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Abstrakt 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka huruvida effekter från Läslyftet blir framträdande 

i utsagor om den egna praktiken bland svensklärare på gymnasiet, som deltagit i fortbildningen. 

Vi analyserar och jämför därför hur tre verksamma svensklärare med erfarenhet av Läslyftet 

och fyra verksamma svensklärare utan den erfarenheten, omtalar sin undervisning i 

gymnasieelevers läsförståelse av sakprosa. Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer 

och analyserades med ett analysverktyg beträffande lärarstilar som vi utformat utifrån aktuell 

forskning. Genom att studera den här forskningen fann vi tre olika förhållningssätt till vem som 

bär ansvaret för elevers utveckling av läsförståelse i sakprosa, två förhållningssätt till 

utmaningar i elevers läsning av sakprosa samt två sätt att förhålla sig till utveckling och 

utmaning undervisningen. Dessa olika förhållningssätt utformade vi till sju lärarstilar. Genom 

att applicera dessa lärarstilar på informanternas utsagor kunde vi jämföra huruvida lärarstilar 

med anknytning till Läslyftet blev mer framträdande bland de lärare som tagit del av 

fortbildningen. Resultatet visar att lärarstilarna med anknytning till Läslyftets utgångspunkter 

förekommer i större utsträckning bland de informanter som har erfarenhet av Läslyftet.  
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1. Inledning 

Att du kan vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle [...] att du liksom fungerar och kan 

ta del av, kunna sätta dig in i olika frågor och läsa tidningar, eh läsa olika slag texter, olika genrer 

och så vidare som krävs i ett demokratiskt samhälle, ah, kunna vidareutbilda dig (Uno). 

 

Citatet ovan är en definition av läsförståelse presenterad av en av de sju informanter vars 

utsagor ligger till grund för den här studien. Det beskriver hur läsförståelse är viktigt för att 

kunna delta som en demokratisk medborgare i samhället. Som lärarstudenter ser vi även 

läsförståelse som en nyckel till det livslånga lärandet som skolan ska stimulera. På senare år 

har en försämring av elevers läsförståelse blivit framträdande genom PISA. Trots att resultaten 

i det senaste testet från 2015 visade en uppgång i jämförelse med testet från 2012, var dessa 

resultat lägre än i början av 2000-talet (Skolverket 2016b:6). År 2015 infördes fortbildningen 

Läslyftet för lärare med syfte att utveckla elevers läsförmåga (Roe & Tengberg 2016:förord). 

Utifrån dessa aspekter av det aktuella läget har vi funnit drivkraft till att undersöka hur Läslyftet 

kan påverka hur lärare förhåller sig till läsundervisning och i läsförståelse av sakprosatexter i 

sina utsagor.  

     Tidigare studier har berört attityder och explicita inställningar till projektets metoder. Dock 

finner vi inga undersökningar om vad som implicit framgår utifrån deltagares beskrivningar av 

den egna undervisningen i läsförståelse. Därför finner vi intresse i att se om och i så fall vilka 

underliggande skillnader som blir framträdande i utsagor om läsundervisning från lärare som 

deltagit i Läslyftet och lärare som inte gjort det. Vår hypotes är nämligen att det förekommer 

skillnader eftersom Läslyftet syftar till att utveckla lärares metoder för läsundervisningen. 

Samtidigt ger en sådan här studie oss möjligheten att synliggöra Läslyftets effekter samt se hur 

främjande arbete med läsförståelse kan se ut, vilket förbereder oss inför vår kommande 

yrkesprofession.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida Läslyftet har några effekter på 

gymnasielärares förhållningssätt till svenskundervisningen i sakprosa, utifrån deras utsagor. 

För att bemöta det här syftet kommer vi att undersöka hur svensklärare med respektive utan 

erfarenhet av Läslyftet beskriver sitt arbete med elevers läsförståelse av sakprosa. Vi vill även 

se om det framkommer några skillnader i utsagorna mellan dessa två grupper av lärare. För att 
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göra det här har vi valt kvalitativa intervjuer som metod för ett urval av sju unika informanter. 

Vi ämnar få en inblick i ett pågående projekt med aktualitet i skolvärlden eftersom den utgör 

vår framtida arbetsplats. Vi vill förbereda oss inför den praktik som väntar oss för att på bästa 

sätt kunna tillgodose elevers behov ute på fältet. Vår avsikt är att analysera lärarnas beskrivna 

praktik genom följande frågeställning: 

 

● Vilka likheter och skillnader framkommer mellan lärare som deltagit i Läslyftet 

och lärare utan erfarenhet av fortbildningen utifrån utsagor från den här studiens 

sju informanter? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Under det här avsnittet redogör vi för de centrala begrepp som återkommer i uppsatsen. Vi 

menar att de behöver definieras för att underlätta läsarens förståelse av vår uppsats. Nedan 

presenterar vi begreppen var för sig i bokstavsordning. Först förklarar vi begreppet lärarstil 

och sedan sakprosa.  

 

Lärarstil: Begreppet är utformat av oss för att beteckna de olika förhållningssätt till 

undervisning i sakprosa som vi fann bland lärare i aktuell forskning om läsundervisning. 

Stensmo har tidigare presenterat begrepp för lärares olika undervisningsstilar gällande 

ledarskapet i klassrummet, vilket vi har funnit inspiration från (2008:13). Vi kunde dock inte 

använda Stensmos begrepp då ledarskap ej är i centrum för vårt syfte. Istället formade vi egna 

lärarstilar. 

