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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 resonerar 

om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning. Vidare avser även studien att 

föra en framåtsyftande diskussion utifrån resultatet och relevant forskning. 

Syftesformuleringen konkretiseras genom frågeställningarna: Hur resonerar lärare om 

möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i sakprosa? och Hur resonerar 

lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i skönlitteratur? 

Insamlingsmetoden för studien var kvalitativa intervjuer och sex respondenter valdes ut 

genom ett målstyrt bekvämlighetsurval. Den insamlade empirin analyserades utifrån tematisk 

analys och bearbetades utifrån det sociokulturella perspektivet samt didaktisk teori. De 

sociokulturella centrala begreppen redskap, proximala utvecklingszon (ZPD) och scaffolding 

samt de didaktiska frågorna vem, vad , varför, hur, när, var, genom vad, till vad och för vad 

eleven ska lära sig användes som analysverktyg.  

 

Resultaten i studien visade att de största möjligheterna med läsförståelseundervisning enligt 

respondenterna är att god läsförståelse ökar chansen för väl klarad skolgång samt ger tillfälle 

att diskutera texterna, framförallt skönlitteratur, via öppna frågor. De största utmaningarna 

var elevers läsmotivation samt att hitta rätt texter till elever baserat på deras nivå och intresse. 

Slutligen visade resultatet att det finns en varierad attityd till begreppet lässtrategier bland 

respondenterna då några var entusiastiska och andra mer neutrala till lässtrategier. Gällande 

lässtrategier finns det olika syn inom forskningen där vissa studier visar att undervisning med 

lässtrategier har stora fördelar och andra studier visar det motsatta. Denna studies resultat 

visar på en liknande motsättning i attityder till lässtrategier.  

 

Nyckelord: läsförståelse, sakprosa, skönlitteratur, didaktik, grundskollärare 
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Inledning 

En god läsförståelse är grunden för att klara skolgången och fungera i ett demokratiskt 

samhälle. Som lärarstudenter har vi sett vidden och effekterna av hur svag eller god 

läsförståelse påverkar elevers förutsättningar för kunskapsinhämtning. Denna studie 

undersöker läsförståelse i genren sakprosa respektive skönlitteratur, vilket inte är en vinkel 

som är särskilt utforskad men som samtidigt är väldigt intressant. Därför vill vi undersöka 

detta område närmare. 

 

Vi har stött på den uppfattning som finns både i skolan och i samhället att elevers läsförmåga 

har minskat över tid. Samtidigt har vi blivit varse om att internationella mätningar såsom 

PISA, Programme for International Student Assessment, visar att elevers kunskaper har ökat 

igen efter de låga resultaten år 2012 som skapade stor samhällsdebatt. Vidare har 

försäljningen av barn- och ungdomsböcker ökat kraftigt under 2000-talet (Nordberg, 2020, s. 

14) vilket står i motsättning till den samhällsbild som finns att barn läser allt mindre.  

 

Med denna motsättning i åtanke samt att vi själva snart är legitimerade lärare är det intressant 

att undersöka hur verksamma lärare resonerar om läsförståelse utifrån dess möjligheter och 

utmaningar. Eftersom vi snart ska ut i arbetslivet är det värdefullt att få mer kunskap om 

läsförståelseundervisning, då det blir vårt ansvar att förse elever med god läsförståelse för att 

ge dem så goda förutsättningar som möjligt. Denna studie är didaktisk relevant eftersom den 

behandlar lärares resonemang om läsförståelseundervisning samt för att läsförståelse är 

grunden för en lyckad skolgång.  
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras och definieras inledningsvis de två begreppen läsförståelse och 

literacy som är relevanta för studien. Därefter förklaras olika typer av läsförståelse beroende 

av genre och de kopplas till undervisning. Efter det diskuteras internationella mätningar av 

läsförståelse, lässtrategier, vad det står i skolans styrdokument om läsförståelse och slutligen 

differentierad undervisning. 

Vad är läsförståelse? 

Läsförståelse är ett komplext begrepp som kan definieras på ett flertal sätt. Eftersom denna 

studie handlar om läsförståelse och läsförståelseundervisning behövs en diskussion om vad 

begreppet innefattar. Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms 

universitet, har för Skolverket skrivit en kunskapsöversikt om läsförståelse med titeln Att läsa 

och förstå - Läsförståelse av vad och för vad? (Skolverket, 2016). Där framgår att 

läsförståelse är ett svårdefinierat begrepp som är beroende av samhällets förändring och vilka 

krav det sätter på människors förmågor. I kunskapsöversikten definieras läsförståelse som 

“förmåga att kunna tolka, hantera information, skapa och omskapa mening i olika texter. 

Läsförståelse innebär en interaktion, dvs. ett samspel mellan läsaren och texten” (Skolverket, 

2016, s. 18). Vidare diskuteras detta i relation till vikten av att kunna tolka och tala om texter. 

God läsförståelse är viktigt för att kunna förhålla sig kritisk till texter och information samt 

delta i beslutprocesser (ibid., s. 8). Detta kopplas till dagens samhälle, som kräver en 

skriftspråklig kompetens av invånarna. Elever behöver därför utveckla en god läsförståelse i 

skolan för att bli de demokratiska medborgare som skolan ska fostra (ibid., s. 8; Skolverket, 

2022b, s. 5).  

 

Olika skolämnen och olika textgenrer kräver enligt Westlund (2009) olika typer av 

läsförståelse. Två övergripande textgenrer som används i skolan är sakprosa som är så kallad 

non-fiction vilket skiljs från narrativa texter som kallas skönlitteratur (Westlund, 2009, s. 

229). I denna studie används begreppen sakprosa och faktatext synonymt trots medvetenheten 

om att sakprosa är mer övergripande och innefattar fler texttyper än faktatext. Dessa begrepp 

används synonymt för en ökad språklig variation samt att studiens respondenter använde 

begreppen på detta sätt. Då denna studie intresserar sig för hur lärare resonerar om 

läsförståelse av skönlitteratur samt sakprosa är det viktigt att veta skillnaden på läsförståelse 

av dessa två olika genrer. Vid läsning av sakprosa är målet att lära in nytt ämnesinnehåll 

(Roe, 2014, s. 61) och en god läsförståelse innebär exempelvis att veta hur en sådan text ska 

läsas, att lära sig olika delars funktion samt att kunna urskilja den viktigaste informationen 

(Westlund, 2009, ss. 244 – 245). Vid läsning av skönlitteratur är det en annan typ av 

läsförståelse som krävs. Att förstå skönlitterär text innefattar bland annat att kunna se texten 

ur olika perspektiv, skapa mening, läsa med inlevelse att förstå sig själv och andra i relation 

till texten samt att kunna växla mellan olika textvärldar (Westlund 2009, s. 240; Skolverket, 

2016, s. 15; Nordberg, 2020, s. 38). I skönlitterära texter används språket på ett annorlunda 

sätt jämfört med sakprosa, och därför blir det även viktigt att utveckla förmågan att 

exempelvis urskilja budskap och förstå symbolik (Skolverket, 2016, s. 15). Eftersom 

skönlitteratur och faktatext har olika syften finns också specifika särdrag som skiljer 
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texttyperna åt gällande innehåll, struktur och stil (Roe, 2014, s. 61). Att ha en god 

läsförståelse är en förutsättning för att tillägna sig kunskaper genom hela skoltiden och för att 

värna om de demokratiska värderingar hela vårt samhälle bygger på.  

Läsförståelse och undervisning 

Westlund (2009) skriver i förordet till boken Att undervisa i läsförståelse att den viktigaste 

uppgiften skolan har är att lära eleverna vad de läser. Hon menar att läsförståelse och 

läsförståelseundervisning är för ett livslångt lärande, och ska ses som ett viktigt verktyg för 

att kunna ha ett kritiskt och kreativt tänkande (Westlund, 2009, s. 7). Vidare menar hon även 

att undervisning i läsförståelse kräver andra förhållningssätt jämfört med annan undervisning 

samt att elever behöver tid för att lära sig och praktiskt använda olika lässtrategier (ibid., ss. 

6–7).  

 

Svag läsförståelse oavsett genre orsakas ofta av svårigheter med avkodningen för elever i 

årskurs 3–6. En riskfaktor för dessa elever som inte knäckt läskoden är att de tappar läslusten 

samt börjar undvika lässituationer. Ytterligare en vanlig elevtyp är den elev som läser med 

flyt, det vill säga kan avkoda, men där språkförståelsen inte är lika stark. Med språkförståelse 

avses exempelvis ordförståelse och hur meningar tolkas och används. För denna vanliga 

elevtyp blir läsförståelsen svag (Westlund, 2009, ss. 196–197). När Westlund diskuterar 

undervisning i nämnda årskurser betonar hon att läsningen ska vara en tillämpning av olika 

ämnen, samt att eleverna inte längre ska behöva reflektera över att de läser utan vad de läser. 

Undervisningen ska ske på olika nivåer, så att eleverna både får träna på självständig läsning 

samt att gemensamt läsa och arbeta med texter. På detta sätt får eleverna arbeta både på en 

anpassad svårighetsgrad samt med mer utmanande frågor tillsammans med vägledning. 

Westlund tar även upp uttrycket the fourth grade slump som handlar om de svårigheter elever 

kan få i övergången mellan årskurs 3 och 4. Texterna eleverna förväntas läsa blir plötsligt 

svårare och det är en större del av undervisningen som är självständig jämfört med innan. 

Detta kan leda till att elever som i lågstadiet klarat sig bra inte längre utvecklas som 

förväntat. Som lärare är det därför extra viktigt att arbeta med elevernas förkunskaper och att 

tillsammans med eleverna använda sig av metaspråk om läsförståelse (ibid., ss. 198–200).  

Literacy  

Ett viktigt internationellt begrepp vid diskussion om läsförståelse är literacy. Det finns inte 

någon enkel översättning på svenska då det är ett begrepp som rymmer mycket, men ett 

förslag på förklaring är: “Förmåga att förstå och använda sådana former av skriftspråket som 

krävs i samhället och/eller som är av värde för individen” (Taube, 2007, s. 14). Överlag har 

begreppet kommit att vidgats och innefattar betydligt mer än enbart läs- och skrivförmåga. 

Det innefattar att värderingar, kultur, attityd, känslor och relationer påverkar hur människan 

skriver och använder sig av texter. Det handlar även om att kunna granska texter kritiskt samt 

att kunna skapa, tolka och använda sig av multimodala texter (Skolverket, 2016, s. 20). 

Begreppet är även i ständig förändring beroende på samhället. Exempelvis innefattar literacy 

idag kommunikation via sociala medier och förståelse av intermedialitet på webbsidor. 

Literacy innefattar även intertextualitet, vilket är ett begrepp för att texter alltid skrivs och 



 

 8 

läses i en kontext och alltid kan jämföras i relation till andra texter. Det innefattar även att 

kunna jämföra värderingar i texter samt att kunna diskutera egna erfarenheter i relation till 

texten (ibid., ss. 16–17).  

 

I internationella mätningar av läsförståelse som PISA och PIRLS, Progress in International 

Reading Literacy Study, används begreppet reading literacy som enligt PISA är “förmågan 

att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att kunna uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 

2016, ss. 17–18). PIRLS förklaring är liknande och innefattar förmågorna att “förstå, använda 

skriftspråk, skapa mening, läsa för att lära och vara delaktig i en läsgemenskap, både i och 

utanför skolan och se läsning som avkoppling” (ibid., s. 18). Sammanfattningsvis går det att 

konstatera att literacy är ett brett begrepp som innefattar många delar av textförståelse, och 

som även påverkas och förändras av samhällets förändring.  

Internationella och nationella mätningar av elevers läsförståelse 

En internationell läsundersökning är PISA, Programme for International Student Assessment, 

som genomförs vart tredje år och mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. Varje mätning har ett av dessa tre som huvudområde och PISA år 2018 hade 

läsförståelse i centrum. Detta innebär att drygt hälften av uppgifterna avsåg att undersöka 

elevernas läsförståelse och delades in i tre kognitiva processer: att inhämta information, att 

förstå samt att reflektera och utvärdera. Läsförståelseundersökningen innefattar både 

skönlitteratur och sakprosa. Resultaten visar att svenska elever presterar över genomsnittet 

för OECD-länder i alla tre läsprocesser, och även att svenska elever är internationellt starka i 

processerna gällande att inhämta information och att utvärdera och reflektera (Skolverket, 

2019). Den nedåtgående trenden i Sveriges resultat med sin botten år 2012 har därmed 

officiellt vänt de senaste två mätningarna år 2015 och 2018. Sverige är nu tillbaka på samma 

nivåer som 2006 innan resultaten började sjunka (se figur 1). Huvudrapporten med de senaste 

resultaten från 2022 beräknas komma i december 2023 (Skolverket, 2021b). Detta läsprov har 

ett överordnat syfte att internationellt kartlägga ungdomars förmåga att kritiskt analysera och 

reflektera över typer av texter de kan möta i skolan eller samhället. Detta innebär exempelvis 

att förstå huvudbudskapet, hitta information, uppfatta samband mellan olika element och att 

kritiskt granska texters innehåll och form (Roe, 2014, s. 242).  
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Figur 1. Resultatutveckling PISA (Skolverket, 2021b). 

 

En annan internationell mätning är PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, 

som genomförs vart femte år och mäter 10-åringars kunskaper i läsförmåga och attityder till 

läsning. Sverige har deltagit vid fyra tillfällen, år 2001, 2006, 2011 och 2016. Fram till 

mätningen år 2011 försämrades resultaten och vände sedan uppåt igen till samma nivå som år 

2001 då Sverige presterade som bäst (se figur 2). Resultaten från den senaste PIRLS-

mätningen 2021 beräknas komma i december 2022 (Skolverket, 2022d).   

 

 
Figur 2. Resultatutveckling PIRLS (Skolverket, 2022d) 

 

Elevers kunskaper i läsförståelse både gällande faktatexter och skönlitteratur mäts i PIRLS. 

Resultaten från 2016 visar att Sveriges elever är lika starka i båda, medan resultaten från 

mätningen innan visade att elever presterade bättre i skönlitteratur än gällande faktatexter. 

Vidare deltog Sverige i ePIRLS som undersöker digital läsning där läsprov genomförs i 

simulerad internetmiljö. Syftet med mätningen är att undersöka elevers förmåga till den sorts 

läsning på internet för att söka information som blir allt vanligare både på fritiden och i 

skolan. Av de fjorton länder som deltog i ePIRLS presterade Sverige fjärde bäst och visar att 

svenska elever är bättre på digital läsning än pappersläsning (se figur 2) (Skolverket, 

2022d).    

 

Vidare mäts även svenska elevers läsförståelse i de nationella proven varje år i årskurs 3, 6 

och 9. Dessa prov är obligatoriska och syftar till att ge alla elever samma förutsättningar för 
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att visa vad de kan samt att ge lärare stöd i betygssättning och hjälp att göra rättvisa 

bedömningar. I årskurs 6 finns prov i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik som genomförs på bestämda dagar under vårterminen. Gällande det nationella 

provet i ämnet svenska består detta av tre delprov vid namn Tala, Läsa och Skriva som 

gemensamt ska utgöra en grund för betygssättning (Skolverket, 2022). I delprovet Läsa för 

årskurs 6 är båda genrerna sakprosa och skönlitteratur inkluderat (Uppsala Universitet, 2022). 

Statistiken över de rikstäckande provresultaten av delprov B vid namn Läsa på kommunala 

skolor visar vid mätningen läsåret 2021/2022 att totalt 12,2 % av eleverna fick betyget F och 

19,2 % fick betyget E. I statistiken där flickor och pojkars provresultat presenteras separat i 

delprov B Läsa från samma mätning läsåret 2021/2022 syns att 8,4 % av flickorna fick 

betyget F och 16,2 % av flickorna fick betyget E medan pojkarnas resultat visar att 15,8 % 

fick betyget F och 22,1 % fick betyget E i delprovet som behandlar elevers läsförståelse. 

Detta visar alltså att nästan dubbelt så många pojkar får ett underkänt betyg i läsning jämfört 

med flickorna i samma ålder vilket är värt att notera.  

Lässtrategier  

Ett sätt att arbeta med läsförståelse är genom lässtrategier. Det är enligt Westlund (2009) 

medvetna mentala verktyg som används för att underlätta förståelsen vid läsning. Det finns en 

mängd olika lässtrategier, men fyra centrala enligt Westlund är att förutspå, att ställa frågor, 

att klargöra otydligheter och att sammanfatta det viktigaste (Westlund, 2009, ss. 43, 79). Det 

är strategier som utgår från forskningsmodellen Reciprocal Teaching (se forskning av 

Palincsar & Brown (1984) under Forskningsöversikt).  

