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Sammanfattning 

Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den 

skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka 

hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt 

vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. Studien berör 

även de stigande resultaten i internationella mätningar och hur lärare kan arbeta med 

läsförståelse för att behålla dessa resultat. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 

fem verksamma lärare i årskurs 3 samt observationer av lektioner i deras klasser. Förutom 

att lägga fram resultat från de medverkande lärarnas bearbetning av skönlitteraturen, 

kommer även lärarnas uppfattning om hur de använda lässtrategierna påverkar elevers 

läsförståelse presenteras. Studien visar att det är viktigt att arbeta med olika metoder och 

strategier för att utveckla en god läsförståelse. I studiens resultat framkommer även vikten 

av att en vuxen behöver stötta elever i deras val av skönlitterär bok, då det visat sig att de 

annars har lätt att välja en bok som inte ligger på rätt nivå utifrån deras läsförmåga. 

Nyckelord: läromedel, läsförståelse, lässtrategier, skönlitteratur, undervisning 
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1 Inledning 

Genom läsning tränar vi vår fantasi och förmåga till perspektivskiften, och den ger oss 

även möjligheten att leva oss in i andra människors sätt att tänka och känna (Westlund 

2009, s. 10). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2018. s. 257) poängteras det hur undervisningen ska hjälpa eleverna att 

utveckla intresset för att läsa, men även hur deras åsikter och egna tankar kan formas 

genom läsningen. Barbro Westlund (2009, s. 7) menar att undervisa i läsförståelse är att 

undervisa för ett livslångt lärande, och att en av de viktigaste uppgifter som skolan har är 

att lära eleverna att läsa och förstå vad de läser, då de kommer växa upp till människor 

som förväntas kunna tolka olika slags texter.  

Vi har uppmärksammat att det finns många fördelar och utvecklingsmöjligheter som 

skapas när man använder sig av skönlitterär läsning. Lena Kåreland (2009, s. 9) menar att 

trots detta är skönlitteraturens ställning i skolan och samhället långt ifrån självklar. Hon 

anser att det hos lärare i grundskolan råder en osäkerhet kring vilket syfte 

litteraturundervisningen har. Det centrala innehållet i ämnet svenska i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2018. s. 258) ger 

riktlinjer för hur svenskundervisningen ska utformas och visar vilka normer som ska vara 

vägledande i undervisningen. Kåreland (2009, s. 9) menar dock att det är en skillnad 

mellan teorin och hur det går till i praktiken eftersom tolkningsutrymmet är stort och det 

lämnas mycket ansvar åt de enskilda lärarna. Detta gör att det praktiska arbetet i 

klassrummen kan se ut på många olika sätt.   

Läsförståelse förutsätter flyt i läsningen, men uppstår inte automatiskt i och med god 

ordavkodning och läsflyt. Det finns allt mer läsforskning som visar att det är hur läraren 

vägleder sina elever i läsningen som har en central betydelse. Läraren kan ha olika mål 

och syften med läsningen av en och samma text, och dessa mål måste vara explicit utta-

lade för eleverna. Är inte syftet med läsningen tydligt presenterade för eleverna riskerar 

syftet förbli en gåta för många elever under hela skoltiden (Westlund 2009. s. 8).  

Läraren måste väcka elevernas läsengagemang och motivation så att eleverna läser både 

för att lära och för att få upplevelser genom sin läsning. Begreppet läsförmåga innefattar 

att man kan förstå och förhålla sig till olika sorters information, som viktig samhälls-

information och instruktioner i exempelvis skoluppgifter och faktatexter. Men inte desto 

mindre innebär läsförmåga att uppleva skönlitteraturen. Läsning av skönlitteratur 

utvecklar förmågan att göra perspektivbyten och förmågan att leva sig in i andra 

människors känslor eller levnadsförhållanden. Det är på detta sätt som skönlitteraturen 

även påverkar individen emotionellt (Westlund 2009, s, 10). Syftet med läsningen blir 

således inte primärt att man läser, utan att tänka över vad man läser. 

Vi har under vår lärarutbildning och under våra verksamhetsförlagda utbildningar 

uppmärksammat att lärare arbetar väldigt olika med skönlitteratur i svenskämnet. Vi har 

förstått att det är viktigt för elevernas läsförståelse, ordförråd och stavning att läsa skön-

litteratur, men vi har observerat att skönlitteraturens roll i undervisningen är varierande 
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beroende på undervisande lärare. Skönlitteratur skapar möjligheter för eleverna att få 

utlopp för sina känslor, möta olika kulturer och etablera en kontakt med andra människors 

levnadsöden. Den skönlitterära världen bidrar även till att stimulera elevernas fantasi och 

skapa en värld där de kan känna igen sig i olika händelser och karaktärer (Skolverket 

2018, s. 257). Då vi anser att skönlitteratur har mycket att bidra med för elevernas 

läsförståelseutveckling vill vi granska skönlitteraturens roll i undervisningen för att se hur 

lärare använder och arbetar med den.  

1.1 Syfte 

Det visar sig i internationella kunskapsmätningar att svenska elevers resultat i 

läsförståelse de senaste åren ökat efter flera års nedgång. För att främja denna utveckling 

undersöks hur några lärare idag undervisar i läsförståelse och hur man genom 

skönlitteraturen kan stödja elevers läsförståelseutveckling.  

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur fem lärare använder och arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen i årskurs 3 för att utveckla elevernas läsförståelse. Fokus 

har lagts på hur metoder och strategier används för att utveckla läsförståelsen i samband 

med den skönlitterära läsningen.  

1.2 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur väljer de medverkande lärarna ut de skönlitterära böckerna till 

undervisningen?  

• Hur arbetar de medverkande lärarna med de skönlitterära böckerna i 

undervisningen?  

• Vilka lässtrategier använder sig de medverkande lärarna av i 

undervisningen och hur presenteras de för eleverna?  
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2 Bakgrund 

Här presenteras argument för läsförståelseundervisning utifrån facklitteratur, forskning 

och styrdokument. Viktiga begrepp som belyser aktiviteterna kring läsförståelse 

definieras fortlöpande i samband med att de aktualiseras.   

2.1 Den skönlitterära läsningen 

Den tidigare läsforskningen har enligt Westlund fokuserat mycket på hur barn knäcker 

den alfabetiska koden för att lära sig läsa medan forskningen om läsförståelse är relativt 

ny (2009, s. 48). Läsningen har på senare tid blivit en mer meningsskapande process än 

den var tidigare, och läsförståelse är en förutsättning och en avgörande kompetens för att 

kunna delta i dagens samhälle, skriver Ivar Bråten (2008, s. 24). Både Westlund och 

Bråten anser att läsförståelse är en kommunikation mellan läsaren och texten, där de 

avgörande faktorerna bland annat är läsarens förförståelse och tidigare erfarenheter 

(Westlund 2009, s. 72; Bråten, 2008 s. 24). Då aktuella litteraturforskare kommit fram till 

betydelsen av läsförståelsen, uppkommer frågan om hur man kan använda sig av den 

skönlitterära boken i svenskundervisningen. I inledningen till Kårelands Läsa bör man…? 

(2009, s. 9), tas frågan upp om vilken roll skönlitteratur ska ha i skolan och hur lärarnas 

uppdrag ska tolkas när det gäller svenskämnets didaktik och vilka inslag som ska betonas. 

Kåreland beskriver att det inte är självklart att identifiera svenskämnet med skönlitteratur 

och menar att litteraturläsning inte tycks förekomma så ofta i undervisningen i svenska 

(2009, s. 10). Kåreland frågar sig också vilken roll den tryckta boken har i skolan, då 

läroplanerna framhåller vidgade textbegrepp där filmer, dataspel och andra medieformer 

ska finnas med. Kåreland (2015, s. 8) skriver att många ungdomar väljer bort 

skönlitteraturen då det tar för lång tid innan upplevelsen infinner sig. I dag hoppar man 

istället från det ena programmet till det andra och använder gärna många textgenrer 

parallellt, som att använda internet och att skicka sms samtidigt, för att få en snabb 

stimulans. Hon menar dessutom att det nu är många som har ett annat kulturarv än det 

västerländska och att det inte längre är självklart att eleverna ska läsa verk av de stora 

svenska författarna, då kulturarvet måste tolkas i vidare termer än de nationella. Då 

studier visar att en icke läsande generation är på väg att växa upp, där bokläsning inte har 

samma status som förr, anser Kåreland att skolan har en oerhört viktig uppgift i att lägga 

grunden för tidiga läsvanor och underlätta inträdet till en läsande kultur (2015, s. 9).

  

2.2 Skönlitteraturens roll i undervisningen enligt Lgr11  

I det centrala innehållet för årskurserna 1–3 och 4–6 används inte uttrycket skönlitteratur, 

för de årskurserna används istället begreppet berättande texter. Det är först i det centrala 

innehållet för årskurserna 7–9 som begreppet skönlitteratur kommer in. Att man skiljer 

på berättande texter och skönlitteratur i kursplanen kommer sig av att begreppet 

berättande texter syftar till ett bredare urval än skönlitteratur (Skolverket 2017a, s. 14).  
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I kursplanen är litteraturens roll stark. Syftet beskriver bland annat att elever i under-

visningen ska få möta samt erhålla kunskaper om olika berättande texter. Det förtydligas 

att om eleverna ska ha möjlighet att utveckla ett brett perspektiv på litteraturen kan den 

skönlitterära läsningen inte enbart innefatta modern svensk litteratur, utan den måste även 

kompletteras med litteratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleverna ska 

genom de olika texterna få möjlighet att erfara glädjen i att förflytta sig i tid och rum och 

ta del av andras berättelser. Den skönlitterära läsningen kan även ge eleverna möjlighet 

att utveckla sitt språk, sin förståelse för världen runt omkring dem och den egna 

identiteten (Skolverket 2017a, s. 7; Skolverket 2018, s. 257).  

För att eleverna ska ha möjlighet att bredda och fördjupa sin läsförmåga och genom det 

utveckla sin förmåga att analysera, förstå och tolka texter, förtydligas det i kursplanens 

centrala innehåll vikten av att eleverna undervisas om olika lässtrategier genom hela sin 

grundskoletid (Skolverket 2017a, s. 10; Skolverket 2018, s. 258). I Kommentarmaterial 

till kursplanen i svenska (2017a, s. 10) preciseras betydelsen av begreppet lässtrategier 

som: ”de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text. Lässtrategier 

handlar alltså om något som läsaren gör med texten.” Även samtalet framställs som ett 

viktigt inslag för att eleverna i slutet av årskurs 3 ska ha utvecklat kunskaper om 

(Skolverket 2018, s. 258): 

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer 

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, 

sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter. 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

För att eleven i slutet av årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper i svenskämnet framställs 

det i kursplanens kunskapskrav att eleven, genom att använda lässtrategier, kan läsa 

elevnära texter med flyt på ett i huvudsak fungerande sätt. I kunskapskraven uttrycks det 

även att eleven behöver använda sin kännedom från omvärlden och sätta den i relation 

till texters innehåll, de ska dessutom kunna föra enkla resonemang kring texterna och 

relatera till sina egna erfarenheter (Skolverket 2018, s. 263). 

2.3 Varför man bör undervisa i läsförståelse 

Westlund (2009, s. 8–9) framhåller att målet med läsning är att kunna förstå det man läser, 

och därför är en automatiserad avkodning med läsflyt en viktig del av läsutvecklingen. 

Hon betonar att läsaren måste kunna använda sig av sina förvärvade förmågor och 

strategier för att uppnå denna förståelse och menar att skolan och läraren spelar en viktig 

roll när det gäller utvecklingen av dessa. Vidare menar hon att läsförståelsen inte 

uppkommer automatiskt som en följd av mycket läsning, utan eleverna behöver 

undervisas i hur de ska uppnå god läsförståelse. Även nordamerikanska studier framhåller 

att eleverna inte bara behöver lära sig strategier och hur dessa ska användas för att 
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utveckla läsförståelsen. Eleverna behöver också undervisas i varför de ska använda dem 

och när de olika strategierna är lämpliga att använda. Detta är något som visat sig ha stor 

betydelse för att eleverna ska kunna överföra sina färdigheter till olika sorters texter och 

inte bara använda dem rutinmässigt (Duke & Pearson 2002, s. 205–242).  

Då vi i dagens samhälle blir översköljda av texter av olika slag är det viktigare än 

någonsin att kunna läsa och förstå dem, och läsförståelseutvecklingen blir således en 

central del av skolans undervisning. Detta krav på ökad läsförståelse innebär att den 

professionella läraren måste känna till vad som utvecklar läsförståelse och organisera sin 

undervisning enligt den kunskapen. Har eleven en svag läsförståelse kan det leda till 

konsekvenser både i och utanför skolan. En ytlig tolkning vid läsning av faktatexter kan 

innebära försämrade ämneskunskaper, vilket i sin tur kan leda till sämre betyg. Sämre 

betyg kan påverka elevens möjligheter till val av skolor vid högre utbildning. Otaliga 

verksamheter i samhället är beroende av att man kan läsa och skriva och för att på ett 

aktivt sätt delta i samhället behöver man kunna läsa med förståelse. Att kunna läsa 

information och instruktioner korrekt kan därför vara livsavgörande, då det annars kan 

leda till utanförskap och vidare till marginalisering (Westlund 2009, s. 11–13; Eckerholm 

2018, s. 11). 

I Skolverkets publikation Med fokus på läsförståelse (2006, s. 6) uppmärksammas det att 

skriva och läsa är några av de nycklar som öppnar dörrarna för att vi ska kunna bli akt-

iva samhällsmedborgare.  Läsutvecklingen har därmed blivit en viktig beståndsdel i 

skolan och ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar att 

utveckla sina språkliga förmågor. Den skönlitterära läsningen är personutvecklande ur 

både ett individuellt och ett kollektivt perspektiv och genom skönlitteratur antas 

människor bli mer vidsynta och nyanserade i förhållningssättet gentemot det främmande, 

och kanske även mer reflekterande kring den egna kulturen.  Läroplanen och kursplanen 

är styrdokument som speglar synen på kunskap och ger mål och riktlinjer för hur 

undervisningen ska bedrivas. Tidiga läsupplevelser har mycket stor betydelse för elevens 

fortsatta läsande och lärarnas litterära socialisation ligger till grund för elevernas möte 

med litteraturen i skolan. För att skönlitteraturen ska nå hela sin personlighetsutvecklande 

potential behöver den diskuteras utifrån demokratiska aspekter. I Kursplanen i svenska 

betonas att skolan ska ge eleverna tillfällen att utveckla och praktisera sina förmågor i att 

tala, lyssna och tolka men även att få uppleva och lära av skönlitteratur och det poängteras 

att litteraturen har betydelse för elevernas identitetsutveckling och förståelse för 

omvärlden (Skolverket 2018, s. 254; Kåreland 2009, s. 68–69).  

2.4 Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse är i denna studie begränsat och innefattar inte betydelsen av den 

engelska beteckningen literacy som ibland översätts till svenskans läsförståelse. 