 

Sakprosa: Begreppet åsyftar ett skriftspråk som karaktäriserar texter utformade för att ge 

faktisk information. Sådana texter brukar också benämnas med termen sakprosa 

(Nationalencyklopedin 2018a). 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka läsförståelse av sakprosatexter och inte 

skönlitteratur. Vårt val av begränsning grundar sig i att våra informanter med erfarenhet av 

Läslyftet har arbetat med metoder anpassade till sakprosa. Inom forskningen om läsförståelse 
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behandlas vanligen motivation. Vi har dock valt att inte behandla det här som en aspekt i vår 

undersökning eftersom det går utanför vårt syfte.  

 

1.4 Disposition  

Den här uppsatsen är indelad i sex delar. I den första delen lyfter vi syftet med vår studie och 

de frågeställning som vi har till avsikt att undersöka. Vi definierar viktiga begrepp samt redogör 

för de avgränsningar vi tagit ställning till. Den första delen fortsätter sedan med att förmedla 

en kort bakgrund om PISA, Läslyftet och dess tre moduler som våra informanter med 

erfarenhet av projektet har arbetat med. Dessutom presenteras tidigare undersökningar av 

Läslyftet. I den andra delen presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

uppsatsen. Avsnittet struktureras i tre större teman. I uppsatsens tredje del redogör vi för vår 

metod och vårt material samt att vi ger en bakgrund till informanterna som deltagit. I den fjärde 

delen presenterar och analyserar vi vårt resultat av intervjuerna med utgångspunkt i studiens 

teoretiska ramverk. Det här avsnittet är strukturerat likt teorikapitlet. I den femte delen av 

uppsatsen drar vi slutsatser samt diskuterar vårt resultat ur ett vidgat perspektiv. Avslutningsvis 

sammanfattar vi vår studie i det sjätte och sista kapitlet.  

 

1.5 Bakgrund 

Under den här rubriken vill vi hjälpa läsaren att förstå kontexten omkring uppsatsens 

ämnesområde. Vi redogör dels för senare års PISA-test, dels för Läslyftet som kollegial 

fortbildning. Vi beskriver även de tre moduler som våra informanter har arbetat med, vilka är 

“Analysera och kritiskt granska”, “Lässtrategier för ämnestexter” och “Läsa och skriva text av 

vetenskaplig karaktär”. 

 

1.5.1 Resultat av den internationella undersökningen PISA 

Svenska skolor har sedan år 2000 medverkat i den internationella undersökningen PISA 

(Programme for International Student Assessment). PISA-undersökningen syftar till att 

undersöka hur väl ett lands utbildningssystem bidrar till att rusta 15-åringar inför det 

samhällsdeltagande som väntar och hur väl nationella utbildningar förbereder ungdomarna för 

det livslånga lärandet. Bland annat testas elevers läsförståelse. Proven syftar till att mäta graden 
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av förmågorna att kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang, kunna förstå processer, lösa 

problem, tolka, söka, inhämta, bedöma och reflektera över information. Dessa kompetenser 

samlar PISA under begreppet ”literacy”. Därmed mäts färdigheter utöver avkodning. 2015 

deltog 72 länder eller regioner samt omkring 540 000 15-åringar i PISA, däribland Sverige med 

ca 5500 elever från totalt 202 skolor. Resultatet från PISA 2015 visar, som tidigare nämnts, på 

en bättre läsförståelse bland svenska elever än resultaten från 2012. Mer specifikt framgår det 

av undersökningen 2015 att färre elever kunde räknas till gruppen “lågpresterande” medan 

elever i grupperna “medel- och högpresterande” var fler än tre år tidigare. Dock var det 

fortfarande lägre än PISA 2003 och 2000 (Skolverket 2016b:6, 9–10, 22–23).  

 

1.5.2 Läslyftet 

Läslyftet är en fortbildning för lärare inom de olika svenska skolformerna som sker på uppdrag 

av Skolverket. Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för att kunna avsätta tid så att handledare 

får tid över till att driva det kollegiala lärandet som Läslyftet innebär. Det utgår från ett samlat 

material med olika moduler. Det finns totalt 27 moduler som riktar sig till olika skolformer, 

varav åtta riktar sig till gymnasieskolan. Modulerna går att finna på Skolverkets ”Läs- och 

skrivportal” och är framtagna av universitet och högskolor i Sverige tillsammans med 

Skolverket (Skolverket 2016a:5, 8). Astrid Roe och Michael Tengberg menar att det 

övergripande syftet med Läslyftet är att utveckla elevers förmåga att läsa och skriva samt den 

språkliga förmågan. Det ska ske genom ett utvecklat kollegialt lärande och en utveckling av 

undervisningen (Roe & Tengberg 2016:5).  

     De moduler som Läslyftet tillhandahåller bygger på vetenskapligt underbyggda metoder 

och syftar till att skapa reflektion över undervisningen samt främja samtal där lärare kan lära 

av varandra (Roe & Tengberg 2016:5). På så vis är Läslyftet avsett att bidra till en förbättring 

av svenska elevers skolprestationer, enligt Sara Carlbaum, Eva Andersson och Anders 

Hanberger. Det går till så att handledare utbildas för att utbilda lärare vars kollegiala samverkan 

ökar liksom deras kompetens i bland annat läsdidaktik. Dessa lärare kan i sin tur utveckla sin 

undervisning till att bli mer språk- och kunskapsutvecklande, vilket förväntas förbättra elevers 

skriv- och läskunnande samt deras inlärning vilket bidrar till bättre prestationer i skolan. 