 

Ett material som har fått stort genomslag bland lärare är En läsande klass (2014), eventuellt 

mer känt som “Läsfixarna”. Det är skapat av bland annat Martin Widmark som är lärare och 

författare, och är en studiehandledning för låg- och mellanstadiet som innehåller planeringar 

för arbete med läsförståelse via lässtrategier. Då detta material återfinns på ett flertal ställen i 

denna studies Resultat och analys samt Diskussion presenteras här en kort förklaring av vad 

det innebär. Materialet bygger på några olika forskningsmodeller, varav en är Reciprocal 

Teaching. Modellen utgår från fyra lässtrategier som Widmark m. fl. (2014) gett namn åt: 

Spågumman som förutspår och ställer hypoteser, Detektiven som reder ut oklarheter och nya 

begrepp, Reportern som ställer frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna samt 

Cowboyen som sammanfattar. Även en femte strategi som inte ingår i Reciprocal Teaching 

ingår och det är Konstnären som målar inre bilder. Dessa fem karaktären utgör “Läsfixarna” 

(Widmark, 2014, ss. 11, 13–14).  

 

Från en litteraturdidaktiskt vinkel finns en mer skeptisk syn på lässtrategier. Olle Nordberg 

(2020), svensklärare och doktor i litteraturvetenskap, menar att det finns en risk att 

undervisning som är för styrd av lässtrategier går miste om den fullständiga läsupplevelsen. 

Skönlitteratur har möjlighet att väcka känslor, passion och stark inlevelse, och om läsningen 

enbart blir uppdelad i olika strategier försvinner dessa möjligheter. Nordberg beskriver att 

undervisning med lässtrategier kan ge elever uppfattningen att skönlitteratur och läsning går 

att se som en rebus eller en manual, vilket leder till att diskussioner och upplevelser kan gå 
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förlorade. Att förstå skönlitteratur är mycket bredare och djupare än att kunna avkoda och 

följa instruktioner vid analys av texten (Nordberg, 2020, ss. 38–39).  

Läroplanen 

Då denna studie handlar om läsförståelse är det relevant att presentera vad som står i 

läroplanen om ämnet svenska. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2022, hädanefter Lgr 22, presenteras syftet att undervisningen ska ge eleverna “möjlighet att 

utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2022b, s. 224). Vidare ska 

elevers förmåga att läsa och analysera både skönlitteratur och sakprosa för olika syften 

utvecklas genom svenskundervisningen.  

 

En förändring mellan läroplanen Lgr 11 och den nya läroplanen från och med juli 2022 Lgr 

22 gäller lässtrategier. I den tidigare läroplanen fanns detta begrepp med i centralt innehåll i 

ämnet svenska för årskurs 4–6 samt i kunskapskraven från årskurs 3 och uppåt. I kursplanen 

för svenska finns inte begreppet lässtrategi med i årskurs 4–6 .  I Kommentarmaterial till 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2022a) ger Skolverket inga förklaringar till varför 

lässtrategier är borttaget ur kursplanen för svenska i årskurs 6. I övrigt finns inga markanta 

förändringar gällande läsförståelse.  

 

I svenskämnet finns kunskapskrav gällande läsförståelse att uppnå i årskurserna 1, 3, 6 och 9. 

För betyget E i slutet av årskurs 6 finns följande kunskapskrav i Lgr 22: 

 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och 

visar grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2022b, s. 231). 

 

I Lgr 11 stod istället detta som kunskapskrav för betyget E i årskurs 6:  

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt 

genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 

2021a).  

Sammanfattning av bakgrund 

Avslutningsvis har detta kapitel visat komplexiteten av begreppen läsförståelse och literacy. 

Läsförståelse kan kortfattat beskrivas som förmågan att förstå text, det vill säga tolka texten 

och skapa mening. Literacy är ett ännu vidare begrepp som innefattar att förstå och kunna 

använda text av olika slag. Samhällets utveckling påverkar begreppet literacy då det även 

innefattar att kunna använda text på det sätt som samhället kräver. Denna studie undersöker 

läsförståelse av genrerna sakprosa och skönlitteratur och därför beskrivs i detta kapitel på 

vilket sätt läsförståelse av de olika genrerna är olika. Läsförståelse av sakprosa innefattar 

bland annat att förstå en texts struktur och att kunna ta till sig den viktigaste informationen. 

Läsförståelse av skönlitteratur innefattar bland annat att kunna se texten ur olika perspektiv 

och att kunna växla mellan olika textvärldar. Därefter presenteras internationella och 

nationella mätningar av läsförståelse samt statistik över Sveriges prestation de senaste 
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mätningarna. De mätningar som presenteras är PISA, PIRLS och de nationella proven i 

svenska. Begreppet lässtrategier som är centralt för denna studie introduceras och 

problematiseras i detta kapitel då både positiva och mer skeptiska åsikter presenteras. 

Avslutningsvis presenteras Lgr 22 och det som står i kursplanen för svenska, samt en 

intressant ändring som skett i den nya läroplanen gällande just lässtrategier.  
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Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras relevant forskning för studien. Inledningsvis presenteras forskning 

om gynnsam läsförståelse och läsförståelseundervisning och forskning om läsmotivation. 

Därefter presenteras forskning om läsförståelse av sakprosa samt läsförståelse av 

skönlitteratur. Efter detta presenteras forskning om både sakprosa och skönlitteratur och 

slutligen forskning om differentierad undervisning.  

 

Studien undersöker läsförståelse av både sakprosa och skönlitteratur. Det var svårt att hitta 

relevant forskning med starkt fokus på båda dessa två genrer i samma studie. Vid sökandet av 

relevant tidigare forskning har uppsatsförfattarna tagit inspiration från likande studier. Utöver 

detta har framförallt databaserna Diva och EBSCOhost använts för att söka efter relevanta 

studier med sökorden läsförståelse, reading comprehension, läsförståelseundervisning i 

kombination med sakprosa och skönlitteratur.  

Läsförståelseundervisning och lässtrategier 

Det finns mycket forskning om vilka faktorer som gynnar läsförståelsen. Detta presenterar 

Nell K. Duke och P. David Pearson (2008/2009) i sin artikel Effective Practices for 

Developing Reading Comprehension. De skriver om vikten av balanserad undervisning i 

form av både explicit undervisning om lässtrategier samt utrymme för tid att läsa och 

diskutera texten (Duke & Pearson, 2008/2009, s. 107). De hävdar att detta bör ske i 

kombination med andra gynnsamma faktorer, varav ett stödjande klassrumssammanhang är 

en av dem. I detta ingår bland annat att elever ska ha tid och möjlighet att läsa mycket, att 

läsa för olika syften och olika genrer samt att diskutera texter och ordförståelse (ibid., s. 108). 

Duke och Pearson presenterar en modell för läsförståelseundervisning bestående av fem 

delar. Den inledande delen är att läraren presenterar en lässtrategi och berättar när och hur 

den ska användas. Steg 2 är att läraren och/eller elev visar när hen använder strategin. Detta 

kan exempelvis vara att läraren tänker högt inför eleverna. Steg 3 är att gemensamt använda 

strategin. Fjärde delen i modellen är att eleverna använder strategin med guidning och sedan 

gradvis mindre stöd av lärare. Sista steget är att eleverna kan använda strategin självständigt. 

Dave och Pearson betonar att det är viktigt att lära eleverna att skickliga läsare inte använder 

en strategi i taget, utan använder flera lässtrategier parallellt (ibid., ss. 108–109).  

 

En annan undervisningsmodell som presenteras i Duke och Pearsons (2008/2009) artikel är 

Reciprocal teaching (förkortad RT) som ursprungligen är utvecklad av Annemarie Palincsar 

och Ann L. Brown (1984). Modellen bygger på att svaga läsare lär sig att använda samma 

lässtrategier som goda läsare använder, och Palincsar och Brown lägger fram fyra stycken 

strategier som de huvudsakliga. Dessa fyra är: att sammanfatta texten, att ställa frågor om 

texten, att klargöra otydligheter samt att förutspå handlingen. Samtliga av dessa fyra aktiverar 

elevernas förkunskaper (Palincsar & Brown, 1984, s. 120). Studien går ut på att elever med 

svag läsförståelse, men inte problem med avkodningen, arbetar reciprokt med lärare. Det vill 

säga de turas om att vara “lärare” och “elev” (ibid., s. 126). Läraren och eleverna arbetar med 

de fyra strategierna och turas om att ställa frågor till varandra och tänka högt (ibid., s. 124– 
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125). Försöksperioden varade i 20 dagar där eleverna dagligen övade på detta. Resultatet 

visar att läsförståelsen ökade från ungefär 30 procent till ungefär 85 procent (ibid., s. 145). 

Palincsar och Browns studie bygger på elever i årskurs 7, dock när Duke och Pearson berättar 

om modellen skriver de om elever i årskurs 1 som arbetar enligt den (Duke & Pearson, 

2008/2009, s. 115). Detta tyder på att det är en modell som passar i många årskurser, vilket 

gör det relevant även för denna studie som fokuserar på årskurs 4–6.  

 

Ytterligare en studie som undersöker läsförståelse och lässtrategier är Margaret G. 

McKeown, Isabel L. Beck och Ronette G.K Blakes (2009) studie Rethinking Reading 

Comprehension Instruction: A Comparison of Instruction for Strategies and Content 

Approaches som syftar att undersöka olika sätt att undervisa i läsförståelse. Studien pågick 

under två år och medverkande var 119 elever i årskurs 5 som gick i skolor i USA som under 

lång tid visat låga läsresultat på nationella mätningar (McKeown et al., 2009, s. 225). 

Eleverna delades in i tre grupper: en grupp som undervisas i att använda lässtrategier vid 

läsning, en grupp som undervisas i att läsa texter med innehållsfokus samt en kontrollgrupp 

som följde den ordinarie läsundervisningen på skolan. De utvalda lässtrategierna var att 

sammanfatta, att förutspå, att dra slutsatser samt att ställa frågor (ibid., s. 224). De eleverna 

som arbetade med innehållsfokus gjorde det genom att svara på öppna meningsbaserade 

frågor om texten (ibid., s. 218). Studien innehåller texter av både skönlitteratur och sakprosa. 

Resultatet av studien visar att alla tre elevgrupper ökade läsförståelsen. Däremot framgår det 

att elevgruppen som arbetat med innehållsfokus presterade bättre än eleverna som arbetat 

med lässtrategier både gällande läsförståelse av sakprosa samt att kunna återberätta narrativ. 

Även kontrollgruppen, som följt skolans ordinarie undervisning, presterade bättre inom vissa 

aspekter än elevgruppen som arbetat med lässtrategier, exempelvis muntligt återberättande av 

narrativ. Studiens resultat visar därmed att fokus bör vara på innehåll snarare än lässtrategier 

vid läsförståelseundervisning (ibid., ss. 230–232, 236–237).  

 

I Lena Eckerholms (2018) doktorsavhandling Lärarperspektiv på läsförståelse intervjuas 22 

lärare i Sverige med syfte att undersöka vad lärare uppfattar som framgångsrikt och viktigt i 

läsförståelseundervisningen i årskurs 4-6. I studien undersöks läsförståelse av både sakprosa 

och skönlitteratur och en aspekt av Eckerholms avhandling gäller lässtrategier. De 

medverkande lärarna i studien menar att de i viss grad använder sig av lässtrategier inför 

läsning av en text, och huvudsakligen med fokus på nya ord och begrepp, förkunskaper och 

motivation. För att öka motivationen menar de medverkande lärarna att eleverna ska få välja 

böcker själva. Andra strategier som att förutspå handlingen eller att diskutera huvudtanken i 

en text förekommer i liten utsträckning. Även att använda sig av bilder, tankekartor och 

diagram för att förstå en text sker i mindre grad, vilket Eckerholm menar går emot den 

forskning som finns om lässtrategier som menar att de behövs särskilt vid läsning av sakprosa 

(Eckerholm, 2018, ss. 97, 118, 141, 153). 

Läsmotivation 

Motivation är en viktig faktor för läsning och läsförståelse. I en studie av Margaret Troyer, 

James S. Kim, Elizabeth Hale, Kristia A. Wantchekon och Catherine Armstrong (2019) 



 

 15 

presenteras omfattande tidigare forskning som tydligt visar att inre motivation har positiv 

inverkan på läsförståelse medan yttre motivation har negativ inverkan. Detta på grund av att 

inre motivation leder till mer läsning vilket i sin tur är gynnsamt för läsförståelsen. Inre 

motivation menar Troyer et al. består av flera komponenter: nyfikenhet, engagemang, 

självförmåga och autonom rekreation. Med det sista begreppet menas att läsa för sitt eget 

nöje, och att det sker på fritiden. Yttre motivation innebär att anledningen för läsning är en 

annan än intresse för läsningen i sig. Aspekterna erkännande, konkurrens och betyg kopplas 

till yttre motivation (Troyer et al., 2019, ss. 1198–1203). Studien syftar att undersöka 

sambandet mellan elevers läsmotivation, mängden läsning på fritiden och deras läsförståelse. 

4529 elever i årskurs 3–5 medverkar från 59 olika skolor i USA. Eleverna medverkade i ett 

nationellt literacyprogram, READS, som är skapat för att öka läsförståelsen i 

socioekonomiskt utsatta områden genom att öka läsmotivationen över sommaren. Böcker 

som matchar elevernas intressen och läsnivå ges till eleverna, och lärarna får stöd i hur de ska 

arbeta med eleverna innan sommarlovet. Genom detta ökar chansen att i alla fall en del av 

elevernas läsning under sommaren är texter som har hög kvalitet.  

 

Efter sommarlovet mättes elevernas läsförståelse och motivation genom frågeformulär som 

både avser sakprosa och skönlitteratur samt att kunna svara på vad som står på raderna och 

mellan raderna (ibid., ss. 1203–1204). Utöver detta intervjuades 83 elever om böckerna de 

läst (ibid., s. 1205). Resultatet av studien bekräftar tidigare forskning att inre motivation leder 

till större mängd läsning och bättre läsförståelse, samt att yttre motivation leder till det 

motsatta. Däremot visar inte studien det som annan forskning gjort, att det är mängden 

läsning som ökar läsförståelsen. Istället menar Troyer et al. att det är läsningens kvalitet 

snarare än kvantitet som är anledningen. För att gynna läsförståelse är det därför viktigt att 

arbeta med elevers inre motivation och att texterna är väl anpassade för eleverna (ibid., ss. 

1211–1213).  

Läsförståelse av sakprosa 

Läsförståelse av sakprosa skiljer sig från läsförståelse av skönlitteratur. Meghan D. 

Liebfreund (2014) genomförde studien Success with Informational Text Comprehension: An 

examination of Underlying Factors med syfte att öka kunskapen om vilka faktorer som 

påverkar läsförståelsen för faktatexter, samt om faktorerna skiljer sig åt mellan elever som 

har stark läsförståelse och de elever som har svag läsförståelse. Faktorerna som undersöktes 

var avkodning, förförståelse, inre motivation och ordförråd. I studien medverkade 177 elever 

i årskurs 3–5 i USA. Eleverna studerades både på gruppnivå och på individnivå, genom 

intervjuer samt tester (Liebfreund, 2014, s. 388). Resultatet visar att för gruppen som helhet 

var det ordförråd och ordförståelse som var de största gynnsamma faktorerna för 

läsförståelsen. Däremot när eleverna delades in i grupper baserat på elever med god 

läsförståelse och elever med svag läsförståelse, visade det sig att elever med god läsförståelse 

fortsatt hade faktorerna ordförråd och ordförståelse som de mest gynnsamma. För elever med 

svag läsförståelse var det istället avkodning och inre motivation som var de viktigaste 

faktorerna. Liebfreund poängterar att ordförståelse är av särskild vikt vid läsförståelse av 

sakprosa, eftersom orden i dessa texter är väsentliga för att förstå innehållet. Hon menar även 
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att faktatexter har ett språk som är komplext och ämnesspecifikt, vilket kräver mer av läsaren 

för att skapa förståelse jämfört med skönlitteratur. Slutligen menar Liebfreund att det är av 

vikt att undersöka vilka faktorer som är mest gynnsamma för olika typer av läsare, så att 

undervisningen ska kunna möta elevers olika behov (ibid., ss. 389–391).  

Läsförståelse av skönlitteratur 

I Annette Ewalds (2007) avhandling Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår undersöks betydelsen av skönlitteraturläsning i mellanstadiet ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv. Detta forskningsfält benämns Svenska med didaktisk inriktning, 

ofta förkortat Smdi, och är en relativt ung tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som består av 

litteraturvetenskap, språkvetenskap och didaktik. Studien bygger på fältstudier från fyra 

grundskolor år 2000–2004 i Sverige där lärares undervisning analyseras utifrån etnografiska 

studier med fokus på vilken betydelse ungdomslitteratur och läsning kan ha i 

klassrumspraktiken (Ewald, 2007, ss. 15, 28, 39, 369). En central utgångspunkt i Ewalds 

avhandling är att att läsning handlar om kommunikativa förståelseprocesser och 

meningsbildande. Detta menar Ewald leder till att skönlitterära böcker inom ett 

undervisningsperspektiv kan ha ett värde som kvalificerar dessa som legitima kunskapskällor 

i barns läroprocesser. Vidare är diskussionen gällande läsningens och litteraturens roll i 

skolan tätt kopplad till olika sätt att se på och värdera kunskap (ibid., ss. 370–371).  