Begreppet literacy innefattar inte enbart förståelse av skrivna texter utan innebär även 

förståelse av ljud, animationer och film vilket här inte kommer att analyseras.  
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Läsförståelse kan definieras på fler olika sätt, men enligt Bråten (2008, s. 14) är 

läsförståelse när läsaren utvinner och skapar mening med en skriven text och samspelar 

med den. När läsaren utvinner och skapar mening med en text handlar det om att läsaren 

behöver erhålla det innehåll eller den mening som författaren på förhand har lagt in i 

texten, och som nu på sätt och vis existerar i den. Det erfordrar att läsaren på ett noggrant 

och fullständigt sätt genomsöker texten och är så trogen texten som möjligt, alltså att 

läsaren enbart tillvaratar textens bokstavliga mening. Bråten (2008, s. 14) menar att den 

processen är viktig för läsförståelsen, och att läsförståelsen blir lidande om den processen 

inte fungerar.  

Även Westlund (2009, s. 69–70) menar att läsförståelse är en kognitiv process som är 

aktiv och målfokuserad och innefattar förmågor, strategier, erfarenheter, tidigare kunskap 

och drivkraft. Läsförståelseprocessen är aktiv eftersom läsaren hela tiden behöver 

samspela med texten, dra nytta av tidigare kunskaper, problematisera innehållet och 

genom det tillsätta ny kunskap till den, för att på djupet kunna ta till sig innehållet och 

göra det till sitt eget.  

Detta kan sammanfattas genom Monica Reichenbergs och Ingvar Lundbergs (2011, s. 13) 

förklaring av den kognitiva process som ligger till grund för en god läsförståelse. 

Författarna klargör begreppet läsförståelse genom att beskriva skeendet som att vi under 

läsningen konstruerar en inre föreställningsvärld, en mental modell av världen där vi ser 

saker hända och föreställer oss hur saker hänger samman. Det är här som våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter blir centrala för hur vi konstruerar våra mentala modeller. 

Kan vi inte framkalla inre scenarion eller hitta kopplingar till egna erfarenheter blir texten 

oftast obegriplig för oss. Detta beror på att texter ofta inrymmer mycket information som 

inte finns uttryckt i ord och meningar och som lämnar ett stort behov för läsaren att göra 

egna tolkningar. Reichenberg och Lundberg (2011, s. 14) framhåller följaktligen i likhet 

med Bråten (2008) och Westlund (2009) att läsförståelse betyder att läsaren har och kan 

utnyttja sin kunskap om världen och även använda relevanta förkunskaper för att skapa 

en förståelse av och en mening i en text.  

2.5 Inferenser  

För att få en djupare förståelse för en text måste läsaren samspela med den och skapa sin 

egen mening. Läsaren behöver då aktivt interagera med texten och inte enbart passivt ta 

emot vad författaren förmedlar. När man som läsare tänjer på den bokstavliga textens 

gränser och fogar in sina egna erfarenheter och uppfattningar och därmed skapar ny 

tolkning kallas det att läsaren gör inferenser. Inferenser inom läsförståelsen handlar om 

läsarens slutledningar utifrån hans eller hennes kunskap om texten, förenat med läsarens 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Att göra inferenser under tiden man läser är att gå 

utanför den bokstavliga tolkningen och öppna upp en värld av mening med tydliga 

förbindelser till det egna livet. I den kopplingen skapas en originell mening, en mening 

som utvecklas mellan läsarens egen bakgrundskunskap, textens tryckta ord och hjärnans 

förmåga att smälta samman den kombinationen till något för läsaren personligt och unikt. 
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När läsaren står för ett aktivt bidrag i samspelet mellan sig själv och texten uppstår genuin 

läsförståelse (Keene & Zimmermann 2003, s. 167,169; Bråten 2008. s. 13–15). 

Ett förtydligande av begreppet kan göras genom beskrivningen att när en läsare kommer 

att tänka på något som han eller hon känner till, på grund av att något som står i boken är 

bekant eller är likt läsarens egen verklighet, kan läsaren koppla samman sin 

bakgrundskunskap med textens innehåll. Läsaren lyfter på ett sätt ut en tanke ur boken 

och lägger ihop den med sina egna tankar likt två pusselbitar. Att läsa mellan raderna blir 

således något fantastiskt då det hjälper läsaren att minnas bokens händelser. Att på det 

sättet göra inferenser, framhåller Ellin O Keene och Susan Zimmermann (2003, s. 168) 

som något definierbart och på samma gång något som ligger bortom all definition. De 

understryker att det är individens livserfarenhet, logik, vishet, kreativitet och 

eftertänksamhet som ger texten ny mening, och då varje människas erfarenheter är unika, 

leder på så sätt konsten att skapa inferenser läsaren till platser som endast blir tillgängliga 

för henne eller honom (Keene & Zimmermann 2003, s. 176). 

2.6 Att välja bok 

Precis som vuxna behöver eleverna få möjlighet att botanisera bland böcker för att hitta 

någon som passar deras personlighet, behov och utvecklingsstadium (Chambers 2011, s. 

36). Aidan Chambers anser att ingen kan bli en hängiven läsare på texter valda av någon 

annan, utan läslusten infinner sig när vi får välja bok utefter vårt eget intresse. Det räcker 

alltså inte att läraren väljer texter för att gynna elevernas läsintresse, utan eleverna bör 

själva med stöd från läraren göra sina bokval (Chambers 2011, s. 36). Någonting lärare 

bör tänka på när de hjälper eleverna att välja text är att se elevernas olika behov och 

förutsättningar, och att texten ska väcka intresse för diskussion och väljas ut för sitt 

innehåll, då det är av yttersta vikt att boken går att relatera till och att den tilltalar eleverna 

(Molloy 2008, s. 89; Westlund 2018, s. 4). Det betyder oerhört mycket för eleverna om 

de får njuta av sin läsning och inte enbart läsa för att träna lässtrategier (Westlund 2018, 

s. 4). Westlund menar att det kan bli svårare att koncentrera sig på innehållet om man 

överdriver användningen av förståelsestrategier. Ett annat sätt att upptäcka något att läsa 

är enligt Chambers (2011, s. 37) att prata med sina klasskamrater om vad de har läst och 

gillat. I dessa samtal kan de utbyta åsikter och tips om böcker de läst, vilket kan göra att 

eleven lättare hittar något som denna finner intressant. 

Dock räcker det inte räcker med att enbart botanisera bland böcker för att bli en litterär 

läsare, skriver Chambers (2011, s. 38). Han uttrycker att det är naivt att tro att bara för att 

det finns god tillgång till böcker kommer allt annat, som till exempel läsengagemang och 

ordkunskap automatiskt, och påtalar att det därtill krävs en genomtänkt pedagogik. Det 

finns olika pedagogiska modeller man kan använda sig av. Chambers (2011, s. 89–95) 

presenterar några övningar där man genom kamratinflytande kan dela med sig av sina 

läsupplevelser. ”Har du läst den här?” är ett exempel där man berättar för varandra om 

böcker man läst och tyckt om. Chambers tycker inte att man ska vänta in dessa tillfällen 

utan schemalägga dem så att tre till fyra elever får tillfälle att presentera varsin bok. De 

ska vara väl förberedda och gärna ha med ett exemplar av boken de valt. Lär-aren bör 
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också hjälpa dem att hitta vinklingar och detaljer som gör presentationen intressant. Efter 

presentationen får de andra eleverna i klassen ställa frågor medan läraren agerar 

ordförande och ser till att alla får säga sitt. Läraren kan i slutet av lektionen också 

sammanfatta vad som sagts och visa böckerna igen för att eleverna lättare ska komma 

ihåg vilka det var. ”Klotterplanket” är ett annat exempel på ett sätt att dela med sig av 

sina läsupplevelser. Här behöver man en anslagstavla där eleverna får hänga upp 

meddelanden med boktips. Den enda regeln är att titel och författare går att läsa.  

”Skyltning och presentation” är en viktig aktivitet för att lyfta fram böckerna i ljuset och 

skapa ett intresse. Skyltade böcker talar enligt Chambers (2011, s. 29) för sig själva och 

för en bra skyltning krävs ett genomtänkt bokval och ett bokarrangemang som drar till 

sig elevernas nyfikenhet och uppmärksamhet. När eleverna får vara med att planera och 

organisera brukar deras intresse öka och deras entusiasm sprida sig bland andra elever. 

Det här menar Chambers kan ha stor genomslagskraft på hela skolans läsning. Problemet 

kan dock vara att finna tid för att tillfredsställa den lust och de krav som väcks på att det 

ska finnas tillräckligt med böcker och tid för att läsa dem (Chambers 2011, s. 95). 

Chambers (2011, s. 96) anser att om man som vuxen visar ett genuint intresse för 

elevernas bokval är det också troligt att eleverna försöker sig på att läsa det som före-

slagits. Det här kan föregås av vardagligt småprat där läraren tar del av elevernas 

förväntningar, tycke och smak. 

Vad man däremot inte ska göra enligt Chambers (2011, s. 98) är att ge eleverna för stora 

förväntningar på boken som inte kan infrias. Han ger ett exempel i sin bok där han berättar 

om en lärare som sa att klassen skulle läsa en spökhistoria. För de flesta barn innehåller 

spökhistorier skramlande kedjor och skrämmande vålnader, vilket inte alls förekom i 

boken. Detta kan leda till att eleverna blir besvikna. Det är bättre att vara aningen skeptisk 

och tveksam, men att man ändå låter sin entusiasm för boken lysa igenom. Chambers 

påpekar att man som lärare ska låta eleverna förstå att de kan mer än de tror och att de 

ska uppskatta det svåra som ligger precis utanför deras förmåga (Chambers 2011, s. 99). 

2.7 Undervisning i lässtrategier     

Lässtrategier definieras som medvetna mentala handlingar som görs under läsning för att 

förbättra läsförståelsen och för att komma ihåg vad man läst (Skolverket 2017a, s. 10). 

Strategierna fungerar som verktyg för eleverna för att de ska veta hur de ska tänka när de 

läser. PIRLS, som är en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga, har i 

mätningar från 2006 och 2011 uppmärksammat att svenska elever inte får lika mycket 

undervisning i olika lässtrategier som andra EU-länder. Däremot visade den senaste 

undersökningen från 2016 en ökning och att det nu var en större andel än tid-igare som 

undervisas i lässtrategier varje vecka. Jämfört med 2011 får svenska elever överlag nu 

mer tid till aktiviteter som utvecklar deras lässtrategier och läsförståelse (Skolverket 

2017b, s. 53).  

För att eleverna ska ha möjligheten att utveckla genuin läsförståelse måste läraren akt-ivt, 

via en direktundervisning, undervisa eleverna om vilka lässtrategier som är mest effektiva 
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att använda sig av. En direktundervisning sker genom att läraren modellerar och själv 

visar hur strategierna används och hur de kan hjälpa läsaren att förstå en text, varpå 

eleverna får tillämpa strategierna vid upprepade tillfällen. Elever i grundskolan ska inte 

lämnas ensamma i sitt arbete med läsförståelse, skriver Westlund. Hon framhåller vikten 

av att undervisning i läsförståelse måste ske i en medveten balans mellan lärarens 

direktundervisning i lässtrategier och elevernas självständiga läsning (2009, s. 35–36). 

Hon skriver att en aktiv läsundervisning sker i tre steg:   

1. Lärarens direktundervisning av lässtrategier i tydlig anknytning till ämnes-

kunskaper.  

2. Eleverna får under lärarens vägledning och uppföljning praktisera strategierna.  

3. Eleverna arbetar självständigt med strategierna.  

National Reading Panel (NRP) (2000, kap. 4–6) fastställer att en effektiv inlärning av 

lässtrategier kan motivera eleverna, och att det gynnar elevernas fortsatta läsning om de 

får lära sig att använda en strategi passande till textens genre. Forskningen visar att en 

tydlig undervisning i olika lässtrategier leder till djupare förståelse för strategierna och 

att eleverna då också får en större behållning av dem. När en läsare kan kombinera olika 

strategier under sin läsning förbättras läsarens läsförståelse. En positiv konsekvens som 

kommer av att eleverna lär sig använda olika lässtrategier under sin läsning är ökad 

läsning. När eleverna förstår vad de läser genereras viljan att läsa ännu mer. Författarna 

menar att detta kan vara ett tungt argument när man förordar undervisning i lässtrategier.

  

2.8 Reciprocal teaching (RT) 

Det betonas i aktuell läsforskning att lärarens direktundervisning i läsförståelse är centr-

al för att elevernas ska utveckla läsförståelse, samt att eleven själv måste vara aktiv för 

att kunna utveckla förmågan att organisera kunskapsstrukturer. En elev lär sig inte läsa 

för att andra läser och inte heller lär sig eleven att läsa bara för att det finns böcker i 

klassrummet (Westlund 2009. s. 33–35). Reichenbergs och Lundbergs uppfattning 

överensstämmer med Westlunds, då de poängterar elevernas behov av stöttning för att de 

ska ha möjlighet att gå från passiva läsare till mera aktiva sådana och få ett metaperspektiv 

på sitt eget lärande och tänkande, alltså att de ska bli medvetna om sina egna 

tankeprocesser (2011, s. 55–59).   

Forskarna Annemarie S Palinscar och Ann L Brown (1984 s. 117–175) har utvecklat 

Reciprocal Teaching (RT), som är en elevaktiverande undervisningsmodell där målet är 

att eleverna ska delta aktivt i gemensamt förståelsebygge där de får ett metaperspektiv på 

sitt lärande och tänkande. Modellen bygger på att läraren undervisar i tankemodeller som 

eleverna till en början imiterar. Forskarnas utgångspunkt var att finna ett 

undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare att använda samma strategier som goda 

läsare använde. De fann fyra kognitiva strategier som goda läsare använder sig av i sin 

förståelse av en text (Westlund 2009. s.75–76; Reichenberg & Lundberg 2011, s. 55–59): 
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• de förutspår handlingen/ställer hypoteser  

• de formar egna frågeställningar om texten 

• de klargör otydligheter 

• de sammanfattar texten.  

RT är en praxisorienterad undervisningsmodell där läraren fungerar som en vägledare. 

Läraren modellerar och förklarar strategierna, en i taget, genom att samtidigt som hon 

läser en kortare text tänka högt och visa hur hon använder strategin. Modellen bygger på 

att lyfta fram annars tysta processer och synliggöra kognitiva tankeprocesser samtidigt 

som interaktion och dialog lyfts fram. Eleverna observerar och får sedan själva prova att 

använda strategierna, antingen i grupp eller enskilt. Genom att eleverna intar olika roller 

när de samarbetar fungerar de som stödstrukturer åt varandra. Ett rollbyte där eleverna 

växlar mellan att ha en lärarroll och en elevroll ger eleverna möjlighet att upptäcka nya 

infallsvinklar, att omorganisera sin kunskap och uttrycka sig så att kamraterna förstår. På 

det sättet blir inlärningen och undervisningen ömsesidig (reciprok). Målet med den 

reciproka undervisningsmodellen är att eleverna själva ska ta över en del av ansvaret för 

sin kunskapsutveckling och därmed successivt utveckla en självständig process, där 

lärarens roll är att minska stödet men att regelbundet ge feedback till eleverna (Westlund 

2009, s. 23, 33, 75).  

I en del sammanhang där RT tillämpas används symboler för var och en av strategierna. 