Därmed ämnar Läslyftet utveckla bland annat det organiserade kvalitetsarbetet (Carlbaum m.fl. 

2016:6).  
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1.5.3 Modulerna 

På Skolverkets lärportal återfinns Läslyftets 27 moduler. Det är dessa som fortbildningen utgår 

från och de finns även tillgängliga för lärare att ta del av på egen hand. Samtliga moduler är 

uppstrukturerade i åtta delar som lärare ska arbeta med i den givna ordningen. Respektive del 

är i sin tur indelad i fyra moment vilka anges med bokstäverna A-D. Moment A, “individuell 

förberedelse”, innebär att lärarna i gruppen får del av modulens material. Moment B, “kollegialt 

arbete” medför att gruppens lärare samtalar om planering utifrån det lästa. Därefter följer 

moment C, “undervisningsaktivitet”. I det här momentet genomförs en aktivitet som anknyts 

till undervisning. Efter det samlas gruppen för att följa upp arbetet i moment D, “gemensam 

uppföljning”. Nedan redogörs de tre moduler som informanterna i vår studie har bearbetat 

(Skolverket 2016a:6-7). För en mer detaljerad beskrivning av vardera modul se bilaga 3. 

 

Analysera och kritiskt granska  

Roe och Tengberg framhåller att modulen ”Analysera och kritiskt granska (gy)” riktar sig till 

gymnasielärare som undervisar i ämnen som omfattar mycket text samt estetiska ämnen. Den 

exemplifierar hur undervisningen av kritisk granskning av text och bild kan se ut. Modulen 

förser lärare med didaktiska medel och begrepp som de kan använda för att öka elevernas 

förståelse av olika texttyper. De metoder som behandlas i modulens olika delar anknyter till 

olika ämnesplaners mål om analys, begreppsanvändning och kritiskt förhållningssätt. Syftet är 

att eleverna ska få en mer komplex förståelse för texters uppbyggnad samt deras utmaningar 

liksom potential (Roe & Tengberg 2017:25).  

 

Lässtrategier för ämnestexter 

Den här modulen riktar sig också till gymnasieskolans textrika ämnen. Den syftar till att visa 

lärare hur de kan främja och utveckla elevers användning av lässtrategier vid läsning av olika 

texttyper och i olika ämnen. Modulens innehåll utgår från att lästräningen är alla lärares ansvar. 

I modulen betonas modellering, det vill säga att lärare demonstrerar hur de använder de olika 

lässtrategierna och sedan stöttar eleverna i deras gradvisa utveckling av läsförmågan i olika 

ämnen (Roe & Tengberg 2017:33). Modulen redogör för lässtrategier för ämnestexter samt 

visar hur en utveckling av undervisningen kan främja elevernas förmågor att läsa och analysera 

texter i olika ämnen (Skolverket 2018b).  
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Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär 

Modulen förser lärare med begrepp och metoder som kan användas för att stödja elevernas 

läsning av vetenskapliga texter. Målet är att förbereda eleverna inför de texter som de kommer 

att möta vid högre studier samt förbereda de unga inför ett vetenskapligt tankesätt. Utöver det 

syftar modulen till att visa hur arbetet med progressionen av elevers läsning mot ett 

vetenskapligt förhållningssätt kan se ut (Roe & Tengberg 2017:29).  

 

1.6 Tidigare undersökningar av Läslyftet 

I det här avsnittet presenteras tidigare undersökningar av Läslyftet. Först presenteras 

utvärderingar som utformats på uppdrag av Skolverket. Vi har valt att redogöra för de moduler 

som våra informanter med erfarenhet av Läslyftet uppger att de har arbetat med. Sedan 

redogörs en utvärdering av Läslyftet utförd av en kommun i Sverige.  

 

1.6.1 Skolverkets utvärderingar av Läslyftet  

På uppdrag av Skolverket har fyra nationella utvärderingar av Läslyftet genomförts hittills. 

Avsikten med dessa utvärderingar är att undersöka Läslyftets effekter på bland annat 

undervisningen. I den första rapporten redovisar författarna en analys av projektets 13 första 

moduler som var aktuella läsåret 2015-2016. Dessa moduler riktar sig till lärare i grundskolan 

och grundsärskolan (Roe & Tengberg 2016:förord, 5). I den andra rapporten presenterar och 

analyserar författarna huvudmäns, rektorers, handledares och lärares erfarenheter och 

upplevelser av Läslyftets effekter från läsåret 2015-2016 utifrån intervju- och enkätsvar 

(Carlbaum m.fl. 2016:6). 

     Den tredje rapporten bidrar med ytterligare 14 moduler som blev tillgängliga att jobba med 

under läsåret 2016-2017. Den redogör för modulerna och hur ändamålsenligt deras innehåll är 

i relation till Läslyftets avsikter. Rapportens olika moduler riktar sig till grundskollärare liksom 

gymnasielärare (Roe & Tengberg 2017:förord, 4, 25). Carlbaum, Andersson och Hanberger 

framhåller att den fjärde rapporten i serien av nationella utvärderingar av Läslyftet på uppdrag 

av Skolverket, är den sista som hittills utförts. I den redovisar författarna en analys av lärares, 

handledares, rektorers och huvudmäns upplevelser och erfarenheter av Läslyftet i 

gymnasieskolan under läsåret 2016-2017. Materialet till rapporten har samlats in genom 



 7 

enkäter (Carlbaum m.fl. 2017:6, 8). Nedan redogörs delar av enkätsvaren för de tre moduler 

som våra informanter har arbetat med.  