 

I Karin Jönssons (2007) avhandling Litteraturarbetets möjligheter presenteras syftet att bland 

annat undersöka möjligheter och utmaningar gällande litteraturpedagogiska redskap inom 

litteraturarbetet i årskurs F–3 . Vidare syftar avhandlingen till att få kunskap om elevers 

förutsättningar att bygga föreställningsvärldar och bli medskapare i en läsargemenskap med 

fokus på skönlitteraturläsning (Jönsson, 2007, s. 23). Studien är kvalitativ och är inspirerad 

av etnografiska metoder som inkluderar dokumentation av intervjusamtal, elevtexter, 

läraranteckningar och både video- och bandinspelningar (ibid., ss. 33, 39). På detta sätt 

fångas komplexiteten i undervisningssituationer genom att både analysera den enskilde 

elevens litteraturreception och undervisningsprocesser. Några av resultaten visar att skriva 

läslogg efter skönlitterär läsning fyller två funktioner. Dels att elever minns och reflekterar 

över sin läsning samt att ställa frågor till sig själv, lärare och text (ibid., s. 132). Vidare visar 

resultaten gällande läsning tillsammans att det finns ett regelbundet mönster i hur 

högläsningsstunderna genomförs. Det börjar med ett kort samtal innan läsning, ett fåtal 

avbrott av läraren med frågor under läsningen samt spontana yttranden från elevernas sida, 

och avslutar med ett kortare sammanfattande samtal efter läsningen (ibid., s. 89). Trots att 

Jönssons studie undersöker litteraturarbetet i årskurs F–3  är denna forskning intressant att 

presentera eftersom liknande mönster i årskurs 4–6 möjligen går att urskilja i denna studie. 

 

Jönsson (2007) refererar även till Lars-Göran Malmgren (1979) och lyfter fram hans tankar 

gällande relationen mellan skönlitterär läsning och kunskap. Lars-Göran Malmgren skriver 

tillsammans med Olle Holmberg (1979) i forskningsprojektet Språk, litteratur och 

projektundervisning vid Lunds universitet där de menar att skönlitteratur är en kunskapskälla 

där texten och läsningen inte är ett mål i sig, utan att det handlar om att få elever att reflektera 
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över det de läser (Holmberg & Malmgren, 1979., s. 127). Grundtanken är att texter kan och 

ska relateras till den verklighet som finns utanför texten och att målet är att leda läsaren ut i 

denna verklighet. Att förstå eller uppleva skönlitterära texter är alltså inget självändamål 

enligt Holmberg och Malmgren (ibid., s. 123). Vidare talar forskarna om direkta och 

indirekta erfarenheter som tillsammans har stor betydelse gällande en människas 

språkutveckling och kunskapsutveckling. Lärande och formningen av en människas 

uppfattningar sker till största del av direkta erfarenheter där saker och ting upplevs i första 

hand. Däremot menar Holmberg och Malmgren att vi människor även behöver få spegla egna 

erfarenheter i det främmande och därmed få ta del av indirekta erfarenheter. Skönlitteratur 

kan på grund av detta vara en viktig källa till att tillåta elever få möta andras upplevelser och 

erfarenheter (ibid., s. 37). I citatet nedan sammanfattas möjligheterna med skönlitterär 

läsning. 

 

Fiktionen belyser verkligheten utifrån ett medvetande och den kan därför komma verkligheten 

närmare än en direkt dokumentär återgivning. Det behövs fantasi för att upptäcka 

verkligheten (Holmberg & Malmgren, 1979,  s. 130). 

Läsförståelse av sakprosa och skönlitteratur 

I den tidigare nämnda doktorsavhandlingen av Eckerholm (2018) intervjuas 22 lärare om 

läsförståelseundervisningen i årskurs 4-6. I studien undersöks läsförståelse av både sakprosa 

och skönlitteratur, och några tydliga skillnader framkommer. Detta gör avhandlingen relevant 

för denna studie då de undersöker relativt liknande saker. Samtliga av lärarna i Eckerholms 

studie har uppfattningen att sakprosa bör läsas högt i klassrummet, även om de inte alltid 

arbetar så. Högläsningen motiveras med att alla elever ska “ta del av texten” för att sedan 

kunna arbeta vidare med den. Skönlitteratur läses tyst majoriteten av tiden, med vid 

högläsning av skönlitteratur anses det ge funktionen att eleverna får läsupplevelse samt boken 

skapar diskussionsmöjligheter (Eckerholm, 2018, ss. 87, 102). I årskurs 4-6 möter eleverna 

en större mängd faktatexter jämfört med tidigare årskurser, och därför behöver eleverna 

bredda sitt ordförråd för god läsförståelse av sakprosa. Eckerholm poängterar även att 

läsförståelse påverkar förståelsen i många ämnen, exempelvis matematik och natur- och 

samhällsorienterade ämnen (ibid. s. 95). Vid efterarbete av texter är både samtal och 

diskussioner samt skrivuppgifter vanliga, framförallt vid sakprosa. Särskilt skrivuppgifter var 

vanligt vid arbete med sakprosa. Skönlitteratur efterarbetades i högre grad genom 

diskussioner, och lärarna var överens om att målet var att diskutera litteraturen med eleverna 

(ibid., ss. 106-107). Flera av lärarna menar att diskussioner om litteratur leder till djupare 

förståelse, tolkning och omvärldskunskap (ibid., s. 149). Däremot var det flera lärare som 

menade att det inte fanns rätt förutsättningar för att kunna ha de diskussioner de ville ha. 

Exempelvis att skolans lokaler inte möjliggör gruppdiskussioner eller att elevgruppen inte 

fungerar (ibid., ss. 104, 110). Andra utmaningar med läsförståelseundervisningen lärarna 

berättar om är klassens storlek, den sociala kontexten i klassen, elevernas socioekonomiska 

bakgrund, tidsbrist samt skolans resurser (ibid., s. 150). Slutligen visar studien att lärare 

genomgående anser att läsförståelse är centralt för elevers lärande samt att läsförståelse består 

av flera olika delar. Att ha god läsförståelse är att kunna hitta information i sakprosa, förstå 
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budskapet i en berättelse, kunna använda tidigare erfarenheter vid läsning samt att kunna 

tolka och leva sig in i en berättelse (ibid., s. 83). 

Differentierad undervisning 

Definitionen av differentierad undervisning enligt Elaine Kotte (2017) är att ”undervisningen 

i klassrummet alltid kan planeras och differentieras så att alla elever får möjlighet att 

medverka oavsett individuella förutsättningar” (Kotte, 2017, s. 34). Differentierad 

undervisning är central i all undervisning och är därför också relevant i denna studie. I Kottes 

avhandling Inkluderande undervisning undersöks lärares uppfattningar om lektionsarbete och 

lektionsplaneringar ur det inkluderande perspektiv som krävs för att undervisa i heterogena 

klasser med dess varierande förutsättningar och utmaningar (Kotte, 2017, s. 27). Studien 

innehåller två empiriska undersökningar där den första är en kvantitativ studie som utförs 

genom enkäter till lärare i årskurs 1–9. Denna kartläggning syftar till att undersöka lärares 

uppfattningar om vilka förutsättningar genomförandet av inkluderande undervisning har 

utifrån exempelvis lektionsplanering, särskilda insatser och ämnesundervisning (ibid., s. 28).  

 

Den andra studien är en kvalitativ fallstudie där datainsamlingen består av 

lektionsplaneringar och dokumenterade kollegiala diskussioner kring undervisningen från nio 

högstadielärare i årskurs 6–9. Resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen visar att 

en majoritet av lärarna har en positiv uppfattning av inkludering. Problematiken att inkludera 

alla elever i undervisningen är inte något som endast kan lösas genom positiva uppfattningar 

utan behöver kompletteras med hur beredda lärarna är på att genomföra praktiska 

anpassningar i sitt arbete (ibid., s. 133). Resultaten från den kvalitativa fallstudien visar också 

en positiv syn på inkluderande undervisning dock med svårigheten att räcka till och 

tillgodose alla elevers olika behov av stöd. Vidare visar studien att lärare ser ett dilemma i att 

balansera pedagogiska satsningar i klassrummet mellan den enskilde eleven och hela klassens 

intresse (ibid., ss. 174–175). Det som enligt Kotte gynnar en framgångsrik måluppfyllelse i 

klassrumsundervisningen är kvalificerade pedagogiska verktyg i form av exempelvis 

specialpedagogiskt stöd, kollegial samverkan gällande elevers förutsättningar och adekvat 

stödmaterial. När lärarna diskuterade och fick utbyta erfarenheter, idéer, och konkreta 

arbetssätt gällande inkludering ansåg detta som någonting mycket positivt och gynnande 

(ibid., s. 175).   

Sammanfattning av forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis visar Duke och Pearsons (2008/2009) studie att en balanserad 

undervisning med tid för både lässtrategier och diskussionsmöjligheter är faktorer som 

gynnar elevers läsförståelse.Vidare presenterar Duke och Pearson undervisningsmodellen 

Reciprocal teaching (RT) som innebär en växelverkan mellan lärare och elever utifrån fyra 

strategier för läsning. Karin Jönssons (2007) studie visar att läslogg efter läsning fyller de två 

funktionerna att eleverna reflekterar över vad de har läst och får ställa frågor till sig själv, 

lärare och text. Vidare visar resultaten att det finns regelbundna mönster gällande hur 

högläsningsstunderna genomförs. Innan läsningen samtalar läraren kort med klassen om 
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texten, under läsningen görs några få avbrott av läraren med frågor och spontana yttranden 

från elevernas sida, och avslutar sedan med en liten sammanfattning efter högläsningen. 

Vidare visar en studie av Liebfreund (2014) att gynnsamma faktorer för läsförståelse på 

gruppnivå inkluderade ordförståelse och ordförråd, medan de mest framstående faktorerna på 

individnivå med elever med svag läsförståelse är inre motivation och avkodning. Gällande 

lässtrategier finns både studier som visar positiva och negativa resultat för elevers 

läsförståelse. En studie av McKeown et al. (2009) visade att den elevgrupp som undervisades 

i lässtrategier presterade sämre i vissa aspekter än både kontrollgruppen och den grupp som 

undervisades med ett innehållsfokus i skönlitteratur och sakprosatexter. Studien av Troyer et 

al. (2019) visar att inre motivation och läsning av kvalitet snarare än kvantitet leder till bättre 

läsförståelse, medan yttre motivation i form av exempelvis betyg leder till ett motstånd till 

läsning hos eleverna. Avslutningsvis visar en studie av Elaine Kotte (2017) att samtliga lärare 

har en positiv inställning till att anpassa sin undervisning efter individen och gruppens behov, 

men att utmaningen ligger i att räcka till och att lyckas differentiera sin undervisning i 

praktiken. Samtlig presenterad forskning är relevant för denna studie då den behandlar det 

undersökta området läsförståelse ur olika synvinklar samt differentierad undervisning som 

ständigt är aktuellt i skolan. Forskningen diskuteras vidare i avsnittet Diskussion.  

 



 

 20 

Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används att för att tolka studiens 

insamlade empiri. Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande hur svensklärare i årskurs 

4–6 resonerar om möjligheter och utmaningar i läsförståelseundervisning. Eftersom 

läsprocesser, såsom läsförståelse, äger rum och utvecklas inom språkliga sammanhang och 

ofta i en gemensam kontext inom skolan har ett sociokulturellt perspektiv valts för att förstå 

och beskriva dessa resultat. Vidare har didaktisk teori valts för att tolka resultaten gällande 

lärares uppfattningar och resonemang gällande läsförståelseundervisning samt deras val och 

motiv gällande arbetssätt. 

Sociokulturellt perspektiv 

I den sociokulturella teorin anses kunskap och lärande vara någonting som skapas i samspel 

med andra snarare än inom en enskild människa. En viktig grundtanke inom teorin är att våra 

tankar och hur vi tolkar omvärlden formas av den kultur och samhälle vi föds in i som barn 

samt att detta påverkar oss vidare i livet som vuxna. Uppfattningen om världen påverkas 

alltså av olika livsvillkor, kontexter och den miljö en person lever i och varierar därför mellan 

olika kulturer och människor. Vidare är en central tanke inom teorin att tankar och språket är 

tätt sammanvävda. Den som anses vara grundare till den sociokulturella teorin är den ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896–1934) och han menade att en individs tankar endast blir 

synliga och tydliga för andra då de formuleras i talat språk (Säljö, 2015, ss. 94, 100). Endast 

då kan dessa tankar utvecklas vidare och omformuleras tillsammans med andra. Språk kan 

därför ses som ett nödvändigt redskap för att samspela och delta i kommunikation med andra 

där individen kan utvecklas och lära sig nya saker. Varje individ är med andra ord en aktiv 

skapare och medskapare av sitt eget och andras lärande genom sitt språk (Säljö, 2000, s. 34). 

 

Centrala teoretiska begrepp som är relevanta för denna studie utöver de grundläggande idéer 

som förklarats ovan presenteras i nedanstående avsnitt:  

 

Redskap  

Enligt Säljö (2000) har begreppen verktyg eller redskap en central roll inom det 

sociokulturella perspektivet. Dessa redskap kan vara av intellektuell karaktär i form av 

exempelvis språk eller fysiska redskap som skapats genom människohand och mänsklig 

kunskap (Säljö, 2000, ss. 20, 30). Hävstänger, böcker och datorer är exempel på fysiska 

redskap, medan det mest centrala intellektuella redskapet är språk. Gemensamt för samtliga 

redskap är att människan använder dem för att förstå och agera i sin omvärld. Språket anses 

vara det mest framstående redskapet eftersom människan med hjälp av det kan beskriva, 

analysera och tolka världen omkring sig på många olika sätt (Säljö, 2015, s. 96). 
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Figur 3. Zone of proximal development (McLeod, 2020). 

 

Proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Enligt Säljö (2000) innebär begreppet proximal utvecklingszon (ZPD) skillnaden mellan vad 

en individ klarar själv och vad hen kan klara av med hjälp av någon annan som kan mer i 

form av exempelvis en lärare, en äldre eller mer kunnig jämnårig kamrat (Säljö, 2000, ss. 

120, 122). Inom det sociokulturella perspektivet bygger lärande på en grundläggande 

ojämlikhet mellan den som ska lära sig något och den som lär ut, exempelvis mellan ett barn 

och en vuxen eller annan mer kunnig person. I linje med detta etablerades begreppet ZPD 

som kan representeras av tre ringar i en figur (se figur 3). Den innersta ringen motsvarar den 

kunskap barnet på egen hand besitter utan utomstående hjälp och den mellersta ringen utgör 

den så kallade utvecklingszonen. Detta område definieras som de färdigheter och 

kompetenser inom räckhåll för barnet att nå, men som kräver utomstående stöd av någon med 

mer kompetens. Den yttersta ringen representerar den kunskap som är bortom räckhåll för 

barnet även med hjälp och stöd av en vuxen (Säljö, 2015, s. 104).  

 

Scaffolding  

Det stöd som kan sättas in för att hjälpa en elev att lösa en uppgift eller ett problem i sin 

utvecklingszon kallas scaffolding. Läraren finns till för eleven som en “byggnadsställning” 

runt eleven för att ge stöd genom kommunikation och att stegvis leda individen genom 

svårigheten (Säljö, 2000, s. 123). Detta stöd kan innefatta både fysiska och intellektuella 

verktyg som hjälper barnets utveckling framåt. Med tidens gång kan detta stöd successivt 

minska i den takt barnets egen kompetens ökar till stödstrukturen är helt avvecklad (ibid., s. 

105). 

Didaktisk teori  

Då denna studie undersöker lärares resonemang om undervisning är didaktisk teori ett 

naturligt komplement till det sociokulturella perspektivet.  

 

Didaktik är läran om undervisning och innefattar ett flertal saker, däribland undervisningens 

innehåll och genomförande samt lärares professionella kunskap. Begreppet didaktik 

innefattar även olika funktioner: det kan ses som ett forskningsfält, lärares yrkesspråk samt 
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hela verksamheten som innefattar lärandesituationer (Wahlström, 2019, ss. 16–20). Werner 

Jank och Hilbert Meyer (1997) definierar didaktik som “undervisningens och inlärningens 

teori och praktik” och poängterar att det därmed inte enbart innefattar skolverksamheten utan 

alla sammanhang där lärande sker (Jank & Meyer, 1997, s. 18). Gunnar Lindström och Lars 

Åke Pennlert (2016) diskuterar även de didaktik som både teori och praktik och beskriver att 

det är kunskap i att undervisa och kunskap om att undervisa. Praktik, kunskap i att undervisa, 

innefattar kunnande medan teori, kunskap om att undervisa, innefattar vetande. Didaktik som 

teori förutsätter distansering till det som händer i praktiken, precis som didaktik som praktik 

förutsätter avdistansering tillbaka till teorin (Lindström & Pennlert, 2016, ss. 22–23).  