Kristallkulan används för att illustrera strategin förutspå, frågetecknet för strategin att 

ställa frågor, förstoringsglaset används för att illustrera strategin reda ut och till sist 

används lasson som en symbol för strategin att sammanfatta. Palinscar och Brown 

använder inte dessa symboler i den ursprungliga modellen (Reichenberg & Lundberg 

2011, s. 60). Westlund däremot, har gjort den ursprungliga modellen mer elevvänlig och 

lättare för eleverna att förstå genom att använda andra symboler, där hon även lagt till 

symbolen konstnären som står för att skapa inre bilder under läsningen (2009, s. 79): 

• Spågumman Julia (förutser handlingen) 

• Nicke Nyfiken (egna frågeställningar) 

• Fröken Detektiv (förklarar otydligheter) 

• Konstnären (skapar inre bilder) 

• Cowboy Jim (sammanfattar det viktigaste i texten). 

2.9 Boksamtal 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket 2017a, s. 5–6) betonas att 

språket utvecklas i samspel med andra. Att lära sig leda samtal, argumentera för sina 

åsikter och lyssna på varandra bör därför vara en naturlig del i undervisningen. Med 

boksamtal kan eleverna träna på det som framhålls i kommentarmaterialet till kursplanen, 

samtidigt som de får verktyg och redskap som de kan utnyttja för att fördjupa förståelsen 

för lästa texter, vilket i sin tur leder till att de får lättare att uttrycka sina tankar och idéer 
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(Chambers 2011, s. 141). Molloy är också en av dem som förespråkar boksamtal och 

anser att man kan skapa tillfällen där eleverna får komma till tals och utbyta åsikter med 

varandra genom dem. Hon beskriver liksom Chambers att eleverna kan uttrycka sina 

tankar samt dela med sig och få nya erfarenheter genom att få tala om det de läst (Molloy 

2008, s. 334; Chambers 2011, s. 141). 

Chambers presenterar begreppet boksamtal närmare i sin bok Böcker inom och omkring 

oss (2011), och beskriver där boksamtal som ett tillfälle då elever och lärare i samspel 

kan utbyta tankar och uppfattningar som uppstått efter att de har läst en text. Han anser 

att under ett boksamtal uppstår det diskussioner, argumentationer och reflektioner om 

texten och det är genom dessa diskussioner som elever och lärare kan ge form åt de tankar 

och känslor som väcks av texten. Chambers betonar att det är genom samtalen kring 

litteraturen som läsupplevelsen fördjupas och blir till ett slags gemensamt begrundande 

(Chambers 2011, s. 141).   

Chambers lägger fram tre ingredienser som kan vara till hjälp vid ett boksamtal. Dessa 

tre ingredienser behöver inte följa en förutbestämd linje men kan fungera som verktyg i 

diskussionen och användas för att fördjupa förståelsen för en text (Chambers 2011, s. 

141). Den första ingrediensen är att utbyta entusiasm, vilket läsarna gör på två sätt, ant-

ingen genom gillande, där läsaren berättar om något de uppskattat och hur de fångats eller 

förvånats och som fått dem att läsa vidare, eller genom ogillande, där de berättar om något 

som de inte tyckte om och som kanske till och med fått dem att sluta läsa (Chambers 

2011, s. 136). Den andra ingrediensen är att utbyta ”frågetecken” det vill säga svårigheter 

i texten. Ofta kan en läsare uttrycka ogillande om sådant som varit svårt att förstå och 

säga ”Jag tyckte inte om slutet” för att dölja sin förvirring. För att reda ut dessa 

frågetecken diskuterar man dem och hittar eventuella lösningar, och på så sätt kan det 

uppstå en förståelse som just den läsaren eller gruppen accepterar. En annan läsare eller 

grupp kanske skulle komma fram till en annan lösning. Chambers menar att innebörden i 

en text ändras från gång till gång beroende på läsarnas olika behov och olika tidpunkter 

(Chambers 2011, s. 137). Den tredje ingrediensen, att utbyta kopplingar eller att 

”upptäcka mönster” hjälper till att reda ut svårigheter genom att man letar efter samband 

i texten. Hittar man sammanhang och finner ett mönster som visar hur saker hänger ihop 

kan texten bli begriplig (Chambers 2011, s. 138). Det är inte alltid man hittar mönster i 

själva texten, utan ibland kanske läsaren måste ta hjälp utifrån. Det kan ske genom att 

man tar hjälp av sina minnen eller texter man tidigare läst, vilket också visar på en djupare 

nivå av läsförståelse och betyder att man kan göra inferenser (Chambers 2011, s. 140).  

Den djupare innebörden i en bok behöver upptäckas, diskuteras, skapas och växa till sig 

genom att specifika och konkreta frågor avhandlas, enligt Chambers (2011, s. 183). Man 

behöver plocka ut de bitar man kan hantera för att stegvis sätta samman en förståelse för 

texten i sin helhet. Läraren behöver alltså ställa frågor som hjälper eleverna att upptäcka 

och dela med sig av vad de har förstått, och ha utgångspunkt i erfarenheterna som eleverna 

gjort under sin läsning (Kåreland 2009, s. 154). Både Chambers och Kåreland hävdar att 

man ska stimulera eleverna att berätta om sina erfarenheter och hur de tolkat texten och 

då ska man undvika frågor som ”Varför?” och ”Vad tror du det betyder?” då dessa kan få 
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en hotfull, aggressiv och förhörsliknande klang och eleverna kan uppfatta att de behöver 

lämna ett enda korrekt svar. De menar att man då kan få korta allt-i-ett-svar liknande: 

”den var bra”, ”den var tråkig” eller ”den var konstig” (Chambers 2011, s. 179; Kåreland 

2009, s. 155). Om läraren istället ställer tankeutvecklande frågor som ”berätta” eller ”jag 

undrar” leder det till ett samspel och en dialog som visar på ett intresse från den som 

frågar snarare än ett förhör (Chambers 2011, s.180).  

Chambers presenterar fyra grundfrågor som är användbara under ett boksamtal och som 

ska hjälpa elever att vidga sitt tänkande och fördjupa förståelsen i en text. ”Var det något 

du gillade med boken?”, ”Var det något du inte gillade med boken?”, ”Var det något du 

tyckte var konstigt?”, ”Lade du märke till några mönster eller kopplingar?” (Chambers 

2011, s. 236). Till dessa frågor presenteras dessutom följdfrågor vilka är tänkta att vara 

till hjälp för läraren och ett stöd för minnet och som man kan omformulera så att de passar 

för varje elev (Chambers 2011, s. 235).  
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3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning som är relevant för studiens syfte 

presenteras. Vi kommer att redogöra för internationella och svenska studier som 

behandlar läsförståelseutvecklingen i samband med skönlitterär läsning. Studierna berör 

både elever i samma ålder som, och äldre elever än, den föreliggande studien avser.  

3.1 Från avkodning till förståelse 

På 1600-talet uppstod en läsrörelse till följd av att alla skulle kunna läsa. Det var då inte 

så viktigt att förstå vad man läste utan att man läste, och sedan dess har det legat i 

människans intresse att utveckla läsfärdigheter (Westlund 2009, s. 48). Under senare 

delen av 1900-talet väckte begreppet läsförståelse många forskares intresse. Läsförståelse 

och avkodning sågs då som något som utvecklades parallellt. I slutet av 1970-talet blev 

läsforskningen tvärvetenskaplig och det gjordes en studie ledd av professor Dolores 

Durkin i amerikanska skolor, om hur lärarna undervisar i läsförståelse (Durkin 1978/1979 

refererad i Westlund 2013, s. 43). Studien grundas på observationer av elever i årskurs 3–

6 och visar att de amerikanska lärarna kontrollerade läsförståelsen och inte undervisade i 

strategier för att eleverna skulle kunna utveckla läsförståelse. Studien upprepas 20 år 

senare med elever i årskurs 4–5 med samma resultat. Det framkom att lärarna förutsatte 

att läsförståelse uppstod när eleverna kunde avkoda och läsa flytande. Under 1990-talet 

kom läsningen att betraktas som en aktiv process som innefattar problemlösning, 

värdering och kritiskt tänkande. Läsforskningen har fortsatt att utvecklas och läsningen 

ses idag som en meningsskapande process där läraren har stor betydelse för att processen 

ska leda fram till förståelse av olika slags texter (Block, Gambrell & Pressley 2002, s. 3–

16).  

3.2 Skönlitteraturen och läsförståelsen i undervisningen 

Ewalds (2007) avhandling Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår inriktar sig på lärares och elevers arbete kring läsförståelse i 

årskurserna 4–6, med syftet att undersöka den skönlitterära läsningens betydelse i skolan. 

Avhandlingen inkluderar den sociala och kulturella praktik som litteraturläsning i 

svenskundervisningen sägs utgöra, samt den skönlitterära läsningens utrymme och 

utformning och vilka möjligheter elever ges att bearbeta sina läsupplevelser. Ewald 

(2007, s. 370–371) skriver att tankarna kring läsning och litteratur i skolan är många, men 

framhåller att läsning handlar om meningsbildande och kommunikativa 

förståelseprocesser, och hon påtalar att skönlitterära barn- och ungdomsböcker skulle 

kunna ha ett värde som kvalificerar dem som centrala kunskapskällor i elevers 

lärprocesser. Ewald konstaterar att det i undervisningen inte förkommer några kritiska 

reflektioner och fördjupande diskussioner i någon större utsträckning. Hon skriver att de 

pedagogiska insatserna vid litteraturläsningen var närmast slumpartade och att den 

didaktiskt medvetna litteraturläsningen saknades. I sin avhandling lyfter Ewald att 

eleverna till största delen skötte sin läsning själva och att den individuella läsningen 
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dominerade. Hon anser att kopplingar till värde- och demokratifrågor som kursplanen 

anger var relativt frånvarande och att det gav litteraturläsningen en underordnad roll. 

Eckeskog (2013) följer i sin studie Varför knackar han inte bara på? några lärare i årskurs 

1 och 2 som med Lgr11 som utgångspunkt har utvecklat sitt arbete med läsförståelse för 

att deras elever ska uppnå kunskapskraven i ämnet svenska i årskurs 3. Syftet med studien 

var att ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv följa lärarnas undervisning för att se den 

eventuella påverkan en medveten läsförståelseundervisning kan få på elevers läsförståelse 

och motivation för läsning. Det framkom i studien att läsaktiviteter som avsåg utveckla 

omvärldsförståelse, textanalys och textens betydelse för läsaren var näst intill obefintlig. 

Eckeskog skriver att lärarna i studien istället tenderar att lägga stor vikt vid att läsa högt 

och samtidigt modellera olika lässtrategier för eleverna. Lärarnas argument för det 

undervisningssättet var att elevernas förståelse för de hörda texterna skulle förbättras och 

att eleverna då skulle bli mer intresserade av att läsa själva. Lärarna hade för avsikt att 

eleverna då skulle fokusera mer på att förstå och ta till sig textens innehåll vid den egna 

läsningen. Eckeskog skriver att det mycket väl kan vara så att lärarnas modellerande 

under högläsningen kan vara till hjälp när eleverna ska läsa själva, men poängterar 

samtidigt att det är osäkert om alla elever förstår att de förväntas använda strategierna på 

samma sätt vid sin egen tysta läsning.  

I Westlunds (2013) studie Att bedöma elevers läsförståelse jämför hon hur svenska och 

kanadensiska lärare bedömer läsförståelse i årskurserna 4–6. Forskningsansatsen görs 

mot bakgrunden av att svenska elevers resultat i läsförståelse hade sjunkit i internatio-

nella mätningar medan de kanadensiska resultaten har legat på en stabil hög nivå. Syftet 

med studien var att försöka få svar på vilken diskurs för bedömning av läsförståelse som 

dominerar inom de två olika skolsystemen, vad eventuella skillnader beror på och hur 

skillnaderna påverkar vilken läsförståelse eleverna utvecklar. Metoden som användes var 

intervjuer med lärare och rektorer samt klassrumsobservationer. Westlund konstaterar att 

de svenska lärarna inte undervisade aktivt i läsförståelse, till skillnad från de kanadensiska 

lärarna, som hade en tydlig och strukturerad läsförståelseundervisning. I stället för att ge 

eleverna stöd i att utveckla läsförståelsen visar resultatet att de svenska lärarna mer tar på 

sig rollen som uppgiftsgivare och kontrollanter. De svenska eleverna fick arbeta med 

läsförståelse i individuella projekt genom läromedel medan de kanadensiska eleverna fick 

kontinuerlig uppföljning med feedback under arbetets gång.   

3.3 PIRLS 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell studie som 

granskar kunskaper i och attityder till läsning bland barn i åldrarna 9–10 år. Studien 

belyser elevers förmåga att förstå, tolka och värdera både skönlitterära texter och 

sakprosatexter. Målsättningarna med PIRLS är att ge trovärdiga mått på förändringar i 

läsförmågan över tid, samt att jämföra läsresultaten mellan elever i olika länder. I studien 

beskrivs, förutom elevers läsförmåga, även trender och skillnader mellan olika länder när 

det gäller skolornas organisation, lärares undervisning och elevernas situation och 
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attityder i förhållande till läsförmåga (Skolverket 2017b). PIRLS har sedan 2001 

genomförts vart femte år och Sverige har deltagit i samtliga undersökningar.  

De fyra läsförståelseprocesser som prövas i PIRLS stämmer till stor del överens med den 

läsförmåga som eleverna enligt svenska styrdokument förväntas utveckla. Dessa fyra är 

(Skolverket 2017b, s. 12): 

1. Fokusera på att hämta explicit information angiven i texten. 

2. Dra enkla slutsatser.  

3. Tolka och integrera idéer och information.  

4. Granska och värdera innehåll, språk och textelement.  

PIRLS delar in elevernas resultat i fyra kunskapsnivåer: elementär, medel, hög och 

avancerad nivå. För att uppnå den elementära nivån behöver eleven kunna hämta explicit 

information angiven i texten, vilket är den första av ovanstående läsförståelseprocesser. 

För att komma upp till avancerad nivå i läsförståelse behöver eleven behärska alla fyra 

läsförståelseprocesser. Nedan beskrivs kriterierna för vad som behöver behärskas inom 

respektive nivå (Skolverket 2017b s. 23): 

• Elementär nivå: På den här nivån kan eleverna hitta enstaka sakuppgifter och 

detaljer som syns tydligt i texten. 

• Medelgod nivå: Förutom att hitta enstaka detaljer ska eleverna här också kunna 

dra enkla slutsatser och ge enkla förklaringar. Eleverna ska också kunna visa en 

begynnande förmåga att känna igen språkliga drag samt använda rubriker, fakta-

rutor och illustrationer för att hitta i texten. 

• Hög nivå: På den här nivån ska eleverna kunna leta fram central och relevant 

information som kanske inte är direkt uttalad samt koppla samman en eller flera 

sakuppgifter, händelser eller handlingar som inte ligger helt nära varandra i texten. 

De ska även kunna dra slutsatser och generalisera. 

• Avancerad nivå: Elever som når den här nivån ska kunna skilja ut och föra 

samman idéer och information från olika delar av texten för att till exempel kunna 

tolka händelser och karaktärers handlingar eller övergripande teman i texten. På 

den här nivån ska eleverna också kunna värdera visuell och textuell information 

för att förklara deras funktion.  