 

Utvärderingar av moduler 

En av modulerna är ”Analysera och kritiskt granska”. I den fjärde rapporten informerar 

författarna om att 68 handledare har varit med och svarat på enkätens frågor om modulen. 

Handledarna fick svara på en fråga om sina upplevelser av att handleda modulen i fråga. Av 

dessa 68 handledare menar 94 % att innehållet är ändamålsenligt för utveckling av 

undervisningen i textrika ämnen. 86 % anser att modulen utvecklar undervisningen för 

lågpresterande elever. 93 % tycker detsamma på frågan om materialet är ändamålsenligt för 

högpresterande elever (Carlbaum m.fl. 2017:121).  

     En annan modul som informanterna i vår studie arbetat med är “Lässtrategier för 

ämnestexter”. I Skolverkets fjärde sammanställning framgår att 65 handledare hade arbetat 

med den aktuella modulen. 96 % av 65 handledare menar att innehållet i modulen är 

ändamålsenligt för utveckling av undervisningen i ämnen som är rika på text. 94 % anger att 

modulen utvecklar undervisningen för lågpresterande elever. På frågan om materialet är 

ändamålsenligt för högpresterande elever anser 89 % detsamma (Carlbaum m.fl. 2017:122).  

     Den tredje och sista modulen som deltagare i vår studie behandlat är “Läsa och skriva text 

av vetenskaplig karaktär”. I Skolverkets fjärde sammanställning beskrivs att 48 handledare 

arbetade med “Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär”. 96 % av dessa handledare anger 

att innehållet i modulen är ändamålsenligt för utveckling av undervisningen i ämnen som är 

rika på text. 73 % uttrycker att modulen utvecklar undervisningen för lågpresterande elever. På 

frågan om materialet är ändamålsenligt för högpresterande elever uppger 92 % detsamma 

(Carlbaum m.fl. 2017:119, 120).  

 

1.6.2 Följeforskning i Läslyftet Kungsbacka kommun 

Under läsåret 2016/2017 valde Kungsbacka kommun att genomföra en andra omgång av 

Skolverkets projekt Läslyftet genom modulen “Samtal om text”. Tre forskare från Högskolan 

Borås, Eva Hesslow, Lill Langelotz och Lena Tyrén, bjöds in till satsningen för att undersöka 

i vilken grad Läslyftet bidrar till att lärare utvecklar sin praktik utifrån vetenskaplig grund. 

Syftet var även att synliggöra eventuella förändringar hos lärare i deras sätt att resonera kring 

den egna undervisningen. Som underlag för studien har tre grupper från tre olika skolor 

medverkat, en årskurs F-3, en årskurs 4-6 samt en årskurs 7-9. Materialet består av 
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observationer av handledningstillfällen, fokusgruppsamtal med lärare samt intervjuer med 

rektorer (Hesslow m.fl. 2017:1–3). Studien resulterade i olika resonemang angående Läslyftet 

vilka redogörs nedan. 

     Lärarna upplever exempelvis att projektet ger dem möjlighet att diskutera undervisning och 

aktuell forskning. Samtidigt uppfattar vissa lärare forskningstexterna som svåra men de menar 

vidare att skolledningen kan förebygga det här genom att avsätta arbetstid för bearbetning. Ett 

konstaterande från forskarna är att Läslyftet främjar pedagogiska och didaktiska samtal utanför 

handledningstillfällena då det visade sig att icke-deltagande lärare diskuterade begrepp som 

ingår i projektet. Samtidigt menar forskarna att det finns en tendens att gruppträffarna leder till 

en form av redovisning istället för hållbar förändring, vilket aktivt bör motverkas av 

handledaren (Hesslow m.fl. 2017:6, 8).  

     Enligt flera lärare i studien är lektionsplaneringarna utifrån Läslyftet mycket tidskrävande 

vilket försvårar arbetet med projektet och därmed även utformningen av en undervisning som 

grundar sig i vetenskap, vilket är ett mål inom Läslyftet. Vissa delar av Läslyftet upplevs inte 

relevanta av en del informanter. Exempelvis ska en enkätundersökning av elevernas läsvanor 

göras vilket inte uppfattas leda till någon nytta i längden (Hesslow m.fl. 2017:7–9). 

     Flera lärare i studien menar att Läslyftet bidrar till att de på ett kritiskt och medvetet sätt 

väljer texter och metoder för undervisningen. Framför allt uppskattar undersökningens 

informanter att projektet bidrar med möjligheten till att arbeta strukturerat med elevernas 

ordförståelse. Exempelvis kan pedagogen med hjälp av metaspråket förklara för eleverna hur 

de ska läsa. Lärarna uppger även att svårigheter kring elevers läsförståelse synliggörs 

exempelvis beträffande ord och begrepp. En annan positiv effekt av Läslyftet är att många 

lärare anser att de har blivit mer medvetna om sin egen roll i klassrummet. Exempelvis har de 

börjat ställa frågor som leder till samtal. Ett annat framträdande drag är att lärarna är nöjda med 

satsningen, speciellt eftersom de får inputs och nya idéer fortlöpande (Hesslow m.fl. 2017:7–

9).  
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2. Tidigare forskning och teori 

För att operationalisera vår frågeställning gällande Läslyftets påverkan har vi gjort en 

litteraturstudie angående lärares förhållningssätt till undervisningen i läsförståelse av sakprosa. 