 

Grundläggande för didaktisk teori är de didaktiska frågorna: Vem är det som ska lära sig? Vad 

ska eleven lära sig? Varför ska eleven lära sig det? Hur ska eleven lära sig? När ska eleven 

lära sig? Var ska eleven lära sig? (Wahlström, 2019, s. 18; Jank & Meyer, 1997, s. 17). Jank 

och Meyer (1997) breddar begreppet didaktik genom att addera frågorna genom vad, till vad 

och för vad eleven ska lära sig. Dessa frågor ger svar på vilka didaktiska val lärare gör i sin 

yrkesroll (Jank & Meyer, 1997, s. 18).  

 

 
Figur 4. Den didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert, 2016, s. 9). 

 

Ytterligare ett sätt att se på didaktik är genom modellen den didaktiska triangeln, som visar 

undervisningens komplexitet och de olika delar som ingår i en lärares yrkesroll. De olika 

komponenterna i triangeln är innehåll, elev och lärare, och mellan dessa tre finns det olika 

relationer (se figur 4) (Lindström & Pennlert, 2016, s. 9). Dessa relationer beskrivs tydligare i 

den utvecklade didaktiska triangeln (se figur 5).  
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Figur 5. Utvecklad didaktisk triangel (Lindström & Pennlert, 2016, s. 10).  

 

Relation a) (se figur 5) visar relationen mellan elev och innehåll och skildrar elevens 

erfarenhet av innehållet. Detta är en relation som möjliggör lärande. Relation b) är mellan 

lärare och elev och visar den sociala kompetens lärares yrke kräver. Relationen är grundad i 

att lärande sker i ett socialt sammanhang och att det finns en interaktion mellan lärare och 

elev. Det finns även interaktion mellan elev och elev som påverkar lärandet, vilket visas i det 

övre vänstra hörnet i figuren. Relation c) är mellan lärare och innehåll och utgör den 

ämneskompetens lärare bör ha vid undervisning. Slutligen är relation d) mellan lärare och 

elevens lärande, och innefattar därmed lärares didaktiska kompetens. I detta ingår bland annat 

att kunna göra meningsfulla ämnesurval och att ta hänsyn till elevers förkunskaper 

(Lindström & Pennlert, 2016, ss. 10–12). I denna studie kommer de olika relationerna 

användas i analysen.  

Denna studie utgår från den sociokulturella teorin samt den didaktiska teorin för att tolka och 

analysera resultatet av insamlad empiri och föra en diskussion utifrån centrala begrepp inom 

teorierna i koppling till läsförståelseundervisning. Begreppen verktyg, proximal 

utvecklingszon (ZPD) och scaffolding från sociokulturella perspektivet och de didaktiska 

frågorna vem, vad, varför, hur, när, var, genom vad, till vad och för vad eleven ska lära sig 

kommer användas som analysverktyg för att bearbeta och fördjupa förståelsen av empirin.  
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Inför denna studie fanns det intresse och nyfikenhet hos uppsatsförfattarna att undersöka 

läsförståelse och om läsförståelse av genrerna sakprosa och skönlitteratur skiljer sig åt. När 

tidigare forskning söktes upptäcktes dessutom att det inte finns särskilt mycket forskning med 

en uttalad uppdelning av läsförståelse beroende på genre. Det gjorde detta område och vinkel 

ännu mer intressant att undersöka. 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande hur svensklärare i årskurs 4–6 

resonerar om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning. Studien avser även 

att föra en framåtsyftande diskussion utifrån resultatet och relevant forskning. De två 

frågeställningarna som konkretiserar och avgränsar syftet är:  

 

1. Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

sakprosa?  

 

2. Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

skönlitteratur? 
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Metod 

Denna studie avser att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 resonerar om möjligheter och 

utmaningar med läsförståelseundervisning i sakprosa och skönlitteratur. Det är en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Alan Bryman (2018) menar 

att kvalitativ forskning undersöker den sociala verkligheten och respondenternas perspektiv. 

Fokus och betoning ligger därmed på ord i kvalitativ forskning snarare än kvantifiering 

(Bryman, 2018, ss. 61, 561). Bryman skriver att mänskliga handlingar behöver tolkas för att 

förstås (ibid, s. 52) och i linje med detta bygger analysen i denna studie på uppsatsförfattarnas 

tolkningar av respondenternas svar. 

 

I detta avsnitt presenteras studiens urval, datainsamlingsmetod, genomförande av 

datainsamling och analysmetod. Därefter diskuteras etiska ställningstaganden, studiens 

reliabilitet och validitet, reflektion över metod och avslutningesvis studiens arbetsfördelning. 

Urval  

Urvalet i denna studie är ett målstyrt bekvämlighetsurval bestående av sex svensklärare 

verksamma i årskurs 4–6 från olika delar av Sverige. Enligt Bryman (2018) innefattar ett 

målstyrt urval att deltagare strategiskt väljs ut av forskare utifrån dess relevans för de 

formulerade frågeställningarna (Bryman, 2018, s. 496). Urvalsprocessen i denna studie utgick 

från ett antal kriterier: (1) respondenten är verksam lärare i årskurs 4–6; (2) är behörig i 

svenska; (3) undervisar i svenska och därmed har erfarenhet av läsförståelseundervisning. 

Alla dessa tre krav prioriterades i urvalet av möjliga respondenter till studien för att 

säkerställa relevansen av den insamlade datan i förhållande till studiens syfte. Vidare 

beskriver Bryman bekvämlighetsurval som möjligheten att samla in data från människor som 

råkar finnas tillgängliga av ren tillfällighet samt att forskaren inte kan kosta på sig att missa 

den möjligheten. Enligt Jan Trost (2010) är variationer inom den undersökta populationen vid 

kvalitativa studier viktig (Trost, 2010, s. 141). Därför finns respondenter med varierande 

antal år i yrket, delar av Sverige och årskurser inkluderade i denna studies urval. Via inlägg i 

Facebookgrupper för svensklärare i årskurs 4–6 samt förfrågningar via privata kontakter fick 

uppsatsförfattarna kontakt med studiens respondenter.   

Presentation av respondenterna  

Nedan presenteras kort studiens sex medverkande lärare i form av hur länge de har arbetat 

som lärare samt i vilken eller vilka årskurser de undervisar vid intervjutillfället.  

 

Lärare 1: har arbetat i 7 år och arbetar just nu i en årskurs 6.   

Lärare 2: har arbetat i 1 år och arbetar just nu i årskurs 4, 5 och 6.  

Lärare 3: har arbetat i 1 år och arbetar just nu i en årskurs 5.  

Lärare 4: har arbetat i 6 år och arbetar just nu i en årskurs 4.   

Lärare 5: har arbetat i 11 år och arbetar just nu i en årskurs 4.  

Lärare 6: har arbetat i 18 år och arbetar just nu i årskurs 4 och 5.  
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Insamlingsmetod  

Denna studies insamlingsmetod var kvalitativa intervjuer eller så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2018) är intresset vid kvalitativa intervjuer siktat mot 

respondentens uppfattningar och ståndpunkter (Bryman, 2018, s. 561). Denna studie syftar att 

bidra med kunskap gällande hur svensklärare i årskurs 4–6 resonerar om möjligheter och 

utmaningar med läsförståelseundervisning, och därför valdes kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod. Bryman redogör för kvalitativa intervjuer som en insamlingsmetod som 

lämpar sig om syftet är att avhandla olika teman. Vid intervjuer används ofta en så kallad 

intervjuguide där temana finns listade, för att säkra att intervjun svarar mot studiens syfte. 

Kvalitativa intervjuer är flexibla på så sätt att temana kan behandlas i varierande ordning 

beroende på respondentens svar samt att forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor. 

Frågorna ska vara utformade på sådant sätt att respondenterna har frihet att svara som de vill, 

samtidigt som syftet ska besvaras. Vidare ska frågorna formuleras med ett lämpligt språk 

samt inte vara ledande (ibid., ss. 563, 565–566). Både Bryman och Trost (2010) skriver om 

fördelen med kvalitativa intervjuer och användning av intervjuguide om det är flera personer 

som ska leda intervjuerna, för att säkerställa en viss jämförbarhet mellan intervjuerna 

(Bryman, 2018, s. 564; Trost, 2010, s. 71). Utifrån detta utformades denna studies 

intervjuguide. Intervjufrågorna delades in i teman som hade utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Frågorna formulerades med målet att inte vara styrande, så att 

respondenterna gavs utrymme att svara fritt. På så sätt framgår respondenternas resonemang 

om läsförståelseundervisning.  

Genomförande av datainsamling  

Innan intervjuprocessen startade genomfördes en pilotintervju med en lärare utanför studien 

för att testa intervjufrågorna och för att kunna justera intervjuguiden (se bilaga 3). På grund 

av den geografiska spridningen bland respondenterna genomfördes intervjuerna digitalt på 

Zoom eller Google Meet. För att det skulle vara så likvärdigt som möjligt skedde alla 

intervjuer digitalt, även de som geografiskt sett hade kunnat genomföras på plats. Under 

samtliga intervjuer var kamera och mikrofon påslagna och intervjuerna spelades in, med 

respondenternas medgivande. Att spela in intervjuerna är positivt ur flera aspekter, 

exempelvis medför det att de som intervjuar har möjlighet att titta på intervjun flera gånger 

samt att de inte behöver fokusera och lägga tid på att föra anteckningar. Kvalitativa studier 

intresserar sig både för vad och hur respondenten säger någonting (Bryman, 2018, ss. 577–

578), och detta blir lättare att observera om intervjuerna är inspelade. En annan aspekt av 

genomförande av datainsamlingen är val av plats där intervjun ska ske. Trost (2010) menar 

att det är av vikt att intervjun genomförs på en så pass ostörd plats som möjligt och där 

respondenten känner sig trygg (Trost, 2010, s. 65). Som redan nämnt var intervjuerna i denna 

studie digitala vilket medförde att respondenterna själva fick välja var de ville befinna sig, 

vilket kan ses som en fördel för studien.  

 

Att vara två intervjuare närvarande vid intervjun kan vara en fördel enligt Trost (2010). Detta 

gäller särskilt om personerna inte är vana att genomföra intervjuer, och därmed kan ha nytta 

av att ha stöd av varandra (Trost, 2010, s. 67). I denna studie medverkade båda 
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uppsatsförfattarna under samtliga intervjuer, varav den ena hade huvudansvaret för 

intervjufrågorna och den andra ansvarade för följdfrågor och tiden. Uppsatsförfattarna var 

huvudansvariga för tre intervjuer var, och var även ansvarig för att transkribera dessa. Alla 

intervjuer pågick under 25–30 minuter.  

Analysmetod  

Enligt Bryman (2018) är tematisk analys en av de vanligast förekommande analysmetoderna 

för kvalitativ data. Målet med denna metod är att identifiera mönster och teman i form av 

exempelvis likheter, skillnader eller repetitioner i den insamlade empirin vilket kan innefatta 

en variation av olika tillvägagångssätt (Bryman, 2018, ss. 702–703, 705). Enligt Bryman kan 

teman och mönster utgöra en teoretisk grundförståelse av forskares data. Det finns flera sätt 

att genomföra en tematisk analys och ett möjligt exempel är att skapa en matris där 

identifierade teman och koder placeras under olika temakolumner efter noggrann läsning 

(ibid, ss. 703, 707). I enlighet med detta användes tematisk analys för att bearbeta och få 

förståelse för den kvalitativa data som samlats in.  

 

Analysen i denna studie inleddes med att uppsatsförfattarna läste och kodade alla 

transkriberingar individuellt. Det innebar att uppsatsförfattarna markerade ord och fraser som 

var återkommande i den insamlade empirin. När individuella koder identifierats jämfördes 

anteckningar och markeringar mellan uppsatsförfattarna för att säkerställa samsyn. 

Diskussioner och samtal utifrån innehållets relevans i förhållande till frågeställningarna var 

tillvägagångssättet för att nå enighet gällande de fall där uppsatsförfattarna var oense. Efter 

detta steg sammanställdes alla identifierade koder och sorterades utifrån deras inbördes 

samband och relevans i en översikt. Genom denna arbetsprocess valdes ett antal slutgiltiga 

teman ut och sattes som överrubriker till alla kategoriserade koder. Denna översikt var 

likvärdig och motsvarade den matris som Bryman (2018) exemplifierade som 

tillvägagångssätt inom tematisk analys (Bryman, 2018, ss. 704–707). Det sista steget i 

analysprocessen var att gemensamt färgkoda transkriberingarna utifrån uppsatsförfattarna 

valda teman. Exempelvis fick temat “lässtrategier” en egen färg. Den empiri som 

identifierades i färgkoden fördes sedan in i översikten under dess tillhörande rubrik och 

respondent, vilket gav uppsatsförfattarna en god överblick om vem som sagt vad utifrån 

tema. Denna översikt underlättade skrivprocessen och sökandet av användbara citat i 

transkriberingarna. Analysen baserades därmed på tolkningar av respondenternas svar och 

dess samband till de valda teorierna och studiens frågeställningar.  

Etiska ställningstaganden  

Enligt Bryman (2018) finns det ett antal viktiga etiska principer att förhålla sig till vid 

forskning. Dessa fyra principer är det så kallade informations-, konfidentialitets-, samtyckes-, 

och nyttjandekravet (Bryman, 2018, ss. 170–173). Uppsatsförfattarna förhöll sig till dessa 

etiska riktlinjer genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som samtliga respondenter fick ta 

del av där studiens syfte, utformning och datahantering redogjordes för. Datahantering 

innebär både hur respondenternas privata information lagras, hur insamlad data från 

intervjuerna sparas och endast används inom studiens ramar samt att all empiri raderas så 
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snart arbetet är godkänt (ibid., s. 173). Utöver allt detta signerade samtliga respondenter en 

medgivandeblankett (se bilaga 2) innan intervjun genomfördes för att säkerställa båda parters 

samtycke och medvetenhet om konfidentialitet gällande insamlad data och lagring av 

personuppgifter. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är anonymisering när kopplingen mellan svar 

och respondent elimineras totalt för både obehöriga och forskargruppen (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 40). I denna studie var full anonymitet inte möjlig eftersom uppsatsförfattarna var 

medvetna om vilka respondenter som medverkat. I stället för anonymisering blev 

respondenterna icke-igenkänningsbara för utomstående läsare genom ett byte från privat 

information i form av för- eller efternamn till “Lärare 1–Lärare 6”.  

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är begrepp som både enligt Bryman (2018) och Trost (2010) främst 

förknippas med kvantitativ forskning. Reliabilitet handlar om forsknings pålitlighet och 

stabilitet (Bryman, 2018, s. 207; Trost, 2010, s. 131) medan validitet handlar om huruvida det 

som ska mätas är det som faktiskt mäts (Bryman, 2018, s. 209). Eftersom kvalitativ forskning 

inte intresserar sig för mätningar i huvudsak blir, särskilt validitet, inte av särskild betydelse i 

denna studie (ibid., s. 465). Bryman föreslår istället begreppen tillförlitlighet och äkthet som 

kriterier vid kvalitativ forskning. Det första begreppet tillförlitlighet delas in i fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet liknas vid intern validitet och rör därmed frågor om god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och det resultat som sedan skrivs fram 

(ibid., ss. 465, 467). Denna studies resultat är baserat på analys av intervjuerna, vilket leder 

till överensstämmelse mellan dessa delar. Överförbarhet motsvarar extern validitet och 

handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer. 

Vid kvalitativ forskning är detta svårt eftersom det oftast inte är en stor grupp som undersöks. 

I stället bör forskare fokusera på att få detaljrika beskrivningar av den kultur som undersöks 

(ibid., ss. 466–468). I denna studie analyseras sex lärares resonemang, vilket betyder att det 

inte går att generalisera resultatet till hela gruppen av svensklärare i årskurs 4–6. Däremot 

finns det en viss bredd och variation av lärare i urvalet, vilket är positivt för studien och dess 

överförbarhet.  

 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet och innebär att 

forskaren ska ha ett granskande synsätt och att de olika delarna i studien finns tydligt 

redovisade (Bryman, 2018, s. 468). Denna studie presenterar och motiverar 

undersökningsprocessen i avsnitten Metod samt Resultat och analys, vilket är positivt för 

pålitligheten. Trost (2010) ställer sig kritisk till att diskutera kvalitativ forskning och 

reliabilitet. Han menar att reliabilitet bygger på mätningar och värden på variabler, och att 

hög reliabilitet kräver standardisering. Detta blir motsägelsefullt när det är människor som 

undersöks, då det är att antyda att människor är statiska. Människan är deltagare i olika 

sammanhang och kommer antagligen svara olika på en given fråga vid olika tidpunkter 

(Trost, 2010, ss. 132–133). Detta visar återigen på att resultatet av denna studie inte är 

representativt för hela gruppen svensklärare.  
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Det sista kriteriet för tillförlitlighet enligt Bryman (2018) är möjlighet att styrka och 

konfirmera, och det kan förklaras som objektivitet. Forskare ska inte låta sin studie påverkas 

av egna värderingar eller teorier, samt fastslå i vilken utsträckning resultaten går att styrka 

(ibid., s. 470). I avsnittet Resultat och analys i denna studie presenteras objektiva data via 

citat från empirin. Däremot bygger resultaten på citat, teman, frågeställningar och 

intervjufrågor valda och konstruerade av uppsatsförfattarna till studien, vilket medför en viss 

subjektivitet är oundviklig. Detta hävdar även Trost (2010) när han diskuterar objektivitet. 