I den första undersökningen, 2001, presterade svenska elever starkast bland alla de 

deltagande länderna. Undersökningen som gjordes 2006 visade på försämrade resultat, 

dock var det enbart sex deltagande länder/regioner som visade på betydligt bättre resultat 

än Sverige. Genom utfallen av hur många elever som klarade läsuppgifter som ligger på 

fem olika läsfärdighetsnivåer: avancerad nivå, hög nivå, mellannivå, låg nivå och under 

den låga nivån, kunde man utläsa att andelen starka och mycket starka läsare hade 

minskat. Resultatet visade att det hade skett en betydande minskning av antalet elever 

som nådde upp till de tre högsta nivåerna mellan åren 2001 och 2006 (Skolverket 2007).  
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Det sjunkande resultatet för svenska elever höll i sig även i undersökningen som 

genomfördes 2011. Även om studien visade att svenska elever läste relativt bra jämfört 

med andra deltagande länder, var ändå Sverige ett av de fåtal länder där elever hade 

försämrade resultat i läsfärdigheter över hela perioden från 2001 till 2011. Grannländerna 

Norge och Danmark visade istället på förbättrade resultat. I PIRLS 2011 redovisades en 

generell förskjutning över alla läsfärdighetsnivåer då fler elever hamnade på den 

medelgoda och låga nivån och färre elever nådde upp till den höga och avancerade nivån 

jämfört med 2001 och 2006. Däremot var det enligt PIRLS i princip ingen elev som 2011 

låg under den absolut lägsta nivån för läsfärdigheter, utan i stort sett alla elever nådde upp 

till minst låg nivå (Skolverket 2012).  

Den senaste undersökningen som genomfördes 2016 ger möjligheten att skildra 

utvecklingen av svenska elevers läsförmåga under de senaste femton åren. I under-

sökningen 2016 hade svenska elever förbättrat sina resultat jämfört med PIRLS-

mätningen 2011. Resultaten visade att svenska elever låg över genomsnittet i EU- och 

OECD-länder. Det var en förbättring över alla läsfärdighetsnivåer, då det jämfört med 

2011 var en större andel elever som presterade på hög eller avancerad nivå både när det 

gällde förståelsen av skönlitteratur och sakprosatexter. Jämför man Sveriges resultat från 

2001, när Sverige presterade bäst av alla de deltagande länderna, med resultaten från 2016 

kan man konstatera att Sverige vid den senaste undersökningen nästan är tillbaka på 

samma nivå som vid den första PIRLS-mätningen (Skolverket 2017).  
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4 Det sociokulturella perspektivet 

Studien utgår till stor del utifrån det sociokulturella perspektivet, där det läggs stor vikt 

vid att kunskap konstrueras genom samarbete. Hela tiden befinner sig människan under 

utveckling och förändring, och det sociokulturella perspektivet utgår från att människan 

kan ta till sig kunskaper från sina medmänniskor i olika samspelssituationer (Bråten 1998, 

s. 23). Nedan kommer vi presentera varför detta perspektiv blir aktuellt för vår studie 

samt några av de centrala begrepp som perspektivet representerar. 

Vygotskij (1896–1934) arbetade under sin korta livstid med frågor om lärande och 

utveckling. Han intresserade sig för människors utveckling och ville undersöka hur de 

biologiska och sociokulturella dimensionerna av människan samverkade. Han ansåg att 

behaviorismen, som var den rådande traditionen, inte helt kunde förklara människors 

utveckling och lärande. Vygotskij menade att de “högre psykologiska förmågorna” som 

tänkande, avancerad problemlösning, språk, kreativitet och skapande, inte kan förstås 

genom betingningens principer, vilket är grunden i behaviorismen. I stället måste dessa 

förmågor enligt Vygotskij uppfattas som uttryck för vår förmåga att utveckla och använda 

kulturella kunskaper. Att läsa, räkna, skriva, resonera och lösa problem är kulturella 

förmågor och det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor kan utveckla 

eller ta till sig dem. Inom den sociokulturella traditionen benämns dessa förmågor som 

medierande redskap (Säljö 2014, s. 297–298). Således blir mediering ett grundläggande 

begrepp inom den sociokulturella traditionen. Mediering sker både genom intellektuella 

och materiella redskap, där intellektuella redskap som till exempel språket formas av 

traditioner, medan de materiella redskapen är de fysiska hjälpmedel som behövs för att 

kunna utföra en handling, som till exempel en bok. Vardagligt blir vi bekanta med många 

andra olika kulturella redskap genom lek eller andra aktiviteter, vilket är betydelsefullt 

för den primära socialisationen där vi lär oss attityder, värden och passande handlingar 

inom ett visst umgänge. Men för den sekundära socialisationen, som avser de kunskaper 

man behöver för att försörja sig och införskaffa sig djupare insikter och färdigheter, är 

det läraren och undervisningen som är nyckeln, enligt Vygotskij (Säljö 2014, s. 304). 

Säljö framhåller i likhet med Vygotskij att ur ett sociokulturellt perspektiv, där språket 

ses som en central resurs, sker mediering genom kommunikation mellan människor, där 

en vuxen eller en mer kompetent kamrat hjälper till att begreppsliggöra världen (Säljö 

2014, s. 304). 

Vygotskij, som utgår från de sociala och kulturella aspekterna i sina teorier, menar att det 

är ett grundläggande faktum att utveckling sker genom inlärning och att källan är 

samarbete (Vygotskij 1999, s. 332). Med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 

teorier som utgångspunkt har vi undersökt hur lärare använder sig av skönlitteraturen som 

redskap för läsförståelse i sin undervisning. Det är främst i arbetssättet kring läsning som 

denna kultur ligger som grund i detta arbete, där eleverna ges möjlighet att tala om det 

lästa i samspel med varandra, vilket främjar deras kognitiva utveckling. Vygotskij ansåg 

att det är genom samarbete med och deltagande av en vuxen som barnet höjer sig till en 

högre intellektuell nivå (Vygotskij 1999, s. 332). Han menade att man sedan kan dela in 
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dessa nivåer i zoner, där den första zonen beskriver barnets aktuella utvecklingsnivå som 

visar vad barnet klarar av på egen hand. Den andra zonen beskriver vad barnet kan klara 

av om den får vägledning och stöd av en annan mer kunnig person. Han kallar denna zon 

för den närmaste utvecklingszonen och hävdar att skolan ska lära ut det barnet ännu inte 

kan, men som barnet med lärarens eller en mer kompetent kamrats hjälp har möjlighet att 

lära sig (Vygotskij 1999, s. 333). Vygotskij ansåg att när eleven befinner sig i denna nivå 

och får chansen att i dialog med andra lyfta sitt tänkande så kan förståelsen för det lästa 

bli möjlig. Han betonar att om eleven enbart ägnar sig åt självständiga processer kan 

pedagoger lätt missa de kognitiva processer som eleven skulle kunna prestera i dialog 

med andra (Vygotskij 1999, s. 254). 

Ett sätt att betrakta lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att se att interaktionen 

mellan grupp och individ är utmärkande och att lärandet är en process som sker inom 

individen i samspel med omgivningen. Både Chambers och Westlund tar upp denna 

interaktion i Böcker inom och omkring oss (2011) och Att undervisa i läsförståelse (2009) 

i samband med att de skriver om att man bör tala om det man läst. Till exempel anser 

Westlund att det inte finns någon mening i en text förrän man delat med sig av sina tankar, 

där varje elev bär med sig sin sociokulturella bakgrund, sina värderingar och kunskaper 

till samtalet. Hon menar att den nya kunskapen skapas sedan i dialogen där mångfalden 

av olika röster berikar inlärningsmiljön (Westlund 2009, s. 22).  
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5 Metod 

I metodavsnittet kommer arbetets metodval, material och urval, genomförande, 

metodkritik samt etiska aspekter presenteras.  

5.1 Metodval  

Studiens syfte är att undersöka hur några lärare arbetar med skönlitterära böcker i 

undervisningen. Undersökningen riktar in sig på att belysa hur lärarna väljer ut och 

bearbetar den skönlitterära litteraturen, samt om några lässtrategier används och i så fall 

vilka. Då vi ville få in analyserbart material och detaljerad information om vårt 

fokusområde från några få informanter, valde vi att använda oss av kvalitativa metoder i 

form av semistrukturerade intervjuer som kompletterades med icke-deltagande 

strukturerade observationer av lektioner. Sharan B Merriam (1994, s.17–19) beskriver 

kombinationen av dessa metoder som kvalitativt inriktade fallstudier som är anpassade 

för att förstå och tolka skeenden och företeelser i den pedagogiska undervisningen. Hon 

anser att den forskning som den kvalitativa fallstudien inriktar sig på är: upptäckt, insikt 

och förståelse, vilka skapar de bästa möjligheterna för utveckling av kunskap inom de 

pedagog-iska områdena.  

5.1.1 Intervjuer  

Vi valde intervjuer som metod för att belysa lärarnas tankar när det gäller deras val av 

skönlitteratur, arbetet kring skönlitteraturen, samt vilka lässtrategier de använder sig av 

för att främja läsförståelsen. Merriam (1994, s. 86) hävdar att intervjuer är gynnsamma 

för att få fram en viss typ av information då det inte går att iaktta andras känslor, tankar 

och avsikter genom enbart observation. Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer 

innebär det att vi utgått från en intervjuguide (bilaga 2), där frågorna ställdes i den 

ursprungliga ordningen med utrymme att ställa följdfrågor för att få kompletterande och 

fördjupande svar. Att använda sig av en intervjuguide innebär enligt Martyn Denscombe 

(2016, s. 266) att det finns en färdig lista med frågor, men att man som intervjuare bör 

vara flexibel och känna av situationen så att överflödiga frågor vid behov kan väljas bort. 

Alan Bryman (2011, s. 415) anser även att de intervjuade personerna i en semistrukturerad 

intervju har stor frihet att utforma svaren fritt, vilket vi bedömde vara lämpligt för att få 

en större helhetsförståelse av resultatet. 

5.1.2 Observationer 

Skolinspektionen (2018, s. 1) framhåller att observationer av lektioner är ett centralt och 

prioriterat inslag där inspektören deltar i ett sammanhang för att få direkt information om 

vad som sker i klassrummet. Då vår intention var att se lärarnas direkta agerande under 

ett lektionstillfälle vardera valde vi att genomföra observationer utifrån skolinspektionens 

rekommendationer. Observationerna utfördes även för att öka reliabiliteten i studien, samt 

för att fördjupa och förstärka resultaten då Runa Patel och Bo Davidsson (2011, s. 91) 
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poängterar att man får en större helhetssyn om man studerar händelserna i samma stund 

som de inträffar.    

I de strukturerade observationerna har vi som studenter varit icke-deltagande. Med detta 

menar Bryman att man befinner sig i den miljö som studeras utan att delta i det sociala 

skeendet (2011, s. 266). I vårt fall innebar detta att vi endast observerade hur lärarna 

arbetar med skönlitteraturen för att sedan jämföra med vad de lämnat för svar i 

intervjuerna. Observationerna genomfördes med ett observationsschema (bilaga 3). Ut-

formningen av observationsschemat är hämtad från Skolinspektionen (2018). Dock valde 

vi att anpassa schemat utifrån vårt syfte med enbart ett fåtal fokusområden att observera. 

Detta är något som Bryman (2011. s. 267) poängterar som viktigt för att få ett tydligt 

fokus på vad eller vem som ska observeras och för att tydliggöra fråge-ställningen som 

observationen ska belysa.  

5.2 Urval    

Då studien belyser läsförståelsen, som utvecklas på djupet först efter den viktiga 

läsinlärningen i tidigare årskurser, har vi utifrån vårt syfte och frågeställningar valt ut sex 

klasslärare i årskurs 3 som informanter. Urvalet är målinriktat, vilket innebär att 

deltagarna är utvalda på ett strategiskt sätt för att vara relevanta för de forskningsfrågor 

som formulerats (Bryman 2011. s. 392). Samtliga lärare som valdes ut är behöriga inom 

svenskämnet med olika lång erfarenhet inom läraryrket, och valdes ut utan tanke på ålder 

eller kön. Vi har till viss del använt oss av ett bekvämlighetsurval då några för oss kända 

och tillgängliga lärare tillfrågades. Ett snöbollsurval har också använts, då de tillgängliga 

lärarna även gav oss möjligheten att få kontakt med ytterligare lärare (Bryman 2011, s. 

194–196). Alla lärare kommer från samma kommun men arbetar på tre olika skolor. Vi 

mejlade förfrågningarna om att medverka i studien till de sex berörda lärarna, och efter 

att vi fått svar mejlades även informationsbrevet (bilaga 1). Fem av de tillfrågade lärarna 

valde att delta efter att de hade läst informationsbrevet, i och med detta uppfylldes ändå 

vårt tidigare satta mål om antal deltagande.  

5.3 Lärarnas utbildning och verksamhetsområde 

De lärare som valde att medverka presenteras här med yrkesverksamma år och utbildning: 

• Lärare A: 15 år som lärare, behörig i alla ämnen på lågstadiet utom bild, idrott och 

engelska 1–3. 

• Lärare B: 19 år som lärare, behörig i svenska, engelska och matematik 1–3. 

• Lärare C: 1,5 år som lärare och 1,5 år som förskollärare, behörig i alla ämnen 

förutom engelska och bild 1–6. 

• Lärare D: 17 år som lärare och 10 år som förskollärare, behörig i svenska, mate-

matik, SO, NO samt bild 1–3. 

• Lärare E: 8 år som lärare, behörig i matematik, svenska, NO, SO utom 

samhällskunskap, bild, idrott och musik 1–6 
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5.4 Genomförande 

I ett tidigt skede tog vi kontakt med, för studiens syfte, lämpliga lärare via personlig 

kommunikation och mejl då vi ville vara ute i god tid för att säkerställa deltagarantalet. 

Vi presenterade oss och förklarade syftet med, samt tidsåtgången för intervjun, då Jan 

Trost (2010, s. 82) påpekar att den första kontakten är mycket viktig för att motivera de 

tillfrågade till att ställa upp. I enlighet med Trosts rekommendationer bokades tid och 

plats för observationer och intervjuer efter deltagarnas önskemål (2010, s. 65). Vi valde 

att vara med båda två vid samtliga observationer och intervjuer för att vi då kunde få in 

en större informationsmängd och förståelse för det vi såg och hörde. Genom det valet 

blev insamlingen av materialet mer systematisk och risken för att intervjuerna och 

observationerna skulle utföras på olika sätt minskade. Trost (2010, s. 67) menar att om 

man är två kan man ta stöd och komplettera varandra vilket kan resultera i ett utförligare 

resultat.  

Observationerna utfördes i klassrummen under svensklektioner när man arbetade med 

läsförståelse. Vi presenterade oss så att eleverna inte behövde lägga energi på att fund-

era över vilka vi var och varför vi var där. Sedan placerade vi oss längst bak i klassrummet 

där vi hade uppsikt över lärarens interaktion med eleverna. Vi hade varsitt 

observationsschema (bilaga 3) så att vi båda kunde anteckna våra observationer och 

minimera risken att förbise någon viktig företeelse. Observationerna kändes naturliga och 

vi fick inte intrycket av att vår närvaro påverkade eleverna eller lärarna. Vårt val att utföra 

observationerna före intervjuerna bottnade i att det inte skulle upplevas som att vår 

närvaro var en kontroll av informanternas svar. Vi ville att intervjun mer skulle uppfattas 

som ett samtal om det som observerats. 

Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till observationerna då det var mest praktiskt 

utifrån lärarnas tillgänglighet. Återigen informerade vi deltagarna om att intervjun skulle 

komma att spelas in, men att deras identitet skulle komma att skyddas och svaren kommer 

användas enbart för studiens syfte, vilket är något Trost anser är viktigt att göra innan 

intervjun startar (2010, s. 61). Vi spelade in intervjuerna för att kunna koncentrera oss 

och vara närvarande i stället för att behöva lägga tiden på att anteckna det som sades, 

vilket Trost menar är en fördel (2010, s. 74). Även Bryman (2011, s. 420) rekommenderar 

att man ska spela in intervjuer vid kvalitativa undersökningar, då det annars är lätt att 

speciella fraser och uttryck går förlorade.  

Vi ställde våra frågor och inflikade med följdfrågor där det var lämpligt och där vi ansåg 

att svaren behövde utvecklas för att få en tydligare innebörd. Efter intervjun tackade vi 

än en gång informanterna för deras medverkan och för att de tog sig tid med oss.  

Efter varje besök skrev vi ner våra iakttagelser medan de fanns färskt i vårt minne. Vi 

transkriberade intervjuerna för att kunna jämföra likheter och skillnader i svaren. Utöver 

detta menar Bryman också att transkribering underlättar analysen och den efterföljande 

kontrollen av intervjusvaren (2011, s. 428). Denscombe (2016, s. 384) poängterar att det 

kan vara tidsödande att transkribera men han understryker ändå vinsten med det, då man 

får möta den intervjuades åsikter igen och bearbeta dessa i lugn och ro. Vi har i enlighet 
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med Bryman anpassat transkriberingen och gjort den mer begriplig genom att ta bort 

överflödiga ord och långa pauser (2011, s. 431).   

5.5 Material och analys 

Materialet som framkommit genom observationerna och intervjuerna har analyserats 

utifrån grounded theory. Det innebär att vi systematiskt har samlat in och analyserat 

materialet under arbetets gång för att sedan använda öppen kodning, där vi har brutit ner, 

studerat, jämfört och kategoriserat svaren från våra intervjuer och observationer (Bryman 

2011, s. 513). Bryman beskriver att det finns begränsningar i att använda sig av grounded 

theory. Han menar att det kan vara svårt att hålla inne med sin kunskap och åsidosätta det 

man redan vet till sent i analysprocessen (Bryman 2011, s. 521). I vårt fall saknar vi den 

tidigare kunskapen och kan bara förlita oss på det vi läst på om till denna undersökning, 

vilket gör att vi finner denna metod lämplig för oss. 

5.5.1 Bearbetning av intervjumaterial 

När vi bearbetade vårt insamlade material lyssnade vi på de inspelade ljudfilerna från 

intervjuerna och transkriberade dem. För att få en tydlig överblick skrev vi ut transkrip-

tionerna. Därefter klippte vi ut och sorterade svaren tillsammans med tillhörande 

följdfrågor. Utifrån studiens frågeställningar grupperades sedan lärarnas svar i olika 

kategorier. Detta gjorde vi för att kunna göra en första analys och få ett komprimerat 

material med relevant innehåll för våra frågeställningar. Av dessa kategorier bildade vi 

fyra huvudrubriker som inkluderade en del underkategorier som också framkommit, vilka 

alla behandlade de områden som studien avsåg att undersöka. De kategorier som framkom 

var: 

• Val av skönlitteratur till högläsning och enskild läsning. 

• Arbetet med skönlitteraturen i undervisningen och lärarnas syn på boksamtal. 

• Arbetet med och presentation av lässtrategier. 

• Lärarnas syn på lässtrategiernas påverkan på elevernas läsförståelse. 

I de här kategorierna presenteras lärarnas tankar om det som för oss är relevant för att 

kunna få svar på våra frågeställningar, samt för att vi ska kunna redogöra för hur metoder 

och strategier kan användas för att utveckla läsförståelsen i samband med den 

skönlitterära läsningen. 

5.5.2 Sammanställning av observationsmaterial 

Våra observationsscheman och egna anteckningar från observationerna samlades ihop 

och skrevs ner i löpande text. I texten redogjorde vi för vad vi hade sett och upplevt utifrån 

observationens syfte. Texten blev sedan ett underlag för analysen av observationerna. 

Analysen av observationerna jämfördes sedan med intervjusvaren och vi kopplade ihop 

det vi hade sett under observationerna till det vi hade hört under intervjuerna. Vår 
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observationsdata sorterades sedan in under relevant rubrik och blev på så sätt en tillgång 

till resultatet.  

5.6 Metodkritik 

Kvalitativ forskning får ibland kritik för att de kvalitativa resultaten i alltför stor 

utsträckning är uppbyggda på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt, och även för det nära och personliga förhållandet som forskarna 

etablerar med undersökningspersonerna. Ett annat dilemma med den kvalitativa 

forskningen är undersökningens brist på generaliserbarhet, det vill säga att resultaten i en 

kvalitativ forskning är svåra att generalisera utöver den situation de är producerade i. 

Kritiker menar att svårigheten med att generalisera de kvalitativa forskningsresultaten 

beror på att det inom den kvalitativa forskningen ofta genomförs observationer och 

intervjuer med ett litet antal individer inom en viss organisation eller område, vilket 

medför att resultaten blir näst intill omöjliga att generalisera till andra miljöer. I den 

kvalitativa undersökningen kan de personer som intervjuas i studien alltså inte 

representera en hel population, utan resultaten ska istället generaliseras till teorier. Det är 

således kvaliteten på de teoretiska slutsatserna, som har formulerats på grundval av de 

kvalitativa data som vid bedömningen av generaliserbarheten, som är centrala (Bryman 

2011, s. 368–369). I vår undersökning innebär det att de analyskategorier som vi kan 

koppla till våra frågeställningar inte kan sträcka sig utöver våra befintliga kunskaper om 

hur undervisning i läsförståelse kan gå till. Således kan vi missa sådant som vi inte har 

tidigare kännedom om under våra intervjuer och observationer. 

5.7 Etiska aspekter 

Undersökningen är genomförd med fokus på de etiska aspekterna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131–132).  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera berörda om 

undersökningens syfte och moment samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta om de önskar (Bryman 2011, s. 131). De deltagande informanterna i den aktuella 

studien informerades om sin roll samt om undersökningens syfte i ett mejl och muntligt 

vid intervjuns början. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att de deltagande personerna själva får bestämma över 

sin medverkan (Bryman 2011, s. 132). I vårt arbete uppfylls det genom att informanterna 

fick meddela oss om att de ville vara en del av arbetet. Detta gjorde de genom att svara 

på vårt informationsbrev samt att de vid intervjutillfället muntligt godkänna deras 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet kräver att de deltagande personernas uppgifter och utsagor 

behandlas med största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kan identifiera 

enskilda informanter (Bryman 2011, s. 132). Konfidentialitetskravet uppfylls av oss 

genom att informanternas personuppgifter inte kommer att registreras samt att fingerade 

namn används i studien. 
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Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter inte används i andra sammanhang än vad 

som informerats om (Bryman 2011, s. 132). I vår studie har nyttjandekravet uppfyllts 

genom att insamlade uppgifter endast har använts i forskningssyfte för detta arbete.  

5.8 Reliabilitet och validitet 

Vår undersökning strävar efter att nå insikt och förståelse för att kunna tolka det som sker 

i den pedagogiska undervisningen. Valet av kvalitativa metoder för insamling av 

materialet till undersökningen gör att reliabiliteten eller tillförlitligheten inte är stabil. För 

att garantera en hög reliabilitet behöver mätningarna vara stabila och inte utsatta för 

slumpinflytelser. Det vill säga, alla intervjuer och observationer ska ske på samma sätt 

under likadana omständigheter (Trost 2010, s. 131). Man ska kunna fråga sig om 

undersökningen skulle ge samma resultat om den upprepas, vilket inte kommer ske, då vi 

som intervjuare och observatörer kommer att färga resultatet genom att människans 

beteende aldrig är det samma från stund till stund (Merriam 1994, s. 180). Vår 

undersökning eftersträvar att få svar på enskilda lärares tankar kring 

läsförståelseundervisningen och skulle inte ge ett likartat resultat med andra informanter.  

Med validitet avses att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost 2010, s. 133). 

Man skiljer på inre validitet där man frågar sig om resultatet stämmer överens med 

verkligheten, och yttre validitet som handlar om i vilken utsträckning undersökningen är 

generaliserbar (Merriam 1994, s. 177). Vår undersökning är inte helt generaliserbar, då 

samma undersökning inte skulle få samma resultat i ett annat sammanhang utan fångar 

resultatet av vad den intervjuade har för åsikter just nu. Trost (2010, s. 134) menar att 

trovärdigheten i kvalitativa intervjuer utgör ett stort problem då man måste kunna 

redogöra för att data är insamlade på ett seriöst sätt och att de är relevanta för den aktuella 

problemställningen. Han menar dock inte att man för den sakens skull behöver redovisa 

alla sina frågor och svar.        
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6 Resultat 

Under den här rubriken kommer resultatet av intervjuerna och observationerna 

presenteras. Resultatet av intervjuerna och observationerna är indelade i de olika 

kategorier vi fick fram genom vår första analys av det insamlade datamaterialet. 

Innehållet i kategorierna gav oss sedan dessa fyra rubriker: De skönlitterära valen i 

klassrummen, Skönlitteratur som läromedel, Lässtrategier i undervisningen och 

Lässtrategiernas påverkan enligt lärarna. 

De intervjuade lärarna kommer i resultatdelen kallas för Lärare A, Lärare B, Lärare C, 

Lärare D och Lärare E. 

6.1 De skönlitterära valen i klassrummen 

De intervjuade lärarna beskriver olika sätt att välja ut skönlitterär bok för högläsning och 

enskild läsning. I det här avsnittet kommer vi presentera deras motivering till valen av de 

böcker som väljs ut till läsningen samt hur de kan vara användbara i undervisningen. Vi 

presenterar även resultatet av observationen av den enskilda läsningen här. Att resultat 

från observationer av högläsning inte presenteras beror på att någon högläsning inte 

förekom under våra observationstillfällen. 

6.1.1 Lärarnas val av högläsningsbok 

De intervjuade lärarna beskriver olika sätt att välja ut skönlitterär bok för högläsning och 

enskild läsning. Lärarna B, C, D och E uppger att de har möjlighet att fritt utnyttja 

bibliotek som ligger i skolans lokaler. Lärare A berättar att de har tillgång till femton 

minuter i en bokbuss som kommer till skolan en gång i veckan. Alla lärare nämner att det 

finns någon vuxen tillgänglig i biblioteken men det är endast Lärare C och E som uppger 

att det finns en bibliotekarie anställd på skolan. De andra vuxna som nämns som 

tillgängliga i biblioteket är resurser eller lärarna själva. 

De fem lärarna har olika utgångspunkter när de väljer skönlitterära böcker i 

undervisningen. Lärare B, D och E berättar att de gärna väljer bok utefter de teman som 

klassen arbetar med. Ett exempel som Lärare D beskriver är från när klassen arbetade 

med hur det var att leva i Sverige för 100 år sedan:  

Jag skulle ju kunna ta en SO-bok där det finns ett uppslag om hur man levde 

för 100 år sedan, med väldigt mycket fakta. Det ger också barnen mycket, men 

då kan jag komplettera det med en skönlitterär text som handlar om det 

tidsspannet som jag just nu jobbar med. 

Både lärare A och C låter eleverna vara med och välja skönlitterär bok till högläsning. 

Lärare A berättar att hon till högläsningen väljer ut tre olika typer av böcker som hon 

läser baksidan på, sedan får eleverna rösta fram vilken bok som ska användas till 

högläsningen. Hon poängterar att hon väljer böcker från olika genrer varje gång för att 

eleverna ska få tillgång till olika slags böcker. Lärare C berättar att hon alltid skummar 

igenom boken som eleverna gett som förslag för att hon gärna vill se till att den innehåller 

något spännande och intressant. Lärare C och E anser att det är en fördel om det även 
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finns ett visuellt stöd i form av exempelvis ett bildspel eller liknande kopplat till boken, 

att använda vid högläsningen. Lärare E framhåller att det alltid är syftet som styr valet av 

högläsningsbok. Hon berättar att det till exempel kan vara författarna som avgör vilken 

skönlitterär bok hon väljer: ”Ibland kan det vara så att jag vill att de ska veta olika 

författare, och så väljer jag en bok från typ H. C. Andersen till exempel, och då är 

författaren syftet.” Lärare E berättar också att hon vid vissa tillfällen väljer skönlitterär 

bok efter vad gruppen behöver just då: ”Ibland kan det vara så att jag tar en bok som 

handlar om vänskap och hur man är en bra kompis för att jag känner att det behövs i 

gruppen.” Hon säger vidare, att en skönlitterär högläsningsbok kan vara en ingång till att 

prata om svåra saker med eleverna. Har någon av eleverna varit med om någonting 

jobbigt, kan det vara lämpligt att läsa en bok som behandlar det jobbiga ämnet, för att 

finna ett sätt att relatera till problemet genom karaktärerna i boken. Det blir då inte så 

personligt mot den utsatta eleven, utan man kan tala om det på ett mer distanserat sätt.   

6.1.2 Val av bok till elevens enskilda läsning 

När det gäller elevernas enskilda läsning berättar tre av de fem intervjuade lärarna (A, B 

och D) att eleverna får välja läsebok själva, antingen från befintliga böcker i klass-rummet 

eller från biblioteket. De försöker stötta i den mån de hinner men säger att eleverna oftast 

får välja bok utan något direkt stöd av någon vuxen. Lärare D säger: ”Att hitta individuella 

böcker till eleverna är nog det svåraste som finns, för det är så otroligt tidskrävande, och 

den tiden har man tyvärr inte.” De tre lärarna är eniga om nackdelarna med att eleverna 

väljer sina läseböcker själva. De beskriver svårigheter som att eleverna har bekymmer 

med att hitta en bok som ligger på deras nivå, och menar att deras elever ofta väljer böcker 

efter hur roliga de ser ut eller hur fina bilder de har. Lärare B återger sin syn på 

tredjeklassarna dilemma: hon menar att elever i årskurs 3 har ett annat spektrum av 

böcker, och säger att om de har svårt att läsa i tredje klass blir det ofta en krock mellan 

att läsa lätta böcker och de böcker de egentligen vill läsa. Lärarna berättar om de 

konsekvenser som följer av att eleverna inte väljer en bok på rätt nivå. De menar att en 

bok på en allt för hög nivå blir för tung, svår och motig att läsa, vilket medför att eleverna 

sitter och låtsas läsa i klassrummet.  

 

I klassrummet hos Lärare A finns det flertalet skönlitterära böcker, och hon berättar att 

de är böcker som hon tagit med hemifrån för att kompensera den korta tid klassen har i 

biblioteksbussen. Hon påpekar att det är viktigt att hennes elever har en bok de klarar av 

att läsa då de skriver en bokrecension efter varje bok de läst. I kontrast till detta berättar 

lärare C och E att de en gång i veckan följer med eleverna till skolans bibliotek, där de 

själva, en resurs och en bibliotekarie hjälper eleverna att hitta en för dem rätt bok. Både 

Lärare C och E framhåller att bibliotekarien på skolan känner eleverna, och har vetskap 

om deras läsutveckling, och därför är hon till stor hjälp när det gäller att hitta en bok som 

är på rätt nivå utifrån deras förmåga.  
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6.1.3 Observationer av den enskilda läsningen 

I intervjuerna med lärare A och C framkom det att de alltid hade tyst läsning på morgonen. 