På så sätt har vi kunnat urskilja sju olika lärarstilar i anknytning till läsundervisning i den 

svenska skolan, vilka vi sedan kommer analysera vårt eget material utifrån. Vi knyter an dessa 

lärarstilar till teorier om elevers lärande samt kollegialt lärande. Avsnittet kommer struktureras 

i följande tre teman: “Ansvaret för utvecklingen av elevers läsförståelse”, “Lärarens 

förhållningssätt till utmaningar i läsundervisningen” samt “Läsundervisningens nästa mål”. 

Nedan illustreras strukturen av vårt analysverktyg.  

 

 

 

 

 

Bild 1: Bilden förklarar analysverktygets första tema, “Ansvaret för utveckling av elevers läsförståelse” och de 

lärarstilar som ingår i det; läraren som stöttar och vägleder elevers läsning, läraren som låter elever upptäcka 

själva och läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning.  
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Bild 2: Bilden förklarar analysverktygets andra tema, “Lärarens förhållningssätt beträffande utmaningar i 

läsundervisningen” och de lärarstilar som ingår i det; läraren som bemöter hinder beträffande elevers 

läsförståelse och läraren som utgår från att elever lär i steg. 

 

 

 

Bild 3: Bilden förklarar analysverktygets tredje tema, “Läsundervisningens nästa mål” och de lärarstilar som 

ingår i det; läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt och läraren som utmanar elevers läsning. 
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Av de sju lärarstilar som vi kunnat urskilja i den tidigare forskningen kan fem anknytas till 

Läslyftets teoretiska utgångspunkter, nämligen kollegialt lärande och ett sociokulturellt 

perspektiv på utveckling. De tre med kopplingar till kollegialt lärande är läraren som tar 

gemensamt ansvar för elevers läsning, läraren som bemöter hinder beträffande elevers 

läsförståelse samt läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt. Enligt Skolverket utgörs 

Läslyftets grund av att lärare utvecklas av och tillsammans med varandra i ett kollegialt lärande. 

Syftet är att lärare ska stimuleras till att reflektera över undervisningen för att höja dess kvalitet 

(Skolverket 2016a:4). De två lärarstilar som utgår från det sociokulturella tankesättet är läraren 

som stöttar och vägleder elevers läsning och läraren som utmanar elevers läsning. I Läslyftets 

moduler används i huvudsak den sociokulturella teorin för att förklara relationen mellan elevers 

lärande och undervisning. I modulerna redogör olika författare för att aktuell forskning om 

läsförståelse och läsundervisning tar utgångspunkt i den sociokulturella synen på lärande. 

Likaså utgår forskningsbakgrunden vad gäller teori om lärande och läsundervisning från den 

sociokulturella traditionen (Carlbaum m.fl. 2017:72, 75).  

     Utöver dessa fem lärarstilar som utgår från kollegialt lärande och ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande har ytterligare två kunnat urskiljas i forskningslitteraturen. Dessa är 

läraren som låter elever upptäcka själva och läraren som utgår från att elever lär i steg. De 

här två har en teoretisk utgångspunkt från det kognitivistiska perspektivet. 

 

2.1 Ansvaret för utvecklingen av elevers läsförståelse 

Det första temat som vi kan urskilja ur aktuell svensk forskning behandlar frågan om vem som 

bär ansvaret för utveckling av elevers läsförståelse. Under temat kan tre olika lärarstilar 

urskiljas nämligen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning, läraren som låter elever 

upptäcka själva och läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning. De studier som gav 

underlag för dessa tre lärarstilar presenteras nedan.  

 

2.1.1 Läraren som stöttar och vägleder elevers läsning 

Lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning kan kopplas till ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande med utvecklingsteoretikern Lev Vygotskij i centrum. Enligt Roger Säljö 

finns det inom den sociokulturella traditionen en föreställningen om att lärande utvecklas i 

kommunikation med andra människor samt genom appropriering av deras kunskaper. 
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Begreppet appropriering beskriver en process där individen lånar in och gör andras 

erfarenheter och kunskaper till sina egna. Vid den här kommunikationen är eleven aktivt 

agerande och skapar sin kunskap med stöttning och vägledning av läraren som har mer kunskap 

på området. Denna stöttning från någon med mer kunskap benämns med begreppet scaffolding 

inom det sociokulturella perspektivet på utveckling. Den lärare som hämtar inspiration till sin 

undervisning från det här perspektivet är noggrann med att vägleda eleverna till kunskap genom 

att förklara, instruera och demonstrera nya kunskaper. Exempelvis kan det ske genom 

modellering (Säljö 2015:95–96, 100–101). 

     Som ovan nämnt är den här teorin om utveckling dominerande inom den aktuella svenska 

forskningen vilket blir tydligt i de studier som vi presenterar nedan. Exempelvis visar Pia 

Anderson och Yvonne Hallesson att metoder som utgår från den sociokulturella synen på 

lärande är gynnsamma. De har undersökt effekterna av textsamtal i olika ämnen på gymnasiet. 