Han menar att det aldrig går att vara helt nollställd som forskare, men det viktiga är att inte 

påverka de medverkande i studien eftersom det är deras åsikter som undersöks (Trost, 2010, 

s. 134). Detta eftersträvades genom att inte ställa ledande frågor och våga vänta ut tystnad 

under intervjuer, för att respondenterna skulle få chansen att svara på frågan som de önskade.  

 

Det andra begreppet som Bryman (2018) använder är äkthet, som överlag rör mer generella 

frågor om forskningspolitiska konsekvenser. Äkthet innefattar om studien ger en rättvis bild 

av de åsikter som finns i den studerade gruppen, huruvida deltagarna i studien får en ökad 

förståelse av sin sociala miljö och om de får möjlighet att förändra sin miljö (Bryman, 2018, 

s. 470). Det är redan konstaterat att denna studie inte ger en representativ bild av 

svensklärares åsikter. Gällande lärares sociala miljö kan de under intervjuerna få insikter om 

deras egen undervisning och miljö, men troligen i begränsad utsträckning.  

Reflektion över metod  

Denna studies frågeställningar är kvalitativa, och därför är metoderna kvalitativa. Detta är 

relevant för studien eftersom den studerar perspektiv och uppfattningar av den sociala 

verkligheten (Bryman, 2018, s. 61). Datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer gav 

möjlighet att klargöra eventuella oklarheter direkt under intervjun samt möjlighet att ställa 

följdfrågor. Faktum att det var två intervjuare närvarande under intervjuerna samt 

användandet av intervjuguide medförde att alla intervjuteman avhandlades och att det skedde 

inom tidsramen. En pilotintervju genomfördes med en lärare utanför studien innan intervjun 

med Lärare 1. På så sätt testades om intervjufrågorna möjliggjorde utvecklade och relevanta 

svar för studiens frågeställningar. Efter pilotintervjun korrigerades intervjuguiden i liten 

utsträckning. Intervjuerna genomfördes digitalt vilket möjliggjorde att spela in med både ljud 

och bild, vilket är gynnsamt då det går att studera både ord och kroppsspråk hos 

respondenterna även i efterhand. Under en av intervjuerna uppstod dock tekniska svårigheter 

vilket gjorde att enbart ljudet spelades in, men kameran var på vilket gjorde att samtalet blev 

levande. Detta skulle kunna påverka tolkningen av just denna data eftersom det inte finns 

möjlighet att undersöka kroppsspråk i efterhand.  

 

Studiens analysmetod är tematisk analys och det är fördelaktigt då det innebär att studiens 

empiri genererar studiens teman, vilket medför att studiens syfte och frågeställningar är 

kopplade till empirin (Bryman, 2018, s. 703). Bryman (2018) menar att en risk med tematisk 

analys är att forskare inte är tillräckligt tydliga med hur de identifierat sina teman och varför 

de är väsentliga för studien. Detta kan förtydligas genom att koppla temana till varandra eller 

till annan litteratur, samt beskriva den process där teman väljs ut (ibid., ss. 706-707). Denna 
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studie visar relevansen för de valda temana och processen att välja dessa under underrubriken 

Analysmetod.  

 

Det uppkom vissa svårigheter med att hitta lärare som ville medverka i studien, och på grund 

av några sena avhopp i kombination med bekvämlighetsurval blev inte urvalet exakt som 

önskat. De medverkande lärarna har mellan 1–18 års erfarenhet av läraryrket och samtliga är 

kvinnor. För att få ökad representation hade det gärna fått medverka ett antal lärare med ännu 

fler års erfarenhet, samt gärna minst en man. Studien har inte ett genusperspektiv men för att 

få bredare representationen hade det varit fördelaktigt. Å andra sidan är majoriteten kvinnor i 

lärarkåren. Den geografiska spridningen sträcker sig från Mellansverige till södra Sverige. 

Även där hade det varit önskvärt med en större spridning. Studien har målstyrt 

bekvämlighetsurval vilket leder till att urvalet inte är optimalt, och det tåls att ha i åtanke när 

resultat och diskussion presenteras.  

 

Antalet sex respondenter valdes utifrån den rekommendation av Trost (2010) att ett mindre 

antal intervjuer är att föredra för att få en hanterbar mängd data att analysera med god 

överblick, utan risk att missa viktiga detaljer som skiljer eller förenar. “Rent allmänt skulle 

jag vilja påstå att man skall begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer, kanske fyra eller 

fem av dem eller kanske åtta. Ganska få är vanligen att föredra” (Trost, 2010, s. 143). Även 

den snäva tidsramen för studien ledde till valet att ha ett målstyrt bekvämlighetsurval samt 

sex respondenter. På grund av detta går inte studiens resultat att generalisera eftersom det inte 

går att konstatera om det är representativt för gruppen svensklärare i årskurs 4–6 (Bryman, 

2018, ss. 243–244; Trost, 2010, ss. 141, 143).  

Arbetsfördelning  

Uppsatsförfattarna har under arbetets gång haft ett tätt samarbete och gemensamt ansvar för 

alla studiens delar. Alla kapitel har diskuterats och producerats av båda uppsatsförfattarna, 

dock har en uppdelning skett av avsnittens olika underrubriker. Det täta samarbetet leder till 

att båda uppsatsförfattarna är väl införstådda i alla delar samt att det kontinuerligt har funnits 

en samsyn rörande arbetets innehåll.  

 

Avsnitten Inledning, Bakgrund, Diskussion och Konklusion har skrivits tillsammans. I 

avsnittet Teoretiska utgångspunkter har Klara Lundström ansvarat för det sociokulturella 

perspektivet och Lina Andersson för didaktisk teori. Under Metod har Klara Lundström 

ansvarat för Urval, Analysmetod och Etiska ställningstaganden, och Lina Andersson har 

ansvarat för Insamlingsmetod, Genomförande av datainsamling, Reliabilitet och validitet 

samt Reflektion över metod. Vid Forskningsöversikt har Klara Lundström haft huvudansvar 

för forskning om skönlitteratur och differentierad undervisning, och Lina Andersson haft 

huvudansvar för forskning om läsförståelseundervisning och lässtrategier, läsmotivation, 

sakprosa och slutligen läsförståelseundervisning i skönlitteratur och sakprosa. Vid Resultat 

och Analys har ansvaret fördelats på två temana vardera, Klara Lundström Arbetssätt och syn 

på sakprosa samt Differentierad undervisning och Lina Andersson Arbetssätt och syn på 

skönlitteratur samt Lässtrategier.  
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Slutligen har Klara Lundström ansvarat för att leda intervjun och transkribera data från 

Lärare 1, 3 och 5 och Lina Andersson motsvarande ansvarat för Lärare 2, 4 och 6.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analyseras utifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt didaktisk teori. De sociokulturella 

begreppen proximal utvecklingszon (ZPD), scaffolding och redskap samt de didaktiska 

frågorna vad, hur, när, varför, var, för vem, genom vad, till vad och för vad eleven ska lära 

sig, är analysverktygen i studien. Temana är Lässtrategier, Arbetssätt och syn på läsförståelse 

av sakprosa, Arbetssätt och syn på läsförståelse av skönlitteratur och Differentierad 

undervisning. Dessa fyra teman svarar tillsammans på studiens två frågeställningar som är:  

 

1. Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

sakprosa?  

 

2. Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

skönlitteratur? 

 

Hur lärares läsförståelseundervisning är utformad påverkas av hur de ser på läsförståelse, och 

därför presenteras inledningsvis respondenternas definition och syn på läsförståelse. Samtliga 

respondenter är överens om att läsförståelse är viktigt och har en central roll i skolan. 

 

Lärare 1: Läsförståelse för mig är ju liksom nyckeln till allt i skolan, samhället, alltså kunna 

förstå omvärlden [...] jag tycker att läsförståelse är nyckeln till allt, till kunskap. 

 

Lärare 3: [...] min generella uppfattning är att man kopplar läsförståelse till att läsa, och det 

tycker jag inte är samma sak, utan läsförståelse anser jag är mer kopplat till att man ska förstå 

vad ett visst innehåll, alltså på raderna, mellan raderna eller bortom raderna.  

 

Lärare 2: Att man förstå vad man läser. Det är ju väldigt viktigt för att kunna ta in 

information. 

 

Lärare 6: Att kunna ta till sig det som finns i undervisningen i form av texter. Att kunna 

förstå, ja och det spelar ingen roll i vilket ämne egentligen utan det handlar ju lika mycket 

som i matematik som i svenska eller SO och NO.  

 

Respondenterna är överens om att det handlar om att förstå det man själv läser. Det som 

skiljer sig är huruvida de definierar det genom att lägga till begreppet lässtrategier eller inte. 

Två av studiens respondenter har med strategier i sin definition av läsförståelse.  

 

Lärare 4: Att man förstår det man läser genom strategier. 

 

Lärare 5: Det är ju grunden till så mycket. Förståelse inom alla ämnen och det behöver ju sitta 

[...] det handlar om hur man tar sig an en text. Hur man förstår, ställer frågor kring en text, hur 

man gör, alltså strategier att använda [...] att du på något sätt aldrig någonsin blir färdig inom 

det utan det är någonting man måste jobba med genom livet. 
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Citaten ovan visar hur studiens respondenter definierar och resonerar om begreppet 

läsförståelse. Nedan presenteras respondenternas resonemang om möjligheter och utmaningar 

med läsförståelseundervisning utifrån de fyra identifierade teman som är indelade i 

underrubriker.  

Lässtrategier  

Det första identifierade temat är Lässtrategier. Temat innefattar koderna lärarnas attityd till 

lässtrategier och hur de arbetar med lässtrategier. Dessa koder identifieras som mönster i 

insamlad data och utgör därför ett tema.  

Attityd till lässtrategier 

Det finns varierande attityd till begreppet lässtrategier bland studiens respondenter. Av 

studiens respondenter menar två stycken att de arbetar mycket med lässtrategier och tolkades 

vara väldigt entusiastiska kring detta då de pratade om det genomgående under intervjun. De 

båda har med begreppet strategier i sin definition av läsförståelse, se citat ovan av Lärare 4 

och 5.  

 

Lärare 4: [...] jag kan tycka det känns jobbigt att lämna över SO eller NO till någon som inte 

medvetet arbetar med dom här lässtrategierna. 

 

Citatet ovan visar att Lärare 4 uttryckligen säger att hen inte vill lämna över undervisningen 

till en lärare som inte undervisar med lässtrategier. Detta tolkas som att respondenten har en 

positiv attityd till lässtrategier eftersom hen verkligen vill ha med det i undervisningen. 

 

Lärare 5: Läsfixarna som hjälper eleverna att förstå hur, ja men, hur man tar sig an en text. 

Jag repeterar hela tiden, man ger dom strategier [...] men att ha dom här strategierna så vet du 

ju hur du ska ta dig an en text. 

 

Lärare 5 säger inte lika tydligt som Lärare 4 att hen enbart arbetar med lässtrategier, utan 

entusiasmen visar sig snarare i att respondenten berättar att hen genomgående arbetar med 

Läsfixarna och att hen anser att lässtrategier är en viktig del av läsförståelsen. En tredje lärare 

beskriver att hen arbetar med lässtrategier och “Läsfixarna”, men uppfattas inte vara lika 

entusiastisk över detta då hen säger att arbetet med “Läsfixarna” är mer sporadiskt.   

 

Lärare 6: [...] för några år sen så fanns det ett material som hette Läsfixarna typ eller ja [...] 

kör nog lite liksom här och där men mest skönlitteratur.  

 

Citatet ovan visar att Lärare 6 arbetar med “Läsfixarna” “lite här och där”, vilket är en 

skillnad jämfört med Lärare 4 och 5 som arbetar med det kontinuerligt och har en väldigt 

positiv attityd till modellen. Övriga tre respondenter är även de mer neutrala till lässtrategier, 

eller vid ett fall snarare lite tveksam och säger att:  

 

Lärare 3: Nej. Ja jag vet vilka det är men jag använder inte någon av dom faktiskt, men jag 

vet att dom är populära men nej, jag använder inte dom i min femma.  



 

 34 

 

Som citatet ovan antyder är Lärare 3 den respondent som har minst positiv attityd till 

lässtrategier och framförallt materialet “Läsfixarna”. Lärare 1 och 2 säger såhär:  

 

Lärare 2: [...] inte direkt, jag jobbar inte aktivt med det, utan det är mer det här okej men vi 

letar efter ett ord, kan man hitta det här någonstans [...] men jag jobbar inte aktivt med det nej. 

 

Lärare 1: Ja alltså det är det inte, ja jag använder det inte så explicit nu utan, men det är nog 

för att jag har tränat, liksom att dom har blivit upptränade så att jag påminner dom ibland [...] 

jag har inte dom uppsatta men jag liksom benämner dom att nu ska vi försöka förutspå, hur 

gör man det?  

 

Båda dessa respondenter visar en relativt neutral attityd till lässtrategier. Det som Lärare 1 

säger i citatet ovan kan kopplas till ZPD (Säljö, 2000, ss. 120, 122) då läraren menar att hen 

successivt tränar eleverna i lässtrategierna så att de till slut inte längre behöver mer stöd än en 

påminnelse.  

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja flera olika attityder till lässtrategier. En respondent 

tolkas vara lite tveksam, två väldigt positiva och resterande relativt neutrala.  

Undervisning med lässtrategier 

Nu när respondenternas attityd till lässtrategier är presenterade är nästa identifierade del av 

temat hur lärarna arbetar med lässtrategierna. Detta innefattar inte bara de tre lärarna som 

själva berättade att de arbetar med lässtrategier, utan alla sex respondenter berättar om sin 

undervisning på ett sådant sätt att lässtrategier går att urskilja, även om de själva menar att de 

inte arbetar aktivt med lässtrategier. Det bör förtydligas att lässtrategier här utgår från det 

som Barbro Westlund (2009) förklarar är lässtrategier, se Bakgrund.  

 

Lärare 5: [...] det är ju väldigt mycket att knyta an till dom här Läsfixarna [...] så det är minst 

en gång i veckan att vi gör det under den här jätteintensiva tiden nu då från vecka 45 till 52 

när vi går på jullov, som vi har sagt att vi kör stenhårt och sen fortsätter vi säkerligen [...] jag 

menar på samma sätt som att det hänger alfabetet runt om i klassrum så skulle väl såna här 

kunna hänga upphängda i alla tre år man har sina elever, att dom finns med hela tiden även i 

sexan. Sen kanske man inte pratar aktivt om de längre men dom finns där i ryggraden och på 

väggen någonstans.  

 

Citatet ovan visar hur Lärare 5 resonerar kring arbetet med lässtrategier. Lärare 4 är enig med 

Lärare 5 i att hen arbetar mycket med lässtrategier. De menar att det är hjälpsamt för 

elevernas läsförståelse och anses därför vara en möjlighet med läsförståelseundervisningen. 

Båda hävdar att de arbetar med strategierna inom både sakprosa och skönlitteratur. 

Lässtrategierna ska stödja eleverna med hur de ska läsa och förstå texter, för att de sedan ska 

kunna strategierna så pass bra att de “sitter i ryggraden”. Detta kan ses som en scaffolding då 

lärarna stöttar upp runt eleverna genom att lära dem dessa strategier. Det är även att arbeta 

inom den proximala utvecklingszonen. Även det som Lärare 5 uttrycker med att ha 

strategierna uppsatta i klassrummet är scaffolding eftersom det är ett stöd för eleverna även 
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när de har utvecklat sin egen kompetens i strategierna, det vill säga när deras proximala 

utvecklingszon har ändrats (Säljö, 2000, ss. 120, 122–123). Eftersom lässtrategierna används 

för att förstå texter, och i förlängningen även omvärlden, är lässtrategierna ett redskap enligt 

det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015, s. 96).  

 

Resterande respondenter beskriver att de arbetar mycket med att titta på bilder och rubriker, 

ställa frågor till texten och gå igenom nya begrepp. Allt detta finns involverat i de olika 

lässtrategierna.  

 

Lärare 3: [...] då får eleverna svara på frågor emellanåt också som både är återigen den på 

raderna, mellan raderna, bortom raderna [...] det kan ju också vara att man förklarar svåra ord 

[...] först så kollar man på bilderna, vad ser vi för bilder, vad tror vi att texten kommer handlar 

om, sen kollar man på rubriker, kanske bildtexter, mer börjar i den änden.  