Vid observationerna uppmärksammades att även lärare B och D använde sig av detta, 

vilket de inte uppgav vid intervjuerna. I samtliga klassrum utom lärare B:s fanns böcker 

synliga för eleverna i antingen bokhyllor eller i lådor. Vi observerade att böckerna inte 

hade någon utmärkande plats i klassrummen, då de var placerade i sina hyllor eller lådor 

och som vi uppfattade inte skyltade för att dra till sig uppmärksamhet. 

Under våra observationer av den enskilda tysta läsningen, uppmärksammade vi att det i 

alla klasser förekom att många elever flertalet gånger gick och bytte bok från en bokhylla 

eller låda som fanns i respektive klassrum. Det var aktivitet kring bokhyllorna och lådorna 

och flera av eleverna diskuterade vilken bok de skulle välja. Där fanns ingen lärare 

tillgänglig för att hjälpa eleverna att välja bok i något av klassrummen. Några elever i 

klasserna läste böcker som de lånat från biblioteket. Dessa elever satt vid 

observationstillfället stilla på sina platser och läste. De elever som valde böcker ur 

bokhyllorna eller lådorna satt i mindre grad stilla och läste, och dessa elever uppfattades 

av oss som mer oroliga. Det observerades också att många elever i alla klassrum, utom i 

lärare D:s, inte läste under den tysta enskilda läsningen. Många av eleverna satt och höll 

på med annat, som att prata med varandra eller plocka med småsaker eller bara snurra på 

boken de hade framför sig. Läraren i klass A:s och C:s klassrum gick omkring och 

lyssnade på några av eleverna under läsningen. Lärare B och D höll på att plocka ordning 

material inför dagen och ägnade inte någon uppmärksamhet åt eleverna som läste. Lärare 

E tog ut några elever i taget som fick läsa högt för henne.    

6.2 Skönlitteratur som läromedel 

I nedanstående avsnitt kommer vi presentera den skönlitteratur som lärarna anger att de 

använder som läromedel i undervisningen. Samtliga lärare redogör för ett och samma 

läromedel som behandlar läsförståelse och som är den enda läsebok som finns i 

klassuppsättning. Även observationerna av lärarnas undervisning i svenska kommer att 

presenteras. 

6.2.1 Lärarnas arbete med skönlitteraturen i undervisningen 

Alla lärare är överens om att skönlitteratur bör ha en stor plats i undervisningen och att 

man kan använda sig av den i många olika ämnen. När det gäller undervisningen i svenska 

använder alla lärare sig av ABC-klubben (Wänblad 2014), ett läromedel som finns i tre 

olika svårighetsnivåer till varje årskurs, och som sträcker sig från årskurs 1 till 3. 

Materialet till detta läromedel innefattar en läromedelsutgiven skönlitterär läsebok och en 

arbetsbok med fokus på läsförståelse. I varje klass läser eleverna själva ett kapitel i veckan 

ur läseboken, antingen hemma eller i skolan. I Lärare A:s, B:s, C:s och D:s klasser läser 

sedan eleverna högt för varandra medan Lärare E själv läser kapitlet högt för klassen. I 

samband med att man läser eller får höra texten flera gånger påtalar Lärare B att: ”när 

man upprepar texten fler gånger förstår man mer av texten.” Alla klasser arbetar sedan i 
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arbetsboken där frågor på och under ytan bearbetas och där även svåra ord och begrepp 

från texten tas upp. Det ingår även uppgifter där eleverna ska arbeta i par eller grupp och 

där de kan koppla texten med saker de själva varit med om.  

Lärare A använder sig även av En läsande klass, ett material som ingick i ett projekt och 

som man fritt kunde hämta på nätet, men som hon nu säger: ”tyvärr inte finns kvar på 

nätet längre.” I arbetsboken till En läsande klass tillämpas Läsfixarna, som är olika 

lässtrategier inspirerade av RT. Lärare A berättar att dessa strategier ska fungera som 

mentala verktyg som ska hjälpa eleverna att öka förståelsen för texten. Hon berättar att 

när man arbetar med det här materialet får eleverna svara på frågor för att se att de förstår 

vad de läser men att de också får sammanfatta, rita bilder och skriva sagor om vad de läst. 

Hon berättar dessutom att ett annat sätt hon använder sig av är att läsa en halv bok eller 

en kortare bok där hon utelämnar sista delen så att eleverna själva får skriva slutet. Även 

Lärare C använder sig av skönlitterära böcker och låter eleverna lösa olika uppgifter som 

att rita eller beskriva olika saker.  

Förutom att använda sig av skönlitteratur i ämnet svenska används litteraturen även när 

eleverna arbetar med teman i ämnen som SO eller historia, eller när man arbetar med 

värdegrunden, uppger Lärare B, D och E. Lärare E säger: ”man kan få in tunga ämnen, 

som när det har varit bråk på rasten eller ett dödsfall så kan man hitta en bok där man kan 

läsa om dessa tunga problem på en lättare nivå.” Lärare E berättar vidare att man enligt 

kunskapskraven även ska kunna olika författare, vilket man får in genom att arbeta med 

skönlitteratur och påpekar att: ”det är ju inte så att du tar en bok och läser den för läsandets 

skull utan det finns alltid ett syfte med läsningen.” Vid arbetet med teman uppger både 

lärare B och D att man kan koppla ihop det man läser med saker som hänt i världen eller 

med det tidsspannet man just nu jobbar med, och läsa om det i en skön-litterär text.  

Utöver att använda de skönlitterära böckerna i undervisningen uppger Lärare A och C att 

de har tyst läsning på morgonen för att alla ska hinna in men också för att få tillfälle att 

sitta och läsa en stund med de elever som behöver extra läsning.  

Lärare E berättar att hon på morgonen sätter på ett program som heter Lässugen från UR 

Play, som eleverna får titta på, då hon uppger att det kan vara ”lite struligt innan alla 

kommer in”. I det här programmet läser kändisar olika skönlitterära berättelser vilket hon 

tycker fångar elevernas uppmärksamhet och ger dem en bra morgon.  

Alla lärare uppger att högläsning bör finnas med i schemat men att det oftast är den som 

tas bort när andra saker ska hinnas med. De säger att de i alla fall försöker ha högläsning 

minst en gång i veckan även om det inte blir på schemalagd tid. Lärare D säger att efter-

som hon nu har treor så läser de mycket själva i stället.  

6.2.2 Lärarnas arbete med boksamtal i undervisningen 

När lärarna ska beskriva vad ett boksamtal innebär för dem talar de alla om att det är när 

man samtalar om en bok. Lärare A beskriver det som planerade större samtal när man har 

en bok man arbetat med under en längre tid. Lärare E däremot, talar om det som något 

som sker under tiden man läser en bok. Hon säger att det oftast kommer spontant att hon 
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ställer frågor under tiden hon läser för eleverna, antingen med fuskfrågor som hon har 

uppskrivna eller så hittar hon på frågorna i stunden när hon läser. ”Jag kör sp- boksamtal” 

säger hon och förtydligar att hon menar spontana samtal. Även lärare B och D berättar att 

boksamtal sker när de har läst en högläsningsbok tillsammans och ska sammanfatta eller 

återberätta den. De uppger att de pratar om svåra ord, sammanfattar och kontrollerar att 

alla hängt med och förstår vad texten har handlat om. Lärare B berättar att de arbetar 

mycket med att sammanfatta då hon anser att det är den svåraste strategin att använda. 

Lärare C definierar boksamtal: 

Det är när man kan sitta och prata med eleven om vad den tycker om en bok. Eller 

att den kan sitta och prata med en grupp och dela med sig av några frågor om en bok 

som de har fått svar på och sen kan berätta om den för varandra. 

Lärare C uppger att hon inte använder sig av någon speciell metod, men att det ofta kan 

bli så att eleverna får berätta vad de tyckte om en bok och om de kan rekommendera den 

för andra. Lärare D påtalar att det inte finns några klassuppsättningar av böcker längre 

och att det då blir svårt med boksamtal där alla kan sitta och prata om samma bok de läst. 

Den enda gången det kan ske är när de använder sin läsebok i svenska, där alla läser 

samma sak. Lärare B avslutar med att säga: ”Böcker är fantastiska, man kan bli glad, 

ledsen, det är romantiskt, man kan ju komma vart som helst genom en bok.”  

6.2.3 Observation av lärarnas arbete med skönlitteraturen i undervisningen 

Vid observationerna av lektionerna i svenska såg vi att alla klasser arbetade med ABC-

klubben. Hur lärarna lade upp läsningen ur läseboken varierade; Lärare A delade upp så 

att var och en av eleverna fick läsa en mening högt, ville man inte läsa kunde man säga 

pass. När kapitlet var färdigläst ställde lärare A frågor om texten som var både öppna och 

slutna. Eleverna fick sedan möjlighet att tillsammans med en klasskamrat arbeta med 

frågorna i arbetsboken. Ville man arbeta självständigt fick man det. Lärare B startade 

lektionen direkt utan någon högläsning. Vi uppfattade det som att lärare B förutsatte att 

alla elever har läst kapitlet hemma, då hon säger ”vi ska gå igenom några svåra ord från 

texten ni hade i läxa”. Efter den gemensamma genomgången av ord och begrepp ställer 

lärare B några frågor till texten, och sedan får eleverna arbeta självständigt med uppgifter 

i den tillhörande arbetsboken. Lärare C, D och E läser kapitlet högt för eleverna, för att 

sedan ställa frågor om texten. Lärare A, C, D och E uppmanar eleverna till att diskutera 

med varandra och ställde öppna frågor där svaren inte är givna, medan lärare B till störst 

del använde sig av slutna frågor, där svaret finns i texten, till den enskilda eleven. 

Eleverna hos lärare A, C, D och E fick sedan arbeta tillsammans i par i arbetsboken, 

medan lärarna gick runt mellan eleverna och hjälpte till där det behövdes. Även lärare B 

gick runt och hjälpte sina elever under arbetet. Observationerna gav oss informationen att 

de frågor som dominerade var kontrollerande, även om det fanns inslag av inferensfrågor 

där svaret inte tydligt finns utskrivet i texten. 
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6.3 Lässtrategier i undervisningen 

I det här avsnittet kommer vi presentera hur lärarna arbetar med och hur de presenterar 

lässtrategierna i sin undervisning. De berättar om när de tycker att det är till hjälp för 

eleverna att använda strategierna som konkreta symboler och hur eleverna kan ha 

användning för dessa i sin läsförståelseutveckling. Våra observationer av lärarnas arbete 

med lässtrategier kommer presenteras i slutet av avsnittet. 

6.3.1 Lärarnas hantering av lässtrategier i undervisningen 

Samtliga fem lärare berättar att de använder sig av lässtrategier som tränar eleverna att 

förutspå, att skapa inre bilder, att ställa frågor på och mellan raderna, att reda ut oklarheter 

och att sammanfatta. Alla de fem lärarna identifierar lässtrategierna som Läs-fixarna och 

använder namnen Spågumman, Konstnären, Reportern, Detektiven och Cowboyen när de 

talar om de olika strategierna. Lärare A, B, C och E säger att det blir tydligare för eleverna 

att veta vad de ska göra med texten när de tar dessa lässtrategier till hjälp vid läsningen. 

Lärare C menar att det bara är att ta upp till exempel Reportern och säga att de ska ställa 

frågor till texten, vilket tydliggör vad man är ute efter. Detsamma anser lärare E som 

säger: ”Man kan sätta upp Spågumman eller Detektiven så att de får ett tydligt bildstöd. 

Då blir det lättare för dem att sortera och de vet vad som förväntas av dem.” Lärare A 

säger att Reportern är den strategi hon använder mest frekvent i sin undervisning. Hon 

berättar att hon tycker den är viktig eftersom eleverna med den strategin lär sig lägga ihop 

information som står mellan raderna med information som står på raderna, och att 

eleverna då måste tänka utanför det som står skrivet i texten. Lärare D talar om att 

läsinlärningsfasen med de yngre eleverna blir mer lustfylld när man använder figurerna. 

De kan till exempel tycka att det är roligt att få vara en Cowboy och med ett lasso fånga 

in vad som händer i en text. Hon förtydligar också fördelarna med en lustfylld inlärning 

och säger: ”lust är alltid ett bra inlärningsknep, är det roligt så är det mycket lättare att 

lära sig något.” Hon berättar att nu när hon har treor så kan eleverna dessa strategier och 

de används inte längre lika frekvent. Hon behöver bara nämna i förbigående att de ska 

använda till exempel Spågumman. ”I årskurs 1 och en bit upp i årskurs 2 använder man 

strategierna mer konsekvent och förklarar dem mer inför varje moment, som med att: nu 

ska du vara Detektiv och undersöka…”, säger Lärare D.  

 

Lärare B berättar att nästan alla hennes elever klarade nationella proven tack vare 

lässtrategierna. Hon säger att hennes elever är svaga läsare, men att strategierna är en 

väldig hjälp och ger en grundförståelse. Hon antyder precis som lärare D att de arbetade 

mer tydligt med strategierna i de lägre åldrarna. Hon säger att nu behöver hon bara ge 

dem en hint om vilken strategi de kan behöva använda, istället för att hjälpa dem hitta 

själva svaret i texten. Lärarna är eniga om att lässtrategierna från början bör introduceras 

för eleverna som ett sätt att läsa, inte som strategier att använda vid sidan om. Lärare C 

betonar att det är viktigt att eleverna verkligen förstår hur strategierna fungerar och varför 

det är viktigt att kunna dem.  
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Lärare A, C, D och E berättar att de har figurer som symboliserar de olika lässtrategierna 

synliga i klassrummet. Lärare A och D visar att de har Spågumman, Konstnären, 

Detektiven, Reportern och Cowboyen som virkade dockor. Vi får veta att i klassrummen 

hos lärare C och E finns strategierna uppsatta på väggen i form av bilder. Lärare E berättar 

att hon under högläsning även brukar använda en skylt som hon kallar ”tänka högt-

skylten”, det är en skylt med texten Tänker högt på. Hon förklarar att hon vid vissa 

tillfällen när hon läser, håller upp skylten så att det ska bli tydligt för eleverna vad hon 

gör: ”jag åskådliggör när och hur jag använder strategierna, ger goda exempel och 

tydliggör vad varje strategi innebär.” Hon beskriver det som att hon pratar högt för sig 

själv om hur hon gör för att förstå texten, exempelvis: ”Jag har svårt att förstå det här 

ordet. Jag börjar med att läsa om meningen och ser om jag kan klura ut vad det betyder.”  

6.3.2 Observation av hur lässtrategier hanterades i undervisningen 

Vi observerade att det i klassrummen hos lärare A, C, D och E fanns figurer som 

symboliserar lässtrategierna synliga. Lärare A tog fram och visualiserade figurerna för 

eleverna när de skulle arbeta med läsförståelse i svenska. Hon förklarade vilka av dem 

som skulle användas under det här lektionstillfället och tog upp dem en och en och 

presenterade dem. Dockorna fick sedan synligt sitta kvar framme i klassrummet under 

hela lektionen.  