Resultatet visar att det är en stor skillnad om elever bearbetar texter tillsammans med lärare 

jämfört med att ungdomarna ansvarar för att läsa på egen hand. Eleverna som har haft stöttning 

av läraren under textbearbetning, ges bättre förutsättningar att förstå texten samt att kunna 

diskutera den i efterhand. På så sätt kan resultaten tolkas som att lärarledda samtal skapar 

möjlighet för elever att tillägna sig text. Det överensstämmer med den kunskapssyn som 

förekommer inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Forskarna understryker dock vikten 

av att samtalen är väl förberedda, organiserade och tydligt anknutna till texten (Anderson & 

Hallesson 2013:17, 26). Även Pia Visén kan konstatera att lärarnas stöttning inför och i 

textsamtal påverkar eleverna läsutveckling. Hennes studie visar vikten av tydlig vägledning 

genom texten på rätt vis för utveckling av elevers läsning. Läraren bör fånga upp och utveckla 

det som eleverna har hittat i texten medan en lärare som inte anknyter till elevernas erfarenhet 

av texten lyckas sämre (Visén 2015:51). 

     En annan studie som har undersökt liknande område är författad av Christina Olin-Scheller 

och Tengberg. I den beskrivs en interventionsstudie där de aktuella lärarna har arbetat med 

dialogisk strategiundervisning (DSU) för att se på vilket sätt metoden stärker elevernas 

förmåga till kritisk läsning (Olin-Scheller & Tengberg 2016:115). DSU utgår från en 

sociokulturell syn på lärande enligt Tengberg (2016:36-37). Det blir tydligt i den studie som 

presenteras nedan, vilken utförts i enlighet med metoder för DSU. Lärarna i studien tillämpar 

modellering i samband med en gemensam läsning (Olin-Scheller & Tengberg 2016:115). Det 

här sättet att arbeta med text beskrivs även som gynnsamt av Roe (2014:102–103). Enligt 

Tengberg kallas metoden modellering eller ”tänka-högtmodellen” och innebär att läraren 
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demonstrerar hur lässtrategier ska användas genom att tänka högt vid tillämpning av dem 

samband med högläsning (2016:32).  

     Resultatet av interventionsstudien enligt DSU visar att låg- och medelpresterande elever 

förbättrar sina resultat i läsförståelse medan högpresterande elevers läsförmåga inte påverkas 

anmärkningsvärt av DSU som metod. Dock menar forskarna att arbetssättet även var gynnsamt 

för de högpresterande eleverna då de tillägnade sig nya redskap att ta sig an en text (Olin-

Scheller & Tengberg 2016:127–128, 130). Roe beskriver att hon som yrkesverksam lärare 

stötte på detaljer i texter som hon hävdar kräver lärarnärvaro och att om eleven hade läst på 

egen hand hade denne inte förstått. På så sätt menar Roe att gemensam lärarledd genomgång 

gör läsningen meningsfull. Även om elevernas läsning blir allt mer självständig bör läraren 

alltid följa upp. På så sätt är läraren genomgående skyldig att följa eleverna i läsprocessen (Roe 

2014:163–164, 257). 

 

2.1.2 Läraren som låter elever upptäcka själva 

Den andra lärarstilen innebär att eleverna ges möjlighet att upptäcka kunskaper på egen hand. 

För att uppnå det här kan läraren låta eleverna läsa och bearbeta texten själva, med andra ord 

formas lärarstilen läraren som låter elever upptäcka själva. Den här lärarstilen har en direkt 

anknytning till en kognitivistisk syn på lärande utifrån utvecklingspsykologen Jean Piaget. Han 

menade att kunskap konstrueras aktivt av den enskilde individen när denne på egen hand 

interagerar med samt upptäcker och får erfarenheter från omvärlden. När en människa gör en 

ny erfarenhet sker en process inom individen som innebär att denne anpassar sitt tankesätt så 

att det passar det nya sättet för att förstå omgivningen. På så vis utvecklas kunskapen. Den 

undervisningsstil som tar form utifrån ett sådant sätt att tänka är skeptisk till en gemensam 

helklassundervisning, då det anses bättre att eleven får möjlighet att upptäcka på egen hand och 

själv engagera sig i kognitivt tänkande. Läraren ska stödja elevernas individuella 

kunskapsutveckling och ge aktiviteter som innebär självständigt arbete (Säljö 2015:43, 47–49). 

     Den här typen av metoder har länge varit vanliga i samband med utveckling av läsförståelse 

bland elever i de högre åldrarna enligt Tengberg. Han menar att anledningen är att det inte har 

funnits någon explicit undervisning om hur läsaren tillägnar sig en text (Tengberg 2016:25). I 

samband med läsning beskrivs detta arbetssätt som ogynnsamt jämfört med läsning med 

lärarstöttning utifrån resultatet i Anderson och Hallessons studie (2013:26). Få aktuella studier 

förespråkar den här typen av syn på kunskapsutveckling i samband med läsförståelse. I en av 
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Läslyftets utvärderingar beskrivs att en sociokulturell teoretisk syn på lärande dominerar 

forskningen om läsundervisning i Sverige och övriga Norden (Roe & Tengberg 2017:75).  