 

Citatet ovan visar hur Lärare 3 arbetar med texter, och detta är huvudsakligen gällande 

sakprosa. Den didaktiska frågan hur besvaras då respondenten berättar hur undervisningen 

går till. Även frågan vad besvaras, det eleverna ska lära sig är hur de ska ta sig an en text 

(Wahlström, 2019, s. 18). Vissa av respondenterna benämner det som lässtrategier, medan 

andra berättar hur de undervisar utan att benämna det som det. Lärare 3 pratar mycket om 

frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna, vilket är det som karaktären Reportern 

från “Läsfixarna” gör. Likt det som står ovan om scaffolding och redskap går det att applicera 

på respondenterna som inte menar att de arbetar aktivt med lässtrategier, då det är väldigt lika 

arbetssätt.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att temat Lässtrategier ses som en tydlig möjlighet 

enligt vissa av respondenterna, som menar att de arbetar med lässtrategier mycket och att det 

gynnar läsförståelsen. Alla respondenter arbetar på sätt som skulle kunna beskrivas som 

lässtrategier utifrån innehållet i undervisningen, och betonar vikten av att exempelvis titta på 

bilder och rubriker samt att ställa frågor till texten. Detta tema kan därför beskrivas som en 

möjlighet för samtliga respondenter, då alla arbetar på liknande sätt och ser det som 

gynnsamt oavsett vad de väljer att benämna det som.  

 

Arbetssätt och syn på läsförståelse av sakprosa  

 

Studiens andra identifierade tema är Arbetssätt och syn på läsförståelse av sakprosa. Detta 

tema innefattar koderna ämnesövergripande arbete, SO, NO, högläsning, gemensam 

diskussion. Dessa begrepp identifierades som mönster i form av upprepningar i insamlad 

data.  

Ämnesövergripande arbete 

Gemensamt i respondenternas resonemang är mönster gällande ämnesövergripande arbete i 

samband med läsförståelseundervisning av sakprosa. Samtliga respondenter nämner att de 

använder sig av sakprosatexter hämtade från elevernas aktuella läromedel i NO och/eller SO. 
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Lärare 1: [...] jag väljer alltid någonting vi redan har lyft […] redan kunna lite för att det ska 

bli lättare att ta sig an texten [...] faktatexter som är kopplade till dom områdena som vi läser 

just nu för att eleverna också ska komma in med en förförståelse. 

 

Lärare 6: [...] just faktatexter eller sakprosatexter [...] men sen i all form av SO och NO-

undervisning så jobbar vi ju med att läsa gemensamt. Vi läser hela klassen, vi svansläser, vi 

läser högt gemensamt, dom får läsa högt för varandra. 

 

Citaten ovan visar att Lärare 1 och 6 i linje med den didaktiska teorin gör medvetna val 

utifrån de didaktiska frågorna vad och varför (Wahlström, 2019, s. 18). Svaret på frågan vad 

eleven ska lära sig och öva på är att läsa och förstå faktatexter. Lärarnas aktiva val att välja 

faktatexter från elevernas NO- och/eller SO-böcker relaterar till frågan varför ska eleven lära 

sig just detta. Genom att välja dessa texter “sparar” lärarna tid genom att arbeta 

ämnesövergripande samt hjälper eleverna att få en förförståelse av ämnesinnehållet vilket 

gynnar kunskapsutvecklingen i båda ämnen. Genom att eleverna är bekanta med 

ämnesinnehållet blir läsningen och läsförståelsen av faktatexten mer givande och mer 

inkluderande. Därför kan ett ämnesövergripande arbetssätt tolkas som en möjlighet snarare än 

en utmaning gällande läsförståelseundervisning av sakprosa utifrån respondenternas 

resonemang.   

 

Vidare har det faktum att Lärare 1, 4 och 6 väljer texter där eleverna har en förförståelse och 

placerar ämnesinnehållet i ett sammanhang kopplingar till det sociokulturella perspektivet. 

Det centrala begreppet ZPD kan kopplas till detta eftersom elevens nuvarande kunskaper och 

förmågor utgör utgångspunkten för dennes proximala utvecklingszon. Genom att lärarna 

använder sig av texter eleverna redan är bekanta med ämnesinnehållet maximerar de 

gruppens individuella ZPD:er i syfte att öva på läsförståelse i faktatexter (Säljö, 2015, s. 

104).  

Lärarledd undervisning  

Ett annat mönster i insamlad data gäller respondenternas val att använda lärarledd 

undervisning gällande läsförståelseundervisning av sakprosa. Gemensamma drag hos 

samtliga respondenter innefattar stor andel högläsning i helklass, utmaningar gällande 

ämnesspecifika ord samt att bearbeta texterna gemensamt.  

 

Lärare 6: [...] vi tar ut ur, diskuterar alla begrepp, vi jobbar med begreppen individuellt, alltså 

allt för att skapa liksom en förförståelse för området eller förförståelse för texterna. 

 

Lärare 5: Men det blir mycket högläsning skulle jag säga, mycket tankekartor, 

begreppsbingon, memoryn, att vi liksom leker med dom här begreppen för att dom ska få en 

förståelse […] begrepp som eleverna inte är bekant med, att det kan ibland kännas som ett 

berg att bestiga att förstå [...] det är alltid en evig utmaning att få med alla om det är svåra 

begrepp.  

 

Citaten ovan från Lärare 5 och 6 anknyter till didaktisk teori genom att tydligt besvara de 

didaktiska frågorna hur och genom vad eleven ska lära sig (Wahlström, 2019, s. 18; Jank & 
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Meyer, 1997, s. 18). Svaret på detta är att eleverna lär sig genom högläsning och gemensam 

bearbetning av nya begrepp. Därför kan ordförråd, ordförståelse och nya ämnesspecifika ord 

tolkas som en utmaning gällande läsförståelseundervisning av sakprosa utifrån insamlad 

empiri.       

 

Vidare visar citaten ovan en koppling mellan elevernas språkliga nivå och det sociokulturella 

perspektivet gällande läsförståelseundervisning av sakprosatexter. Inom sociokulturell teori 

är människans språk det mest framstående intellektuella redskapet eftersom vi genom det 

medierar och tolkar hela vår omvärld (Säljö, 2000, s. 20; Säljö, 2015, s. 96). Genom att 

diskutera och gemensamt bearbeta sakprosatexter använder således både lärare och elever sitt 

språk som ett redskap för att bättre förstå sin omvärld och göra den begriplig.   

Vinster och risker med läsförståelse i sakprosa 

Det tredje framstående mönstret i insamlad empiri gällande sakprosa är respondenternas 

resonemang och tankar kring vad det ger eleverna att ha en god läsförståelse och vad riskerna 

är med att inte ha det. Gemensamma drag hos samtliga respondenter innefattar påverkan av 

elevens förutsättningar för framgångsrik skolgång. Vidare mönster i hälften av 

respondenternas svar gäller de risker som finns med en svag läsförståelse i sakprosa och de 

långsiktiga konsekvenser i vuxenlivet som samhällsmedborgare det medför.   

 

Lärare 2: [...] att man har god läsförståelse i just faktatexter [...] viktigt alltså vi lever ju i ett 

[...] samhälle där man söker information själv om olika saker på internet [...] och förstår du 

inte vad du läser i en faktatext [...] måste du också ha kunskaper om liksom källkritik, är det 

här en rimlig källa? 

 

Lärare 1: [...] du blir exkluderad, det blir svårare och svårare i skolan, det blir svårare att ta sig 

an kunskap [...] exkluderad från liksom arbetsmöjligheter och [...] man inte kan söka in på 

vilken utbildning man vill för att man inte har den läsförståelsen och inte det betyget [...] jag 

tycker att allting går hand i hand, så är det alltid.  

 

I citaten ovan svarar Lärare 1 och 2 på de didaktiska frågorna varför ska eleven lära sig, för 

vad och till vad ska eleven lära sig (Wahlström, 2019, s. 18; Jank & Meyer, 1997, s. 18). 

Svaret på dessa frågor är att elever behöver utveckla en god läsförståelse i sakprosa för att 

kunna tillgodogöra sig kunskapsflödet i skolan och för att kunna vara en självständig och 

deltagande samhällsmedborgare i framtiden.   

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att temat Arbetssätt och syn på läsförståelse av 

sakprosa innefattar både möjligheter och utmaningar enligt respondenterna. 

Ämnesövergripande arbete och högläsning av sakprosatexter ses genomgående som 

möjligheter medan begreppsförståelse ses som en utmaning av lärarna.  

Arbetssätt och syn på läsförståelse av skönlitteratur  

Det tredje identifierade temat är Arbetssätt och syn på läsförståelse av skönlitteratur. De 

mönster som urskildes är högläsning, boksamtal, tyst läsning och värdegrundsfrågor. 
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Samtliga av respondenterna berättar om de tre första koderna, medan tre av dem diskuterar 

skönlitteratur som en möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågor.  

Tyst läsning 

Ett av de tydligaste mönster i empirin är respondenternas strukturerade undervisning med tyst 

läsning av skönlitteratur. Samtliga respondenter berättar att de nästan dagligen låter eleverna 

läsa tyst i individuella böcker. Efter eller under läsningen får eleverna svara på frågor på 

varierande sätt, för att läsningen ska “ge någonting”. Flera av respondenterna berättar om 

arbete med läslogg medan andra arbetar mer med muntliga frågor. Att eleverna får svara på 

frågor om läsningen är även positivt för att få eleverna att faktiskt läsa och inte bara sitta av 

tiden, som flera respondenter menar är en utmaning annars. Tyst läsning menar även flera av 

lärarna fyller funktionen att få en lugn stund i klassrummet, vilket kan ses som en möjlighet.  

 

Lärare 5: Vi jobbar med något som heter Stjärnläsare. Då arbetar vi så man är en aktiv läsare 

när vi har tyst läsning på morgonen, då kan jag bryta upp under tyst läsning och be eleverna 

men kanske berätta något om deras huvudpersoner, gör en miljöbeskrivning, att berätta vad de 

har fått för inre bilder [...] för det är så lätt på morgonen att eleverna bara sitter av tiden och 

inte läser men om man istället gör en aktivitet av läsningen så måste dom ju vara på tå och 

måste läsa.  

 

Citatet ovan visar hur Lärare 5 arbetar med tyst läsning, vilket överensstämmer till stor del 

med hur respondenterna resonerar överlag. De didaktiska frågorna hur, när och varför 

(Wahlström, 2019, s. 18) besvaras på liknande sätt av alla respondenter. Hur de arbetar är 

med tyst läsning följt av frågor muntligt eller i läslogg, när det sker är oftast på morgonen och 

varför de arbetar på detta sätt är både för att få en lugn stund i klassrummet samt för att 

eleverna ska öva läsning och läsförståelse.  

 

En av utmaningarna med läsförståelse av skönlitteratur menar majoriteten av respondenterna 

är elevernas läsmotivation. Flera av lärarna antyder att det finns samband mellan svag 

läsförståelse och låg läsmotivation. Ett flertal berättar att de försöker motivera eleverna på 

olika sätt. Huvudsakligen gör de detta genom att se till att eleverna hittar böcker på deras nivå 

och efter deras intressen när de ska hitta tystläsningsböcker, men även genom att själva visa 

att det är kul att läsa.  

 

Lärare 6: [...] jag är ju bokslukare själv och älskar böcker och har alltid gjort det och det vill 

ju jag liksom överföra till mina elever och där tycker jag är den största utmaningen, hur får 

jag eleverna att vilja läsa, att tycka att det är kul att läsa, att leva sig in i boken och liksom 

hitta just den rätta boken för dig eller mig.  

 

Detta citat visar det som Lärare 6 menar är den största utmaningen med skönlitteratur och 

läsförståelse. Denna lärare berättar även i intervjun att hen anser att det skett en försämring 

under hens år som lärare gällande elevers läsning och motivation, och därigenom även 

elevers kunskapsinhämtning och betyg. Även Lärare 3 diskuterar utmaningen med dagens 

elever och deras läsmotivation, och att det märks i skolan.  
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Lärare 3: Dom tycker det är jättesvårt, så man märker ju att dom behöver bekanta sig mer 

med skönlitterära texter. Men det tror jag, det är bara min personliga uppfattning, men jag tror 

att det är ett generellt problem just nu att elever inte kommer i kontakt med skönlitterära 

böcker eller läsning överlag på samma sätt som man har gjort tidigare.  

 

Lärare 3 berättar i citaten ovan att hen märker att eleverna behöver arbeta mer med 

skönlitteratur. Enligt det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste redskapet 

eftersom människan med hjälp av det kan tolka och förstå omvärlden (Säljö, 2015, s. 96). 

Sambandet mellan svag läsförståelse och låg motivation kan förstås genom detta, då svag 

läsförståelse innebär att eleven inte lärt sig använda och förstå språket på ett tillräckligt sätt 

vilket i sin tur leder till låg motivation då läsning och läsförståelse upplevs vara svårt. Lärare 

6 ovan menar att hen försöker motivera eleverna genom att visa att hen själv tycker om att 

läsa, vilket är att hjälpa eleverna i rätt riktning i sin motivation. De didaktiska frågorna 

varför, för vad och till vad (Wahlström, 2019, s. 18; Jank & Meyer, 1997, s. 18) eleven ska 

lära sig besvaras genom detta, då läsning, läsförståelse samt utvecklande språklig förmåga 

blir ett tydligt mål med undervisningen.  

Högläsning och boksamtal  

Ytterligare ett starkt mönster bland respondenterna är användningen av högläsning och 

boksamtal i sin undervisning i skönlitteratur. Precis som med tyst läsning menar samtliga av 

respondenterna att de har mycket högläsning av skönlitteratur. Högläsningen kan ha flera 

funktioner varav möjligheten till diskussion och samtal om boken är ett genomgående 

mönster. Vissa av respondenterna menar även att eleverna har lättare att leva sig in i 

berättelsen om läraren läser högt jämfört med tyst enskild läsning.  

 

Lärare 2: [...] läser jag högt så är dom ju mer fängslade av historien än när dom ska läsa tyst 

[...] om vi läser någon bok tillsammans på högläsning så brukar vi men prata lite om, ja men 

vad läste vi sist och hur tror ni att det här kommer gå, varför blev den här personen arg eller 

att man tar upp sådana exempel från boken, sånt som kan vara lite knepigt, men också väldigt 

självklara saker [...] Då vet man att dom bara liksom hängt med i alla fall.  

 

Citaten ovan visar hur Lärare 2 arbetar med sin klass och vilka typer av frågor som kan 

ställas vid boksamtal. Läraren menar även att det finns en funktion i att fråga frågor för att se 

om eleverna lyssnar och hänger med i berättelsen, vilket svarar mot den didaktiska frågan 

varför (Wahlström, 2019, s. 18). Läraren ställer frågor till eleverna både för att de ska 

diskutera texten men även för att se om de lyssnar.  

 

Majoriteten av respondenterna betonar att skönlitteratur och högläsning möjliggör diskussion 

av öppna frågor och att särskilt lägga vikt på vad som står mellan och bortom raderna. Många 

menar att skönlitteratur är bredare än sakprosa och att det därför går att ha andra typer av 

diskussioner. Några få av studiens respondenter berättar att de brukar koppla läsförståelse av 

skönlitteratur till värdegrundsarbetet.  
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Lärare 1: Så jag läser och sen så brukar jag oftast ha liksom öppna frågor och vi brukar oftast 

ha diskussioner och ibland har vi haft någon dilemmafråga [...] mycket diskussionsfrågor och 

ibland kopplar vi till fyra hörn för att i boken är där många situationer som hur hade du gjort i 

den här situationen. Så man kan koppla till värdegrund och så.  

 

Citatet ovan visar att Lärare 1 använder högläsning av skönlitteratur för att skapa djupare 

förståelse hos eleverna. Det sociokulturella perspektivet menar att lärande alltid sker i ett 

sammanhang och att människans uppfattningar om världen påverkas av den kontext hen 

befinner sig i (Säljö, 2015, ss. 94, 100). Detta blir tydligt i detta fall med gemensamma 

boksamtal, då kontexten kommer påverka var samtalet hamnar. Högläsningen, texterna samt 

språket är viktiga redskap i dessa undervisningstillfällen. Även de öppna frågorna som 

läraren ställer blir både som redskap och scaffolding (Säljö,  2000, ss. 20, 30, 123) då de 

används för att föra diskussionen framåt och för att stötta eleverna i diskussionen.  

Attityd till och vinster med skönlitteratur 

Bland respondenterna finns en variation kring hur de resonerar om möjligheter med 

skönlitteratur. Vissa av lärarna diskuterar relativt likt hur de resonerar om sakprosa, och 

menar därmed att god läsförståelse av skönlitteratur främst gynnar elevens framtida skolgång. 

Några av respondenterna lägger till att även yrkesliv och studier på universitet gynnas av god 

läsförståelse av skönlitteratur.  