I klassrummen hos lärare C och E observerade vi att strategierna fanns på väggen i form 

av bilder men att lärarna inte uppmärksammade eleverna på dessa inför arbetet med 

läsförståelse. Bilderna var placerade på väggen längst bak i klassrummet, bakom 

eleverna, vilket betyder att eleverna måste vända på sig för att bli påminda om 

strategierna.   

Innan lärare D ställde frågor om texten de läst informerade hon eleverna om att de skulle 

tänka på till exempel Spågumman. Hon visade inte de figurer hon hade som virkade 

dockor men vi observerade att de stod i en korg i klassrummet. Lärare B pratade inte om 

några strategier med eleverna innan hon ställde frågor. Vi observerade även att hon endast 

ställde frågor där svaret gick att finna i texten.  

6.4 Lässtrategiernas påverkan på elevernas resultat enligt lärarna 

Att eleverna blir hjälpta i sin läsning genom att tydliga strategier gör den mer konkret 

anser alla fem lärarna. ”Om en elev exempelvis inte hittar svaret på en fråga han söker så 

kan man ge ledtråden att svaret kanske inte finns på raderna, och då vet eleven att han 

måste tänka på ett annat sätt” förklarar Lärare A. Lärare C framhåller att den främsta 

anledningen till att undervisa om strategierna är att eleverna blir mer medvetna om sin 

läsning: ”de får en förståelse om att det finns olika sätt att tänka kring en text och att det 

är helt okej att använda olika sätt.” Även lärare E berättar att hon tycker att eleverna blir 

mer medvetna om sin egen läsning genom att använda lässtrategierna. Hon har fler elever 

i sin klass som blir hjälpta av att ha strategierna som visuella bildstöd, och hon säger att 

hon märker att det blir lättare för eleverna att sortera: ”att ok, nu är det spågumman, då 

vet de vad som förväntas av dem, att de ska försöka gissa vad som händer.” Detsamma 
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gäller när eleverna ska sammanfatta en text, då de kanske inte vet var de ska börja. Då 

säger lärare E att de kan ta sitt lasso och samla ihop det viktigaste i texten och menar att 

det på samma gång blir lite lekfullt. Även lärare D påpekar att det är en fördel och blir 

mer lustfyllt med figurerna. Hon anser att det blir som en dimension till av läsningen 

eftersom det även blir lite lek av det när strategierna är kopplade till figurer, och hon 

betonar att lust alltid är ett bra inlärningsknep. Lärare B berättar att hon ser att strategierna 

är till hjälp för eleverna vid deras läsning, men ger lite svävande svar på frågan hur hon 

kan se att lässtrategierna är till hjälp. Hon säger att ”det ena ger det andra” och ”om 

eleverna läser mycket så kan de göra inferenser då de har erfarenheterna med sig”, vilket 

var lite svårtolkat för oss.  
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7 Diskussion 

I denna studie har vi undersökt hur några lärare i de tidigare skolåren använder och 

bearbetar skönlitteratur i undervisningen när det gäller utvecklandet av läsförståelse. Vårt 

fokus har legat på att ta reda på vilka metoder och strategier lärarna använder vid 

utvecklandet av läsförståelse i samband med den skönlitterära läsningen.  

7.1 De skönlitterära textvalen  

Alla våra intervjuade lärare uppger att de använder skönlitteratur till högläsning och tyst 

läsning. Till högläsningen uppger lärarna olika motiv som påverkar deras val av skön-

litterär bok. Några av lärarna uppger att de ofta väljer högläsningsbok utifrån det tema de 

arbetar med för tillfället. Det valet får stöd i kursplanen i svenska där det står att eleverna 

ska få kunskap om skönlitteratur från olika tider samt förutsättningar att utveckla sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket 2018, s. 257). En av lärarna berättar hur en 

skönlitterär text kan komplettera ett arbetsområde och göra ämnet mer intressant och 

lättförståeligt för eleverna. Hon säger att man kan göra det genom att exempelvis 

introducera ett tema med att läsa en bok om det valda ämnet. Westlund (2018, s. 4) lyfter 

vikten av att välja en text som väcker elevernas intresse. Westlunds påstående och 

lärarnas utsagor kan ge insikten att man kan få eleverna intresserade av ett ämne de kanske 

inte tycker om, genom att väcka en nyfikenhet med hjälp av en skönlitterär bok.  

Till den tysta egna läsningen, framkommer det i undersökningen att eleverna oftast gör 

sina egna individuella val utan något stöd av en vuxen. Fyra av fem lärare uppger att de 

har tillgång till bibliotek med någon vuxen eller en bibliotekarie närvarande. De säger att 

det inte betyder att alla elever får den hjälp de skulle behöva med att välja bok, men de 

ser ändå en vinst i att eleverna har möjligheten att gå runt och titta bland böckerna. Att ha 

den möjligheten, att kunna botanisera bland böcker, är något som Chambers förespråkar 

för att eleverna ska hitta en bok som fångar deras intresse (Chambers 2011, s. 36). Han 

anser att placeringen av böckerna är viktig och att man inte bör gömma undan böckerna 

i en hylla eller låda då även själva skyltningen av böckerna har en inverkan på elevernas 

entusiasm för läsning. Chambers föreslår många olika sätt att välja bok, och ett av dem 

är samtalet mellan eleverna, där de kan utbyta åsikter och tips med varandra (2011, s. 37). 

Att samtalet var ett återkommande inslag var något som vi även observerade i 

klassrummen, när vi såg att elever spontant kunde rekommendera en bok för en 

klasskamrat. Interaktion och samtal mellan eleverna får stöd i den sociokulturella teorin 

som förespråkar att man delar med sig av sina erfarenheter. Men samtalen och 

diskussionerna som uppstår vid bokhyllorna i klassrummet kan också ha sina nackdelar, 

då det kan bli störande för de elever som behöver lugnet för att kunna koncentrera sig.  

7.2 Skönlitteraturens roll i didaktiken 

I undersökningen har vi uppmärksammat att skönlitteratur har en viss plats i de 

deltagande lärarnas undervisning, då alla lärare i studien uppgav att de på ett eller annat 

sätt använder sig av skönlitterära texter i svenskundervisningen. Den huvudsakliga 



 

34 

 

skönlitterära texten lärarna uppgav att de använder är dock inte skriven av barn- och 

ungdomsförfattare, utan skriven av läromedelsförfattare. Alla fem lärare använder sig av 

samma skönlitterära lärobok med tillhörande arbetsbok, vilket visar på en viss didaktisk 

medvetenhet. Ewalds (2007) konstaterade i sin undersökning att den didaktiska 

medvetenheten saknades bland lärare, då hon ansåg att det fanns få tillfällen för kritiska 

reflektioner och diskussioner bland hennes deltagare. Att vi anser att det finns en viss 

didaktisk medvetenhet hos våra medverkande lärare beror på att de ändå tar till en 

arbetsbok att utgå från i läsförståelseutvecklingen, som till viss del uppväger bristen på 

pedagogiska metoder för att utveckla elevernas läsförståelse. Vi tänker att om de kritiska 

reflektionerna och diskussionerna inte naturligt har en plats i undervisningen kan en 

lärobok stötta lärarna i deras lektionsupplägg. Vi ser dock att man i dessa läroböcker 

koncentrerar sig mer på färdighetsträning än på lässtrategiernas egentliga syfte, som är 

att bättre förstå en text. Innehållet i texten blir då underordnat lässtrategierna vilket vi 

anser inte hjälper eleverna i deras läsförståelseutveckling. Med stöd i tidigare forskning 

(Block, Gambrell & Pressley 2002, s. 3–16), där vi kan läsa att det är läraren som har det 

största ansvaret för att leda eleverna fram till en förståelse av texten, menar vi att frågor 

som enbart syftar till att sammanfatta en text inte leder till en förståelse som går bortom 

de skrivna orden, utan endast leder till ett återskapande av textens yttre struktur.  

I Westlunds (2013, s. 277) och Durkins forskning (1978/1979, refererad i Westlund 2013, 

s. 43) kan vi utläsa att lärarna saknar kunskapen att på djupet stödja eleverna i deras 

läsförståelseutveckling. Eleverna blev ofta lämnade ensamma med sin läsförståelse då 

läsförståelseundervisningen till störst del utgick från att eleverna skulle svara på frågor, 

som sedan bedömdes av läraren som rätt eller fel. I stället för att använda kritiska 

reflektioner och fördjupande diskussioner utifrån vilken skönlitterär bok som helst, utgick 

även våra medverkande lärare från ett färdigt läromedel för att utveckla elevernas 

läsförståelse. Detta kan sättas i relation till vad Kåreland beskriver, om lärarnas dilemma 

med skönlitteraturens roll och svenskämnets didaktik, där hon anser att det kan vara svårt 

för lärare att tolka vilka inslag som ska betonas i undervisningen (2009, s. 10). Det man 

måste ha i åtanke är att Kårelands undersökning i skrivande stund är tio år gammal och 

idag är skönlitteraturens roll i styrdokumenten tydliga. Det beskrivs relativt utförligt vad 

som ska inkluderas i svenskämnets undervisning och det framhålls att eleverna ska få ta 

del av varierande skönlitterära texter från olika delar av världen och från olika tider 

(Skolverket 2018, s. 257). Trots styrdokumentens tydlighet överensstämmer våra resultat 

med Westlunds (2013) och Durkins (1978/1979, refererad i Westlund 2013) forskning, 

då våra informanter till störst del använder sig av ett läromedelsförlagsutgivet läromedel 

i undervisningen i läsförståelse. Man ska dock inte glömma att lärarna använder andra 

skönlitterära böcker, men då i andra sammanhang än i den explicita 

svenskundervisningen.  

Skönlitteratur kan fungera som ett pedagogiskt redskap i undervisningen om man har i 

åtanke att det är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? som ska styra. Vare sig 

det är en skönlitterär text skriven av en barn och ungdomsförfattare eller om den är 

utgiven av ett läromedelsförlag, behöver lärare utveckla och fördjupa undervisningen 



 

35 

 

med dessa frågor. Då det är läraren som har det yttersta ansvaret för att undervisningen 

ska leda till förståelse, anser vi att det inte spelar så stor roll vilket läromedel som väljs, 

bara läraren är medveten om att ett förlagsutgivet läromedel inte nödvändigtvis täcker 

alla delar som behövs för att utveckla genuin läsförståelse. Vad vi menar är alltså att man 

kan använda ett läromedel, men man bör komplettera läromedlet och tänka på de 

didaktiska frågorna för att få en större behållning av läromedlet i fråga och nå dess fulla 

potential.  

7.3 Lässtrategier som medierande redskap  

I tidigare forskning kan vi utläsa att Sveriges resultat i internationella undersökningar i 

läsförståelse efter flera års nedgång återigen är på väg uppåt (Skolverket 2017b). PIRLS-

mätningar från 2006 och 2011 uppmärksammade att svenska elever vid tiden för de låga 

resultaten inte fick lika mycket undervisning i lässtrategier som elever i andra länder med 

högre resultat. Även Westlund konstaterade i sin studie Att bedöma elevers läsförståelse 

(2013), att de svenska lärarna, till skillnad från de kanadensiska, under den tiden inte 

undervisade aktivt i läsförståelse. För att understryka vad en aktiv 

läsförståelseundervisning har för betydelse för elevers läsutveckling bör tilläggas att de 

kanadensiska eleverna, som då hade fått undervisning i lässtrategier, presterade högre 

resultat.  

Nu däremot visar undersökningar att svenska lärare har en mer tydlig och effektiv 

undervisning när det gäller lässtrategier och att svenska elever de senaste åren överlag får 

mer tid till aktiviteter som utvecklar deras lässtrategier och läsförståelse (Skolverket 

2017b, s. 53). Den här utvecklingen kan bero på att man nu använder lässtrategier som 

ett kulturellt medierande redskap där eleverna får tid för metakognition och utrymme för 

kommunikation sinsemellan. Med stöd i facklitteratur och internationella studier anser vi 

därför, att en bidragande orsak till de svenska elevernas förbättrade resultat i den senaste 

PIRLS-mätningen 2016 sannolikt är, att lärarna idag arbetar mer aktivt med att undervisa 

om olika lässtrategier. Den ökade undervisningen om lässtrategier kan ha bidragit till att 

eleverna utvecklat ett metaperspektiv på sitt läsande, där de kan använda strategierna i ett 

större sammanhang för att minnas och lära och för att ta till sig mer komplexa texter. Det 

här skulle kunna vara en bidragande anledning till de höjda resultaten i PIRLS-mätningar.  

Våra undersökningsresultat stämmer överens med det faktum att svenska lärare i större 

utsträckning undervisar mer aktivt i lässtrategier idag, då det framkom att alla våra 

medverkande lärare på något sätt använder sig av lässtrategier i undervisningen. Den 

uppfattning vi fick med oss från lärarna är att strategierna uteslutande upplevdes positiva. 

Vi fick ingen uppfattning om att lärarna upplevde strategierna svåra att förklara, eller att 

lärarna upplevde strategierna som invecklade för eleverna att förstå. Den övervägande 

åsikten hos våra lärare är att lässtrategierna fungerar som en väldig hjälp för eleverna, och 

fler av lärarna menade att strategierna ger eleverna tydlighet och att de skapar en 

grundförståelse hos eleverna när de ska bearbeta en text.  
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Den forskning som mynnade ut i att Palinscar och Brown (1984, s. 117–175) utvecklade 

RT, byggde på att läraren skulle undervisa i tankemodeller som eleverna skulle imitera. I 

och med att lärarna har fått mer stöd i användningen av dessa modeller anser vi att 

strategierna blir lättare att realisera i undervisningen. Vi menar att vi får detta till viss del 

bekräftat genom att alla våra medverkande lärare använder sig av olika tankemodeller i 

undervisningen, där de genom språket förtydligar för eleverna hur de ska tänka för att 

komma vidare i sin läsförståelseutveckling. Ett exempel på detta är när en av våra lärare 

berättar att hon brukar tänka högt samtidigt som hon läser för eleverna. Med utgångspunkt 

i vad Säljö (2014, s. 304) skriver, anser vi att detta är ett tydligt exempel på hur man kan 

använda kommunikationen som ett medierande redskap i förståelseprocessen. 

Duke och Pearson (2002, s. 205–242) poängterar att elever inte bara bör lära sig om 

strategier, eleverna behöver även undervisas om varför de ska använda dessa. Vår 

tolkning av de medverkande lärarnas arbete med lässtrategier var att strategierna hade en 

relativt tydlig plats i undervisningen, och att inriktningen låg på att eleverna skulle lära 

sig de olika strategierna och vad de stod för. Det föreföll emellertid inte som att någon av 

lärarna förklarade varför eleverna skulle använda dessa strategier, vilket skulle kunna 

resultera i att eleverna enbart kommer att använda dem rutinmässigt utan någon djupare 

tanke om vilken hjälp de kan ge.   