 

2.1.3 Läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning 

Den tredje och sista lärarstilen som presenteras under det här temat är läraren som tar 

gemensamt ansvar för elevers läsning. Den här läraren gör inte skillnad på vilket ämne som 

behöver lästränas utan kan tänka sig att samarbeta med andra lärare för att aktivt stötta elever 

oavsett ämne. Den aktuella lärarstilen har framträdande kopplingar till en teori om kollegialt 

lärande. Enligt Louise Stoll, Ray Bolam, Agnes McMahon, Mike Wallace och Sally Thomas 

är det kollegiala lärandet en effektiv metod för att utveckla hela skolans undervisning till gagn 

för elevers lärande. Lärare måste samverka för att verksamheten ska bli framgångsrik. Inom 

ramen för det kollegiala lärandet delar lärare didaktiska kunskaper med varandra för att 

förbättra undervisningen. Ett kännetecken som framträder hos en professionell lärgrupp av 

kollegor är just att medlemmar visar ett ökat intresse för det gemensamma ansvaret för elevers 

lärande (Stoll m.fl. 2006:221–222, 226–227).  

     Även Roe behandlar en tanke om att elevernas läsutveckling är alla ämneslärares ansvar. 

Varje ämne har sina specifika ämnestexter som eleverna möter ju äldre de blir. Det handlar om 

att skapa förutsättningar för elever att tillägna sig läsförmåga som ett redskap för allt lärande i 

skolan. För att kunna stötta de unga i den här processen behöver varje enskild lärare kunskaper 

i lässtrategier och hur dessa kan förmedlas till eleverna (Roe 2014:18–20). Anita Norlund 

betonar också vikten av att samtliga lärare tar ett gemensamt ansvar och så att ingen tar för 

givet att läsning av en viss texttyp behandlas i ett annat ämne. Svensklärare som har intervjuats 

i Norlunds avhandling uppger nämligen att de uteslutit en viss typ av läsaktiviteter eftersom de 

menar att dessa passar andra ämnen bättre än svenska (2009:120–123).  

 

2.2 Lärarens förhållningssätt beträffande utmaningar i läsundervisningen 

Analysverktygets andra tema behandlar olika sätt för läraren att bemöta hinder i 

läsundervisningen. Utifrån aktuell forskning på ämnet har två lärarstilar på området kunnat 

urskiljas nämligen läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse samt läraren 

som utgår från att elever lär i steg.  
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2.2.1 Läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse 

Den första lärarstilen har en teoretisk bakgrund i de kännetecken för kollegialt lärande i en 

professionell lärgrupp som Stolls m.fl. (2006) beskriver. Läraren som bemöter hinder 

beträffande elevers läsförståelse handlar om att medlemmar genom sitt deltagande i gruppen, 

utvecklar ett förhållningssätt som innebär att läraren utgår från elevernas behov och reflekterar 

därefter kring lösningar på det problem som framkommit (Stoll m.fl. 2006:226–227). De båda 

lärarstilarna under det här temat har formats med inspiration från Anita Norlunds (2009) 

avhandling.  

     Norlund redogör för 21 svensklärares erfarenheter av undervisning i kritisk läsning av 

faktatexter på gymnasiet. Med utgångspunkt i egna upplevelser berättar de intervjuade 

svensklärarna om val av texter och metoder samt sina erfarenheter av vad som hindrar och 

främjar elevers lärande i läsning. I samtal kring utmaningar som elever möter vid sin läsning 

anges exempelvis en begränsad ordförståelse. Vissa informanter ger rikligt med förslag på hur 

läraren kan förebygga samt motverka problematiken, såsom att ge begrepp, göra punktlistor, ta 

ut nyckelord samt använda ordbok. Andra förslag på alternativa metoder är lärarnärvaro eller 

helklassundervisning (Norlund 2009:67, 101, 104–106, 111, 118, 130–132). 

     Andra delar av Norlunds resultat återkommer till lärarens roll i läsundervisningen. 

Exempelvis understryker en av hennes informanter att det inte är elevernas fel om de inte knyter 

an läsningen till andra texter eller sig själva då lärarens direktiv kan vara otydliga (Norlund 

2009:111, 113–115, 118). Även Catharina Tjernberg belyser i sin bok att det är av särskild vikt 

att läraren identifierar och bemöter elevers lässvårigheter. De lärare som medverkat i hennes 

studie visar, i likhet med dem som deltog i Norlunds avhandling, tydliga tecken på att tidigt 

kunna kartlägga och bemöta hinder, vilket forskaren ser positivt på (Tjernberg 2013:46, 203, 

209). 

 

2.2.2 Läraren som utgår från att elever lär i steg 

Den andra lärarstilen, läraren som utgår från att elever lär i steg, utformades utifrån att en del 

informanter i Norlunds studie hänvisar till att elever saknar läskunskaper från tidigare skolgång 

och på så sätt är deras förmåga att läsa begränsad. Dessa lärare verkar förvänta sig att eleverna 

kan läsa på en viss kunskapsnivå redan innan de börjar gymnasiet. Som ett annat exempel på 

det här synsättet kan också nämnas att övningar som eleverna finner svåra läggs ner (Norlund 

2009:108, 113 120–123, 126–127). Med andra ord utgår lärarna från att det inte är någon idé 
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att utmana eleverna om de inte är mogna för att motta kunskapen själva vilket kan kopplas till 

en kognitivistisk syn på kunskap. Piaget utformade nämligen en teori om lärande, som utgår 

från kognitivismen, om att utveckling sker i olika stadier. Han menade att alla människor 

utvecklar tänkandet på samma sätt eftersom tänkandet anses komma inifrån individen. Den 

lärare som utgår från den här teorin utformar sin undervisning med utgångspunkt i att alla 

elever i samma åldersgrupp har en viss kunskap och är det någon som inte förstår förklaras det 

bero på att denne ännu inte är mogen. Då är det heller ingen idé att försöka vägleda denne till 

någon ny kunskap utan den måste upptäckas på egen hand (Säljö 2015:46, 50). 

