använder ett metaspråk i samspel med eleverna 

vilket hon menar gynnar eleverna i sin utveckling. Att studera detta i större utsträckning kan 

vara intressant. Detta skulle kunna studeras ur specialpedagogers och speciallärares perspektiv 

i jämförelse med lärares perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Tema 1/Respondenten  

1. Lärarens yrkeserfarenhet vad gäller yrkesår och undervisning, ämnen och årskurser. 

2. Lärarens utbildning/utbildningar 

3. Nuvarande arbete. Skola, årskurs/ämnen 

Tema 2/ Läsning och läsutveckling 

1. Vad innebär läsning för dig? 

2. När kan en elev läsa utifrån ditt synsätt? 

3. Erfarenheter från din undervisning om elevers olika sätt att lära sig läsa? 

4. Vad kännetecknar en stark läsare/svag läsare? 

5. Vad anser du vara av betydelse för att bli en stark läsare? 

6. Har ditt synsätt kring dessa frågor förändrats med tiden? 

7. Om ja vad beror det på tror du? 

Tema 3/Läsförståelse-undervisningen 

1. Hur kan man förklara begreppet läsförståelse?  

2. Hur skapas läsförståelse? Vilka faktorer kan vara av betydelse för att en elev ska 

kunna uppnå läsförståelse?  

3. Vilka erfarenheter har du kring att arbeta med att utveckla elevers läsförståelse? (Utgå 

från didaktiska frågorna, när, var, hur och varför?)  

4. Elever som har läs-och skrivsvårigheter, erfarenheter kring åtgärder som visar på god 

utveckling vad gäller läsförståelse? (När, var, hur och varför?) 

5. Har du erfarenhet av att använda dig av några specifika forskningsbaserade metoder?  

6. Teoretisk grund som du eventuellt stödjer din undervisning på? 

Tema 4/Utvärdering och bedömning 

1. Hur vet man när eleven har förståelse för det lästa?  

2. Bedömningsverktyg som du använder? (tankar kring formativ och summativ bedöm-

ning) 

Tema 5/ Samarbete mellan olika ämnen  

1. Samarbete med andra ämnen och lärare på skolan, hur ser detta ut? 

2. För och nackdelar med detta som du kan se? (elev/lärarperspektiv) 

3. Hur mycket tid avsätter du till arbetet med att utveckla läsförståelse i förhållande till 

övriga kunskapskrav och den tid som finns att tillgå i ämnet? 