7.4 Undervisning om lässtrategier 

Att det i den aktuella kursplanen i svenska (Skolverket 2018) tydliggörs vilken plats 

litteraturen ska ha i undervisningen, samt att det betonas i det centrala innehållet att elever 

under hela sin grundskoletid ska undervisas om olika lässtrategier, gör att lärare har stödet 

och vägledningen att införa skönlitteratur och lässtrategier i klassrummet. Med detta i 

åtanke kan man jämföra det med de resultat i vår undersökning som visar att den explicita 

undervisningen av lässtrategier hos våra medverkande lärare minskar i årskurs 3. Lärarna 

uppgav att de i årskurs 1 och 2 arbetar mer tydligt med de olika strategierna och att de i 

årskurs 3 mer förväntar sig att eleverna då kan dem, och då alltså inte behöver undervisas 

på samma sätt. Detta var även något vi uppmärksammade under våra observationer där 

några av lärarna påtalade för eleverna vilka strategier de skulle använda sig av utan att 

förklara vad de står för. Eleverna verkade känna till vad de skulle använda för strategier 

och hur de skulle tänka med strategiernas hjälp. Man kan fundera på vad detta kan få för 

konsekvenser för dessa elevers läsutveckling. Om den explicita undervisningen av 

lässtrategier stagnerar vid årskurs 2 och inte får en vidareutveckling kan man överväga 

om eleverna då har möjlighet att utveckla förmågor som sträcker sig upp till avancerad 

nivå i PIRLS-mätningar, eller om eleverna endast har möjlighet att nå en lägre nivå.  

De medverkande lärarna uppger att de undervisar om strategier, om än mer i de tidigare 

årskurserna, som hjälper eleverna att reda ut svåra ord, finna information som är tydligt 

utskriven i texten, och utifrån exempelvis bilder förutspå vad en text kommer att handla 

om. Detta skulle kunna jämföras med PIRLS elementära och medelgoda kunskapsnivå 

där eleven ska kunna hämta tydligt utskriven information och dra enkla slutsatser utifrån 

text och bild. För att nå upp till hög kunskapsnivå krävs det att eleven kan koppla samman 
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händelser från olika delar av en text, som inte heller är tydligt framställda, och utifrån det 

dra en slutsats. Denna nivå skulle kunna nås genom de medverkande lärarnas 

undervisningsstrategi där eleverna behöver tänka utanför det skrivna och lägga ihop 

information som står på raderna med information som behöver tolkas mellan raderna. 

Men för att sedan nå upp till den högsta nivån krävs det att eleven behärskar att föra 

samman och tolka delar från olika ställen i en text och även tolka och analysera 

karaktärernas handlingar och övergripande teman. Det förväntas även på den här nivån 

att eleven ska kunna värdera visuell och textuell information. Det finns en möjlighet att 

det är hit som de medverkande lärarnas undervisning inte riktigt sträcker sig, då vi inte 

kan jämföra lärarnas förklaringar av deras undervisade strategier med den sista och högsta 

kunskapsnivån.  

7.5 Lärarnas inställning till lässtrategiers påverkan på läsförståelsen 

Vår undersökning visar att alla våra medverkande lärare anser att lässtrategier påverkar 

elevers läsförståelse positivt. Det höjda resultat vi kan se i till exempel PIRLS (Skolverket 

2017b) visar också på att lärares undervisning i läsförståelse har gett utdelning. Sett till 

den fack-litteratur som granskats (Reichenberg & Lundberg 2013; Bråten 2008; Westlund 

2013) vilka alla framhåller att läsförståelse betyder att läsaren kan använda sina 

förkunskaper för att skapa förståelse och mening för en text, ser vi att olika lässtrategier 

kan vara till hjälp. National Reading Panel (2002 kap. 4–6) fastställer att det kan motivera 

eleverna att använda strategier och att det leder till en djupare förståelse när eleverna får 

en tydlig undervisning i olika strategier. När eleverna får en förståelse för texten och kan 

komplettera med sin egen mening gör läsaren inferenser. Det här menar alla våra 

intervjuade lärare kan ske i större utsträckning när eleverna förstår sig på strategierna. I 

likhet med Reichenberg och Lundberg (2013, s. 14) anser de att strategierna fungerar som 

verktyg, för att eleverna ska förstå vad de letar efter i texten.  

För att strategierna ska kunna påverka eleverna måste eleverna bli medvetna om hur 

strategierna ska användas. Westlund (2009, s. 38) beskriver modellering, där läraren först 

visar hur strategierna ska användas för att sedan tränas vid flera olika tillfällen. En av våra 

intervjuade lärare beskriver att hon använder sig av modellering när hon läser för 

eleverna. Hon berättar hur hon åskådliggör hur hon använder strategierna och tydliggör 

vad strategierna innebär. Utan detta åskådliggörande kan det vara svårt för eleverna att 

veta hur de ska handskas med strategierna, vilket vi tycker visar sig i lärare B:s klassrum, 

där eleverna hade svårt att koncentrera sig på den egna tysta läsningen och uppgifterna i 

arbetsboken. Lärare B är en av lärarna som anser att undervisningen om lässtrategier 

minskar när eleverna når klass 3, då hon menar att de då ska klara av att självständigt 

relatera till strategierna. Westlund framhåller att undervisningen av strategier inte bör 

avslutas utan att man aktivt behöver arbeta med dem i alla åldrar (2009, s. 35). Arbetet 

med modellering är ett exempel på det som Vygotskij ansåg vara ett sätt där eleven får 

höja sig till en högre nivå i det som han kallade den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 

1999, s. 332).  
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Att arbeta med läsförståelse och hela tiden låta eleverna försöka förstå sig på texter över 

deras nuvarande kunskapsnivå genom att utmana och utveckla deras läsförståelse, är 

något som anses som centralt inom det sociokulturella perspektivet. I och med detta och 

med vår undersökning som grund anser vi att strategierna bör läras ut som ett sätt att läsa, 

för att eleverna ska kunna ta sig an svårare texter. Vi ser att det kan bli en svårighet att 

utmana eleverna i deras läsförståelseutveckling om man slutar att undervisa och utveckla 

lässtrategierna redan i årskurs 2.  
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8 Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka hur fem lärare i årskurs 3 använder sig av 

skönlitteraturen i undervisningen för att utveckla elevernas läsförståelse. Vårt fokus har 

legat på hur strategier används för att utveckla läsförståelse, då det i kunskapsmätningar 

har visat sig att resultaten höjts i samband med ökad undervisning i lässtrategier. Med 

kvalitativa intervjuer och observationer har vi undersökt hur böcker väljs ut till 

högläsning och enskild läsning, samt hur och vad lärarna använder för material i 

undervisningen och hur de arbetar med lässtrategier.  

Några av de slutsatser vi har kommit fram till berör de skönlitterära valen eleverna och 

lärarna behöver göra. Vi har bland annat insett att om eleverna inte får stöd när de ska 

välja en bok att läsa väljer de gärna bok efter utseende, vilket kan leda till att boken inte 

ligger på rätt nivå utifrån elevens läsförmåga. Vi förstod att det är en av utmaningarna i 

läraryrket, att kunna hjälpa eleverna hitta en bok som är både intressant och utmanande 

för dem. När det gällde val av högläsningsbok blev vår slutsats att man kan använda den 

vid många olika tillfällen, exempelvis för att komplettera ett tema eller för att bearbeta 

någon händelse kring eleverna. Vi anser att högläsningen i skolan har flertalet 

betydelsefulla aspekter. Eleverna får genom den till exempel möjlighet att förstå sig på 

svårare texter än när de själva läser, då läraren kan guida eleverna genom läsningen. 

Under högläsningen har läraren även möjligheten att utmana och utveckla elevernas 

läsförståelse. Vi menar att det sker när läraren använder sig av intonation och ställer frågor 

till texten för att tydliggöra texten och innehållet. När eleverna får lyssna till en text de 

inte själva klarar av att läsa kommer de till en högre nivå i sin förståelse, vilket Vygotskij 

förklarade som att vägleda och stödja eleverna till deras närmaste utvecklingszon 

(Vygotskij 1999, s. 333).  

I vår undersökning framkom det att alla lärare använde sig av samma skönlitterära 

läromedel i svenskundervisningen, ABC-klubben. Vår slutsats blir att det är ett populärt 

läromedel som är lätt att ta till när man ska arbeta med läsförståelse. Alla våra 

medverkande lärare lät hela sin undervisning i läsförståelse utgå från detta läromedel. 

Med tanke på de höjda resultaten i till exempel PIRLS, så funderar vi på om detta 

läromedel kan ha haft en påverkan på elevernas läsförståelse. Vi tänker, att eftersom 

resultaten höjdes i samband med att läromedlet gavs ut, och lärarna då fick ett hjälpmedel 

att bygga sin undervisning kring, att en relevant slutsats skulle kunna vara att 

undervisningen påverkades positivt av detta. Vi tycker dock att det krävs att lärarna 

kritiskt vågar ifrågasätta och omarbeta läromedlet för att det ska uppfylla kriterierna för 

ett fulländat pedagogiskt läromedel. 

I den forskning som har presenterats framkommer att det är viktigt att lärarna fortsätter 

arbetet kring läsförståelse under hela elevens grundskoletid. Våra medverkande lärare 

använder lässtrategier i läsförståelseundervisningen, men vi har dock sett att några av 

lärarna slutar undervisa om lässtrategier när eleverna kan redogöra för betydelsen av dem. 

Vår tanke blir således att det blir svårt för eleverna att utveckla en djup läsförståelse då 

det krävs att eleverna ständigt utvecklar och bearbetar strategierna i olika texter.  
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De didaktiska slutsatser vi drar utifrån vår undersökning är att lärare ständigt behöver 

arbeta med strategier och läsförståelse i olika slags texter. Det är här som skönlitteraturen 

kan komma att spela en viktig roll, då man genom den kan förflytta sig i tid och rum och 

olika delar av världen. Man kan också i skönlitteraturen få möta en massa olika människor 

och ta del av deras livsöden. Men för att kunna få en djup förståelse för det vi läser om 

måste vi kunna leva oss in i känslan av hur det är att vara någon annan eller på en annan 

plats, och det menar vi bara är möjligt om vi har en förståelse som går ner på djupet i 

texten och utanför de skrivna orden. Lärarna behöver ta eleverna i handen och leda dem 

genom texten, vilket de kan göra genom utforskande samtal om textens innehåll.  
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9 Slutord 

Vi startade detta arbete med öppna sinnen då vi inte hade så mycket erfarenhet av hur 

skönlitteratur används i undervisningen. Under arbetets gång har vi samlat på oss kunskap 

och fått en fördjupad förståelse för skönlitteraturens roll för elevernas läsförståelse, samt 

en insikt om hur man kan arbeta kring detta i sin undervisning. Det vi tar med oss från 

detta arbete och som framträder i arbetets olika kapitel är att elevers samtal och samspel 

med varandra är viktiga ingredienser för att utveckling och lärande ska ske, vilket vi 

relaterar till det sociokulturella perspektivet på lärande.  

Under undersökningens gång har vi i den forskning och litteratur vi läst sett en ännu större 

potential i de skönlitterära texterna än vad vi gjort förr. Tidigare har vi inte insett vilken 

stor roll skönlitteratur har för läsförståelseutvecklingen och vilken påverkan lärare har på 

den. Vi hade uppfattat att skönlitteratur delvis användes som en utfyllnad till 

undervisningen i svenska, varför vårt intresse för hur skönlitteratur kunde implementeras 

i undervisningen väcktes. I dag ser vi att skönlitteratur även har kapaciteten att spegla 

vårt livsmönster och har förmågan att forma vårt liv och våra värderingar. 

Vår uppfattning är, att det under de senaste åren skett en ökad medvetenhet hos lärare 

kring undervisningen om läsförståelse och olika lässtrategier. Det har lett till att vi nu i 

slutskedet av arbetet insett att det hade varit önskvärt att ha med mer nyutgiven 

facklitteratur i bakgrunden. Trots brist på ny facklitteratur ser vi den positiva utvecklingen 

och tror att denna ökade medvetenhet kommer att hjälpa eleverna ytterligare i deras 

läsförståelseutveckling. 

Vår studie är inte generaliserbar, och det skulle vara intressant att se om en ny studie 

skulle få liknande resultat om den utfördes med andra deltagare inom samma område. Det 

vore även intressant att utveckla frågeställningarna med att undersöka elevernas 

inställning till lässtrategierna samt belysa området ännu mer, genom att göra studien mer 

omfattande med ett större deltagarantal från flera olika kommuner. Detta skulle vara vårt 

förslag på vidare forskning inom området.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev till Dig som är lärare i årskurs 3 

  

Hej!   

                                              

Vi heter Sandra Karlsson och Anneli Granqvist och läser vår sista termin på 
lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Under våren skriver vi vårt examensarbete i 
svenska med fokus på läsförståelse i samband skönlitteratur. Detta är ett 
informationsbrev angående den studie som ska ligga till grund för vårt examensarbete. 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 3 arbetar med skönlitteraturen i 
undervisningen för att främja elevers läsförståelse. 

För att kunna samla in material till studien kommer vi behöva genomföra intervjuer med 
er som är klasslärare. Vi önskar även att kunna genomföra observationer under en 
lektion som har fokus på läsförståelse och där skönlitteratur används som redskap. 

Intervjuerna kommer att spelas in och insamlade uppgifter kommer endast att användas 
i forskningssyfte. Fiktiva namn på alla deltagare kommer att användas i studien och 
personuppgifter kommer att förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Att delta i studien är naturligtvis frivilligt och du kan under hela undersökningens gång ta 
tillbaka ditt tillstånd, utan konsekvenser. Vid frågor kontakta gärna oss via nedanstående 
kontaktuppgifter! 

Vänligen lämna ditt medgivande via mail senast 2019-XX-XX                                
  
Med vänliga hälsningar 

                                                          

Sandra Karlsson 

ofk15skr@student.hig.se                                                

Tel: 073-588 59 32 

  

Anneli Granqvist 

ofk12agt@student.hig.se 

Tel: 073-622 35 52       
 

  



 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

                                                          

          

1. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som lärare? 

2. I vilka ämnen är du behörig i? 

3.    I vilken utsträckning använder du skönlitterära böcker i din undervisning? 

4. Hur väljer du ut vilken skönlitterär bok som ska läsas vid högläsning och 

till enskilda elever? 

5. (Varför väljer du just dessa?) 

6. Berätta om när du tycker det är lämpligt att arbeta med skönlitteratur i 

undervisningen i svenskämnet.    

7. Berätta om hur du arbetar med skönlitterära böcker i undervisningen när 

det gäller utvecklandet av elevernas läsförståelse. 

8. Använder du några specifika strategier för att främja läsförståelsen hos 

eleverna vid arbetet med skönlitterära böcker? 

9. Om ja på fråga 8, Vilka är de specifika strategier du använder? 

10. Har du märkt att läsförståelsestrategierna du använder vid arbetet med 

skönlitterära böcker i din undervisning påverkar elevernas läsförståelse? 

11. Hur påverkar läsförståelsestrategierna elevernas läsförståelse? 

12. Hur märker du att det är just läsförståelsestrategierna som påverkar 

läsförståelsen positiv och inte andra faktorer, som exempelvis att eleverna 

läser mycket hemma? 

13. När kan du se att läsförståelsestrategierna är till hjälp för eleverna? 

14. Vad innebär boksamtal för dig?  

 

  



 

 

 

Bilaga 3 Observationschema  

Observationschema 

 

 

Presenteras någon läsförståelsestrategi för 

eleverna inför lektionen? 

        

      JA                            NEJ 

 

 

 

Vilken? 

 

 

Läraren ställer öppna frågor där svaret inte är 

givet. 

 

 

 

Läraren ställer stängda frågor där svaret finns 

i texten. 

 

 

 

Läraren ger eleverna talutrymme och 

uppmuntrar till samtal i grupp eller helklass. 
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