 

Lärare 6: Ja men risken är ju att du kanske inte når lika långt kunskapsmässigt, att du kanske 

får ett lägre betyg [...] det kan ju även påverka dig i andra ämnen, SO och NO [...] men sen 

också senare i livet, alltså det blir jobbigt att plugga på universitet eller gymnasiet bara.  

 

Citatet visar hur Lärare 6 resonerar kring riskerna med att ha svag läsförståelse av 

skönlitteratur. Detta är likt det som respondenterna anser är riskabelt med bristande 

läsförståelse av sakprosa. Av studiens medverkande lärare är det två stycken, förutom Lärare 

1 under förra rubriken som diskuterar skönlitteratur och värdegrund, som diskuterar 

möjligheterna med skönlitteratur utifrån relationella aspekter. Exempelvis ord som empati, 

känslor och samhällsproblem förekommer i de två intervjuerna. På frågan vad de anser det 

finns för möjligheter med att arbeta med läsförståelse av faktatexter svarar de:  

 

Lärare 2: Mycket mer än faktatexter [...] mer kreativitet och typ läsa om hur andra har det och 

inte bara som en tråkig faktatext utan där får du också in känslor och relationer och liksom allt 

sånt som inte finns i en faktatext. Så jag tycker ändå att välvalda skönlitterära böcker kan ju 

ge mycket mycket mer än en faktatext.  

 

Lärare 3: Absolut det öppnar ju upp för en ganska god analytisk förmåga, att förstå 

skönlitterära texter erbjuder ju också, kanske desto högre upp i åldrarna framförallt, men 

samhällsproblem. Som den här Godnatt, mister Tom nu den berör ju väldigt mycket liksom 

våld och hemsituationer men den pratar ju också om krig så den kan ju lyfta ämnen som de lär 

sig mycket om och samtidigt uppmuntrar liksom läslusten [...] det öppnar upp möjligheten för 

elever att vidga sin empatiska förmåga, det är lättare kanske att känna, lära sig känna empati 
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för en karaktär [...] och det är ingenting som sakprosatexter lyfter i samma utsträckning, 

orättvisor, olika samhällssituationer eller sociala situationer.  

 

Citaten ovan visar hur Lärare 2 och 3 resonerar om möjligheter med 

läsförståelseundervisning av skönlitteratur. De är överens om att skönlitteraturen öppnar upp 

för diskussioner och förståelse av andra människor och samhällsfrågor, vilket inte sakprosa 

gör i samma utsträckning. De didaktiska frågorna vad och varför (Wahlström, 2019, s. 18) 

besvaras eftersom Lärare 2 och 3 beskriver vad eleverna ska lära sig, exempelvis hur andra 

människor har det, samt varför de ska lära sig det, exempelvis för att utveckla analytisk och 

empatisk förmåga.  

 

I kontrast till detta svarar en annan respondent vid frågan vad det ger eleverna att ha god 

läsförståelse av skönlitteratur att:  

 

Lärare 4: Det underlättar, inte lika mycket som med faktatexter, men det är ju fortfarande 

viktigt.  

 

Detta citat visar en viss attityd till skönlitteratur, medan Lärare 2 och 3 ovan visar en annan. 

Deras attityd till och syn på skönlitteratur påverkar i förlängningen både deras undervisning 

om läsförståelse av skönlitteratur samt hur de använder skönlitteratur i klassrummet.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att temat Arbetssätt och syn på läsförståelse av 

skönlitteratur innefattar möjligheter av flera slag enligt respondenterna. Lärarna arbetar med 

skönlitteratur på ett flertal sätt, varav tyst läsning följt av frågor av olika slag samt högläsning 

är de dominerande. Samtliga respondenter menar att de arbetar med boksamtal på något sätt, 

och flera betonar möjligheten och vikten av att ställa öppna frågor. Några av lärarna betonar 

möjligheten att undervisa om frågor som rör värdegrunden. De stora utmaningarna med 

skönlitteratur menar flertalet är låg läslust hos elever och svårigheter att hitta böcker som är 

på rätt nivå och utifrån intressen.  

Differentierad undervisning 

Det fjärde och sista identifierade temat är Differentierad undervisning. Temat innefattar 

koderna anpassningar på grupp- och individnivå, stöttning, läslust och val av material. Dessa 

begrepp identifierades som mönster i form av upprepningar i insamlad data.  

Anpassningar 

Gemensamma mönster i respondenternas svar gäller det faktum att elevgrupper är heterogena 

i sina förutsättningar och behov vilket kräver olika former av stöttning. Samtliga 

respondenter nämner att de gör anpassningar i sin undervisning utifrån vilket stöd individen 

och gruppen behöver.  

 

Lärare 1: [...] vi är inte stöpta i samma form, vi kommer in i skolan som är uppbyggd på att vi 

alla på något sätt är lika fast vi inte är det, och jag vill ju skapa dom bästa förutsättningarna 

för [...] dom eleverna jag möter och att dom ska känna att dom lyckas [...] ibland räcker 
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kanske inte de här anpassningarna på gruppnivå [...] då måste man kanske anpassa väldigt 

mycket så det är en utmaning. 

 

Lärare 4: [...] dom elever som kanske har svårt för det då klarar dom det med stöd av andra 

och med stöd av mig då [...] det är ju en utmaning i att kunna tillgodose både dom som är 

högpresterande och dom som har svårt för sig. 

 

Lärare 6: [...] det handlar mycket om att hitta rätt nivå på materialet så brukar det lösa sig, det 

handlar ju om att allting ska vara i den proximala utvecklingszonen, lite lite för svårt men 

ändå så att eleverna känner att dom lyckas.  

 

Citaten ovan från Lärare 1, 4 och 6 har tydliga kopplingar till både den didaktiska och den 

sociokulturella teorin. De didaktiska frågorna för vem och genom vad eleven ska lära sig 

besvaras genom att lärarna identifierar vilka behov som finns i gruppen och vilken elev som 

får specifika anpassningar i form av exempelvis nivåanpassat arbetsmaterial eller 

inläsningstjänst (Jank & Meyer, 1997, s. 18). Vidare kan alla former av anpassningar och 

stödinsatser från lärarens sida kopplas till det centrala begreppet scaffolding inom det 

sociokulturella perspektivet. Genom att skapa byggnadsställningar kring en elev utifrån 

dennes förutsättningar och behov klarar eleven mer än den skulle ha gjort utan stöd. Lärare 6 

benämner till och med det sociokulturella begreppet ZPD uttryckligen och visar hur central 

denna idé är gällande elevers utveckling (Säljö, 2015, s. 104). Slutligen kan citaten ovan 

kopplas till Den utvecklade didaktiska triangeln (se figur 5) och sidan som representerar 

lärares didaktiska kompetens. Relation d) är mellan lärare och elevens lärande vilket i denna 

studie yttrar sig genom respondenternas medvetna val av anpassningar utifrån olika elevers 

behov gällande läsning (Lindström & Pennlert, 2016, ss. 10–12. 

Läslust och intressen 

Gemensamt i respondenternas svar är mönster gällande elevers intressen, läslust och val av 

böcker. En stor majoritet av respondenterna benämner kopplingen mellan elevers läsförmåga 

och läslust. En svag läsare har enligt respondenterna generellt ofta också en lägre läslust. Att 

utgå från dessa elevers intressen kan vara ett sätt att öka dennes motivation och drivkraft att 

läsa. 

 

Lärare 2: [...] omotiverade läsare får läsa en faktatext om tåg om dom älskar tåg [...] då 

kanske den helt plötsligt vill läsa [...] man kan öka deras läslust. 

 

Lärare 3: [...] precis har knäckt läskoden så vill man ju verkligen bibehålla den här 

motivationen till att fortsätta läsa [...] men det skiljer sig väldigt väldigt mycket i dels vad som 

intresserar dom och dels också vad dom faktiskt klarar av att läsa för att det ska vara givande. 

 

Citaten ovan från Lärare 2 och 3 visar kopplingar till den didaktiska teorins fråga vad ska 

eleven lära sig. Elevers läslust benämns som en genomgående utmaning för lärare att bemöta 

i läsförståelseundervisning och frågan vad eleven ska läsa besvaras med att gynnsamma 

bokval ofta styrs av elevens intressen för att maximera chanserna för faktisk läsning 

(Wahlström, 2019, s. 18). Vidare kan det faktum att lärare tillåter elever att välja specifika 
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böcker i linje med deras intressen ses som en slags scaffolding som stöttar upp kring svaga 

läsare genom att tillåta bokval som ökar deras läslust och motivation (Säljö, 2015, s. 104).    

 

Vidare kan citaten ovan kopplas till Den utvecklade didaktiska triangeln (se figur 5) och 

sidan som representerar relationen mellan elev och innehåll. Relation a) som representerar 

elevens erfarenhet av innehållet går i linje med respondenternas redogörelser gällande hur 

elevers intressen och läslust får styra deras val av böcker. Resultatet i denna studie visar att 

respondenterna lägger stor vikt vid att matcha “rätt material till rätt elev”. Denna relation a) 

är enligt Lindström och Pennlert (2016) den relation som möjliggör lärande (Lindström & 

Pennlert, 2016, ss. 10–12). 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att temat Differentierad undervisning framförallt 

innefattar utmaningar men också möjligheter i viss utsträckning enligt respondentera. 

Specifik stöttning och anpassningar på grupp- och individnivå ses som utmaningar i 

läsförståelseundervisningen. Elevers intressen och läslust kan däremot ses både som en 

utmaning eftersom låg läslust ofta hör ihop med svag läsförståelse, men också som en 

möjlighet eftersom läsmotivationen kan öka av att få en bok inom elevens intresseområde.   

Sammanfattning av resultat och analys 

Här sammanfattas resultatet kort genom att besvara studiens frågeställningar som är:  

 

Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

sakprosa?  

Studiens respondenter menar att utmaningarna med läsförståelseundervisning i sakprosa är de 

ämnesspecifika begreppen och behovet av differentierad undervisning. Respondenterna 

menar att begränsat ordförråd och ordförståelse är en av de mest framstående utmaningarna 

gällande sakprosatexter. Vidare är behovet av anpassningar och differentierad undervisning 

en utmaning som är nödvändig i alla ämnen och inte uteslutande i läsförståelseundervisning. 

Möjligheterna med läsförståelseundervisning i sakprosa är enligt respondenterna arbetssätten 

högläsning, ämnesövergripande arbete och användandet av lässtrategier. Respondenterna 

menar att det gynnar elevernas förförståelse och sparar planeringstid att lyfta in 

sakprosatexter från exempelvis SO-undervisningen vid läsförståelseundervisning i 

svenskämnet. Vidare är högläsning en möjlighet att bemöta utmaningen gällande elevers 

ordförståelse av nya ämnesspecifika begrepp samt att lässtrategier i form av att exempelvis 

titta på textens strukturella aspekter som bilder, rubriker och underrubriker är gynnsamt i 

läsförståelseundervisning av sakprosa.        

 

Hur resonerar lärare om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning i 

skönlitteratur? 

Studiens respondenter menar att möjligheterna med läsförståelseundervisning i skönlitteratur 

är arbetssätten tyst läsning samt högläsning följt av boksamtal på olika sätt. Respondenterna 

menar att de arbetar mycket med öppna frågor vilket ger eleverna möjlighet att läsa vad som 

står på, mellan och bortom raderna. De öppna frågorna skapar även enligt vissa respondenter 
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möjligheten att diskutera värdegrundsfrågor som samhällsproblem och relationer, för att 

utveckla analytisk och empatisk förmåga. Hälften av respondenterna menar att de använder 

sig av lässtrategier i läsförståelseundervisning i skönlitteratur, och att det är gynnsamt för 

eleverna. Utmaningarna med läsförståelseundervisning i skönlitteratur är enligt studiens 

respondenter främst att få elever med låg läsmotivation att faktiskt läsa, och att hitta böcker 

som är på deras nivå och som passar elevens intresse. På gruppnivå är det en utmaning att 

hitta texter och böcker som passar alla elever i klassen. Vissa av respondenterna menar även 

att det har blivit en större utmaning den senaste tiden, då de uppfattar det som att elever läser 

färre böcker idag.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande hur svensklärare i årskurs 4–6 

resonerar om möjligheter och utmaningar med läsförståelseundervisning. I detta avsnitt 

diskuteras studiens resultat i relation till det som presenteras i Bakgrund och Tidigare 

forskning. Inledningsvis diskuteras möjligheter, därefter utmaningar, arbetssättet högläsning 

och slutligen lässtrategier då dessa anses vara studiens mest framstående resultat. Vidare 

diskuteras studiens begränsningar och slutligen förslag till vidare forskning.  

Möjligheter med läsförståelseundervisning 

Studiens resultat visar att en av de största möjligheterna med läsförståelseundervisningen 

enligt respondenterna är att det ger chansen att vidga diskussionen. Framförallt vid 

skönlitteratur, men även sakprosa, menar vissa av respondenterna att det finns goda 

möjligheter att diskutera exempelvis samhällsproblem och källkritik. Vid arbete med 

skönlitteratur anser hälften av lärarna att det är lätt att leda diskussionen till att samtala om 

karaktärernas känslor, olika typer av samhällsfrågor samt etik och moral. I förlängningen 

leder detta till att eleverna utvecklar analytisk och empatisk förmåga, som en av 

respondenterna formulerar det. Detta synsätt går hand i hand med det som Skolverket (2016) 

och Westlund (2009) beskriver är läsförståelse av skönlitteratur, då de betonar vikten av att 

lära sig se texten ur flera perspektiv och att förstå budskap (Skolverket, 2016, s. 15; 

Westlund, 2009, s. 240). Även Holmberg och Malmberg (1979) har detta synsätt och 

diskuterar det i sitt forskningsprojekt där de starkt menar att skönlitteratur ger möjlighet för 

människan att ta del av andras erfarenheter och spegla dem i sina egna. De menar att det inte 

är läsningen i sig som är målet utan reflektionerna efteråt och den språk- och 

kunskapsutveckling som detta kan ge (Holmberg & Malmgren, 1979, ss, 37, 127). Denna 

studies resultat visar att hälften av respondenterna berättar att de ser möjligheter med 

läsförståelse av skönlitteratur som rör aspekterna ovan. Det är anmärkningsvärt att lika 

många av respondenterna inte nämner dessa möjligheter när de berättar vad de anser det ger 

eleverna att ha god läsförståelse av skönlitteratur. Dessa lärare menar snarare att 

skönlitteratur är viktigt på samma sätt som sakprosa är viktigt, för att klara skolgången och 

för att kunna ta till sig kunskap senare i livet. Det går att fråga sig hur detta påverkar lärarnas 

undervisning och i förlängningen deras elevers utbildning. Om lärares syn på skönlitteratur 

inte skiljer sig särskilt från synen på sakprosa, kommer arbetssätten då skilja sig och vad 

kommer eleverna eventuellt gå miste om?  

 

Möjligheterna med läsförståelseundervisning av sakprosa menar samtliga av respondenterna 

huvudsakligen är att ge eleverna bättre förutsättningar att klara skolgången. Hälften av 

respondenterna poängterar att det även gynnar kunskapsinhämtning efter grundskolan, så som 

att plugga på universitetet eller arbetsmöjligheter. Detta går i linje med det som Roe (2014) 

och Westlund (2009) menar är läsförståelse av sakprosa, vilket främst är att lära sig nytt 

ämnesinnehåll. Detta sker genom att eleverna vet hur de ska läsa sakprosa, vilket exempelvis 

är genom att veta strukturen på texten och att kunna sammanfatta det viktigaste (Roe, 2014, s. 

61; Westlund, 2009, ss. 244–245). Endast en av respondenterna säger uttryckligen att god 
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läsförståelse av sakprosa hör ihop med källkritik och det digitala samhället vi lever i idag (se 

citat av Lärare 2 under rubriken Vinster och risker med läsförståelse i sakprosa), medan flera 

andra diskuterar det implicit. Denna syn på sakprosa går att koppla till begreppet literacy, 

som Taube (2007) menar är att kunna förstå och använda skriftspråket på det sätt som krävs i 

samhället (Taube, 2007, s. 14). Återigen går det att fråga sig hur läsförståelseundervisningen 

påverkas av den syn som läraren har på genren, och vad det i förlängningen har för 

konsekvenser. Vad innebär det för skolan och samhället i stort om elever inte lär sig hur de 

bör förhålla sig till olika texter och källor i tillräckligt stor utsträckning?  

Utmaningar med läsförståelseundervisning 

Den insamlade datan visar ett tydligt mönster gällande hur lärare resonerar om utmaningar 

med läsförståelseundervisningen. Det respondenterna benämner som en stor utmaning är att 

differentiera sin undervisning till den grad de önskar utifrån elevgruppens förutsättningar. I 

linje med Kottes (2017) avhandling Inkluderande undervisning uppvisar samtliga 

respondenter en positiv inställning till att anpassa sin undervisning på grupp- och individnivå, 

men att det i praktiken inte finns tillräcklig tid eller energi för att differentiera undervisningen 

till den grad de skulle önska (Kotte, 2017, ss. 174–175). Likt Kottes studie är dock samtliga 

respondenter tydliga med att utmaningen gällande differentierad undervisning är lika aktuell i 

alla ämnen och därmed inte specifikt för läsförståelseundervisning.   

 

Vidare menar en stor majoritet av respondenterna att elevernas intressen, språkliga 

förutsättningar och ordförråd är faktorer som påverkar deras läslust och läsning i stor 

utsträckning. Denna uppfattning går helt i linje med studien av Troyer et al. (2019) där 

resultatet visar att elevers inre motivation i form av exempelvis nyfikenhet och självförmåga 

ger positiva effekter såsom förbättrad läsförståelse och en ökad mängd läsning. I kontrast till 

detta visar resultatet av Troyer et al. vidare att yttre motivation i form av exempelvis betyg 

och konkurrens ger en negativ inverkan på elevers läsning och läsförståelse (Troyer et al., 

2019, ss. 1211–1213). Detta resultat styrks även av Westlund (2009) som menar att en av de 

största riskfaktorerna för elever med svag läsförståelse och svårigheter med avkodning är att 

de tappar läslusten och börjar undvika lässituationer (Westlund, 2009, ss. 196–197). Studien 

av Liebfreund (2014) styrker denna linje ytterligare genom att visa vad de viktigaste 

faktorerna för elever med svag respektive stark läsförståelse i sakprosa är. Resultaten 

uppvisar att ordförråd och ordförståelse är de mest gynnsamma faktorerna för lässtarka 

elever, medan avkodning och inre motivation är de mest avgörande aspekterna för elever med 

svag läsförståelse (Liebfreund, 2014,, ss. 389–391). Den sammantagna bilden av 

respondenternas resonemang och tidigare forskning är att elevers inre drivkraft att läsa är en 

viktig grundsten för individens förutsättningar för hela skolgången, vidareutbildning, 

framtida arbetsliv, det livslånga lärandet och förmåga till kritiskt tänkande som demokratisk 

medborgare. Den så kallade Matteuseffekten är synlig i detta genom att skolans utformning 

så tydligt gynnar och fortsätter att gynna elever med god läsförståelse från tidig ålder genom 

resten av livet, medan elever med svag läsförståelse fortsätter att “straffas” genom sin 

oförmåga att förstå och tolka text. Med så här höga insatser och långtgående effekter för 
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individen och i förlängningen samhället, går det att ställa sig frågan hur skolan ska arbeta 

proaktivt och kompenserande för de sårbara elevernas inre motivation gällande läsning.  

Arbetssättet högläsning 

Alla respondenter i denna studie redogör för att de aktivt arbetar med högläsning som 

arbetsmetod i läsförståelseundervisning gällande både sakprosa och skönlitteratur. 

Undervisningen av sakprosatexter är mest framstående när det kommer till högläsning i 

helklass på grund av det stora behovet av att förklara ämnesspecifika ord. I Eckerholms 

(2018) doktorsavhandling visar resultaten att samtliga lärare tycker att sakprosa ska läsas 

högt i klassrummet eftersom eleverna behöver stöttning i att bredda sitt ordförråd för att klara 

av den ökning av faktatexter eleverna möter i mellanstadiet i jämförelse med tidigare år. I 

linje med detta benämns uttrycket “the fourth grade slump” av Westlund (2009) som de 

svårigheter som kan uppstå för elever i övergången mellan årskurs 3 och 4 då de förväntas 

läsa svårare texter mer självständigt (Westlund, 2009, ss. 198–200). Genom högläsning och 

gemensam bearbetning av nya begrepp menar samtliga respondenter i denna studie styrkt av 

Eckerholms studie att alla elever på så sätt får möjligheten att ta del av texten. Vidare visar 

Eckerholms resultat att skönlitteratur oftast läses tyst men att vid tillfällen med högläsning 

uppstår goda diskussionsmöjligheter och att eleverna får en läsupplevelse (Eckerholm, 2018, 

ss. 87, 102). Även detta resultat går helt i linje med den insamlade empirin i denna studie där 

alla respondenter redogör för att de har tyst läsning på morgonen i stor utsträckning för att 

samla gruppen, men också regelbunden högläsning av skönlitteratur i kombination med 

reflektionsfrågor.  

 

Jönssons (2007) avhandling visar att lärare ofta använder sig av kortare samtal om 

skönlitteratur innan och efter högläsning, och med få antal avbrott under läsningens gång 

(Jönsson, 2007, s. 89). Det är svårt att med säkerhet veta hur och när lärarna i denna studie 

arbetar med frågor, men liknande mönster finns som i Jönssons studie. Det uppfattas däremot 

som att de medverkande lärarna i denna studie diskuterar texten mer än i Jönssons studie, 

vilket kan bero på elevernas ålder. Jönsson undersökte lärare i årskurs F–3 medan denna 

studie undersöker årskurs 4–6, så det är inte mer än rimligt att elevernas ökande ålder medför 

mer möjlighet till diskussion. Med tanke på the fourth grade slump och den utmaning det 

innebär för elever och lärare kring årskurs 4 går det att fråga sig hur denna övergång på bästa 

sätt bör genomföras. Kan lärare i dessa två årskurser ha ett tätare samarbete, öka mängden 

text tidigare och högläsa gradvis mer i takt med texternas svårighetsgrad redan i årskurs 3 för 

att på ett smidigare sätt överbrygga gapet mellan låg- och mellanstadiets läsning?  

Lässtrategier 

Ett oväntat resultat för studien är vidden av och entusiasmen som respondenterna visar kring 

lässtrategier. Hälften av lärarna berättar att de arbetar med lässtrategier och specifikt 

modellen En läsande klass (Widmark, 2014), även kallat “Läsfixarna”. Två av 

respondenterna arbetar med det i hög grad och tolkas vara väldigt positiva till det. Det är 

oundvikligt att inte se att det bland studiens respondenter finns ett samband mellan entusiasm 

för “Läsfixarna” och en viss syn på skönlitteratur. De lärare som inte berättar att de ser 
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möjligheter med skönlitteratur att diskutera olika typer av värdegrundsfrågor, utan mer ser 

fördelar likt fördelarna med sakprosa, är även de lärare som visar mest entusiasm kring 

“Läsfixarna”. Utan att dra för hårda slutsatser är ändå detta ett intressant resultat. Det blir 

extra intressant i relation till det beslut som Skolverket (2022b) tagit i och med Lgr 22, där 

begreppet lässtrategier är borttaget från ämnet svenska i årskurs 4–6 (Skolverket, 2022b, s. 

231). Vad kan orsakerna till det vara?  

 

Från forskningens sida finns det studier som visar både positiva och negativa sidor med 

lässtrategier. Modellen som presenteras av Duke och Pearsson (2008/2009) samt modellen 

Reciprocal teaching av Palincsar och Brown (1984) är relativt lika varandra och visar båda 

fördelarna med att arbeta med lässtrategier (Duke & Pearsson, 2008/2009, ss. 108–109; 

Palincsar & Brown, 1984, ss. 124–126, 145). Studien om Reciprocal teaching menar att det 

finns stora fördelar med att arbeta reciprokt lärare och elev med de fyra lässtrategierna som 

beskrivs: att förutspå, att sammanfatta, att klargöra otydligheter och att ställa frågor till 

texten. Under studiens 20 dagar ökade elevernas läsförståelse från ungefär 30 till 85 procent 

(Palincsar & Brown, 1984, s. 145). Modellen Reciprocal teaching är som tidigare nämnt även 

en av modellerna som är grunden i materialet “Läsfixarna”. Å andra sidan visar studien av 

McKeown et al. (2009) att lässtrategier inte är gynnsamt vid läsförståelseundervisning, utan 

att fokus istället bör ligga på textinnehåll. Studiens resultat visar att elevgruppen som arbetat 

innehållsbaserat, det vill säga arbetat med öppna meningsbaserade frågor om texten, 

presterade bättre än elevgruppen som arbetat med lässtrategier. Gällande vissa aspekter 

presterade även kontrollgruppen bättre än gruppen som arbetat med lässtrategier, vilket är 

anmärkningsvärt (McKeown, 2009, ss. 218, 230–232, 236–237). Denna motsättning i 

forskningen är intressant att reflektera kring. Hur kan det skilja sig så mycket och vad beror 

det på? Även inom litteraturdidaktiken finns det stark kritik mot undervisning som är styrd av 

lässtrategier, främst gällande skönlitteratur. Nordberg (2020) menar att om läsningen blir för 

uppdelad i lässtrategier blir den snarare lik en rebus med ett färdigt svar än att ge en 

fullständig läsupplevelse, vilket leder till att diskussionsmöjligheter kan gå förlorade 

(Nordberg, 2020, ss. 38–39).  

 

Bland studiens respondenter finns som sagt en varierad attityd till lässtrategier. Det som 

däremot går att konstatera är att de arbetar relativt likt varandra oavsett vad de väljer att kalla 

det. Samtliga menar att de går igenom svåra begrepp, ställer frågor till texten och läser 

mycket gemensamt. Vissa av dem väljer att kalla det för lässtrategier eller att de arbetar med 

“Läsfixarna”, andra benämner det inte som någonting särskilt. Med forskningen i åtanke går 

det att fråga sig om samtliga respondenter arbetar med Reciprocal teaching till en viss grad, 

eller om vissa av respondenterna arbetar mer innehållsbaserat då de menar att de, framförallt 

gällande skönlitteratur, diskuterar öppna frågor i hög grad. Som tidigare nämnt är det 

oundvikligt att missa det samband som finns mellan de respondenter som visar hög entusiasm 

för “Läsfixarna” och en viss syn på skönlitteratur, vilket blir intressant i relation till de 

kritiska röster om lässtrategier från litteraturdidaktikens håll. Betyder det att det finns en 

poäng där? Kan vissa av skönlitteraturens möjligheter gå förlorade om läsningen blir för 

isärplockad?  
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Studiens begränsningar 

Då denna studie undersöker hur svensklärare årskurs 4–6 resonerar om möjligheter och 

utmaningar med läsförståelseundervisning utifrån empiri hämtat genom ett målstyrt 

bekvämlighetsurval är studiens resultat inte generaliserbara. Detta är en tydlig begränsning 

eftersom studiens sex respondenter varken kan representera svensklärare i övriga årskurser 

eller Sveriges lärarkår som helhet. En brist i studien är att uppsatsförfattarna inte kan 

kontrollera ifall det respondenterna hävdar kring sin undervisning faktiskt stämmer överens 

med verkligheten genom exempelvis kompletterande klassrumsobservationer. Om denna 

kombination av datainsamlingsmetoder hade varit möjlig inom studiens tidsram hade det 

stärkt resultatens trovärdighet. Eftersom förutsättningarna för att genomföra observationer 

inte fanns grundar sig därför resultaten av studien på uppsatsförfattarnas tolkningar av 

respondenternas svar i den insamlade empirin. Den presenterade tidigare forskningen är 

huvudsakligen från Sverige och USA. Det hade varit önskvärt med större representation från 

andra länder. Slutligen är en begränsning i studien att uppsatsförfattarna under 

datainsamlingsprocessen blev varse om att begreppet lässtrategier och modellen “Läsfixarna” 

vid en intervju förväxlats med varandra av både respondent och uppsatsförfattarna. Denna 

förväxling kan därför ha påverkat det insamlade empiriska materialet och därmed även färgat 

studiens resultat.  

Vidare forskning 

Då det inte hittades särskilt mycket forskning med fokus på läsförståelse av både sakprosa 

och skönlitteratur blir den infallsvinkeln denna studies bidrag till området. Denna studie fick 

ett oväntat resultat gällande ämnet lässtrategier, och med anledning av att Skolverket (2022b) 

nu beslutat att ta bort begreppet ur kursplanen för ämnet svenska i årskurs 4–6 (Skolverket, 

2022b, s. 231) är det intressant att reflektera över hur det kommer påverka 

läsförståelseundervisningen i framtiden. Antagligen kommer ingen markant skillnad ske på 

kort sikt, men att forska om detta längre in i framtiden vore intressant för att undersöka om 

det har skett en förändring av läsförståelsen i Sverige och i så fall på ett positivt eller negativt 

sätt. Ett annat fält som det finns stort intresse att undersöka vidare är läsmotivation. Det är, 

enligt denna studie, en av de största utmaningarna för lärare, att få elever att faktiskt vilja 

läsa. Det är konstaterat att läsmotivation har stor betydelse, och då särskilt för elever med 

svag läsförståelse, men mer studier kring hur lärare ska få elever motiverade till att läsa 

skulle behövas och antagligen även vara väldigt uppskattat av lärarkåren.  
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Konklusion  

Denna studies resultat visade att respondenterna menar att det finns stora risker med svag 

läsförståelse både i skolan och i vuxenlivet. Ett av de mest framstående resultaten var 

respondenternas attityd till begreppet lässtrategier. Samtliga respondenter arbetar 

innehållsmässigt på mycket liknande sätt, exempelvis med att ställa frågor till texten och 

förklara begrepp. Det som skiljer sig är om och hur de uttrycker och benämner begreppet 

lässtrategier i resonemang om läsförståelseundervisning. Resultatet visade även att lärarna 

anser att det finns stora möjligheter att diskutera texter och i förlängningen utveckla kunskap 

om källkritik samt ökad empatisk och analytisk förmåga. Denna studies slutsats är därmed att 

läsförståelse är av oerhörd vikt. Om läsförståelsen tidigt blir lidande påverkar det 

kunskapsinhämtningen vilket kan få avgörande och långsiktiga konsekvenser. Samhällsbilden 

idag är att barn läser allt mindre och att i förlängningen även läsförståelsen blir sämre. 

Samtidigt har PISA-kurvan vänt de senaste åren och ett nytt resultat kommer att presenteras 

om ett år. Med tanke på det som läggs fram i avsnittet Diskussion gällande ändringen i 

läroplanen för svenska blir det spännande att följa både det resultatet och framtida mätningar 

av läsförmåga. Förhoppningsvis kommer elevers läsförmåga fortsätta utvecklas i takt med 

dagens informationssamhälle som kräver allt starkare läsförståelse hos demokratiska 

medborgare.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Till svensklärare årskurs 4–6 

Information om en studie gällande läsförståelseundervisning i sakprosa och 

skönlitteratur. 

Vi är två lärarstudenter som går den sista terminen på grundlärarprogrammet 4–6 och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

Studien handlar om hur svensklärare på mellanstadiet resonerar kring möjligheter och 

utmaningar med undervisning i läsförståelse gällande sakprosa och skönlitteratur. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom vanlig eller digital 

intervju via Zoom som spelas in. Intervjuerna kommer preliminärt genomföras under v. 47 

(senast v. 48) och beräknas ta max 30 minuter. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer och 

seminarier) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än presentation av studiens resultat. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

(se nedan för kontaktuppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Studiens handledare: 

Olle Nordberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. 

Tel. xxxx   

E-post: xxxx 

Lina Andersson 

xxxx 

Klara Lundström 

xxxx 

Uppsala 10 november 2022 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om hur svensklärare på mellanstadiet resonerar kring 

möjligheter och utmaningar med undervisning i läsförståelse gällande sakprosa och 

skönlitteratur, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Lina 

Andersson och Klara Lundström som går sista terminen på grundlärarprogrammet 4–6, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Jag har informerats om studiens syfte samt om att intervjun kommer att spelas in. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan i 

studien när som helst utan att ange orsak. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie om hur svensklärare på 

mellanstadiet resonerar kring möjligheter och utmaningar med undervisning i läsförståelse 

gällande sakprosa och skönlitteratur. 

  

Ort/datum/år 

 __________________________________________________________________________ 

  

Namnunderskrift 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Namnförtydligande 

  

 

 

 



 

 56 

 

Bilaga 3. Intervjuguide  

Intervjuguide  

Öppningsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen är du behörig i? 

Vilka ämnen undervisar du i just nu? i vilka årskurser? 

Vilken ort jobbar du i?  

Vad innebär läsförståelse för dig?  

Hur arbetar du med läsförståelse? 

1. Sakprosa: 

-Hur arbetar du med läsförståelse av faktatext/sakprosa? 

-vad ser du för utmaningar med det? 

-Vad ser du för möjligheter med det? 

-Konkreta exempel? 

 2. Skönlitteratur: 

-Hur arbetar du med läsförståelse av skönlitteratur?  

-Vad ser du för utmaningar med det? 

-Vad ser du för möjligheter med det?  

-Konkreta exempel? 

Övrigt: 

Arbetar du med lässtrategier? 

Anser du att du arbetar på samma eller olika sätt beroende på genre? 

Hur ser du till att utmana alla elever utifrån sin nivå? (kompenserande arbete, differentierad 

undervisning).  

Ämnesöverskridande? hur påverkar läsförståelsen ex NO och SO? 

Modeller/Material? Vilket material använder du? 

Avslutning:  

Är det något du vill tillägga? 
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