 

2.3 Läsundervisningens nästa mål 

Det tredje och sista temat inom ramen för det teoretiska ramverket för vår studie handlar om 

hur lärare ställer sig till nya mål i läsundervisningen. Under det förekommer dels läraren som 

omprövar, utvecklas och lär nytt dels läraren som utmanar elevers läsning. De två lärarstilarna 

presenteras i den här ordningen nedan. 

 

2.3.1 Läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt 

Lärarstilen läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt utformades utifrån en studie av 

Anders Ekbäck, Pia Kangas, Lisa Ljung Strömberg och Anna Siegård (2016) samt utifrån Roes 

(2014) och Tengbergs (2016) redogörelser. Ekbäck m.fl. fann argument för att utveckla sin 

egen praktik och lärde nytt genom att ompröva sin undervisning. Iakttagelsen från dessa studier 

knyter an till Stolls m.fl. teori om kollegialt lärande. Ett av kännetecknen för en professionell 

lärgrupp är just att lärarna prövar metoder, utvärderar och diskuterar genom att pedagogens 

eget lärande främjas av kollegornas stöttning (Stoll m.fl. 2006:226–227). 

     Lärarkollegiet i Ekbäcks m.fl. studie bestämmer sig för att tillämpa en modell för kollegialt 

lärande. Den handlar om att varje enskild lärare ska lära sig samt pröva nya metoder utifrån 

aktuell forskning för att kunna utveckla sin egen undervisning i relation till identifierade 

problem i praktiken. Lärarlaget i den här studien väljer att använda lässtrategier i 

undervisningen för att främja elevers läsförståelse. Under projektets gång inser lärarna att de 

behöver förvärva nya kunskaper och börjar därför läsa på om forskning som de sedan 

tillgodogör sig. Nästa steg i processen är att de nya metoderna i klassrummet tillämpas. 

Resultatet av studien visar att lärarna utvecklar sin undervisning genom att de själva får en 
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ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för att förbättra läsförståelse hos eleverna. De 

märker även en ökad användning av metaspråk som redskap i undervisningen, både hos sig 

själva och eleverna. Författarna är dock tveksamma till att utvecklingsarbetet bidrog till 

förbättrade resultat bland eleverna då detta var ett projekt som prövades under en begränsad 

tid. De tror dock att arbetet kan påverka elevers resultat om de pågår under en längre period 

(Ekbäck m.fl. 2016:2, 7, 9–11, 16).  

     Roe (2014) liksom Tengberg (2016) ser positivt på att lärare testar olika metoder för att hitta 

den som passar just den aktuella elevgruppen. Tengberg uttrycker mer specifikt att en fördjupad 

kunskap om läsförståelse som fenomen och om undervisningsmetoder kring läsförståelse, 

krävs för att läraren ska kunna planera och anpassa läsundervisningen till elevernas behov 

(2016:26). Roe menar att läraren utvecklar och fördjupar den egna kunskapen om lärande och 

undervisning främst genom att själv läsa och reflektera över aktuell forskning i relation till 

observationer av den egna undervisningspraktiken. Hon menar också att erfarenhetsutbyte och 

diskussion med kollegor kan vara positivt (Roe 2014:191–192). Malin Granström och Marie 

Wejrum framhåller att projekt för kollegialt lärande blir allt mer framträdande i Sverige och 

påpekar vikten av att medlemmarna i ett sådant arbete måste anamma ett individuellt 

engagemang för att själva kunna utvecklas (2016:243). Tengberg är dock kritisk till om de 

enskilda lärarna verkligen får möjlighet till en sådan fortbildning ute på fältet (2016:26). 

 

2.3.2 Läraren som utmanar elevers läsning 

Den andra lärarstilen, läraren som utmanar elevers läsning, har utformats med inspiration från 

Roe och Tengberg. De båda lägger fram ett resonemang om att lärare kan ta utgångspunkt från 

elevernas kunnande och icke-kunnande för att ta elevernas lärande till nästa nivå (Roe 

2014:99,161; Tengberg 2016:38). Den här lärarstilen kan anknytas till ett sociokulturellt 

synsätt på lärande och Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Teorin innebär att 

människor ständigt är i utveckling då de anammar nya erfarenheter och kunskaper. Det som en 

person redan kan blir plattformen för nya kunskaper. Det vill säga människor bygger nya 

kunskaper på det som de redan har kunskap om i en successiv process. Den lucka som finns 

mellan det som en individ kan och den kunskap som individen ännu inte har men som finns 

inom räckhåll, kallas den proximala utvecklingszonen. Denna kunskap kan nås genom stöttning 

från en med mer kunskap på området. Exempelvis en lärare (Säljö 2015:99–100). Den 

undervisning som formas utifrån det här sättet att se på utveckling syftar till att utmana eleverna 

genom att läraren ger dem uppgifter som kräver kunskaper utöver deras befintliga insikter.  
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     Roe beskriver det som nödvändigt att utmana eleverna för att kunna ta undervisningen till 

nästa nivå. Det handlar om gränsen mellan vad eleverna kan och vad de ska lära sig. Ett 

exempel är att texten som väljs ut för undervisningen ska vara tillgänglig för eleverna samtidigt 

som den bjuder på lite motstånd. Svårigheten för den enskilda läraren beskrivs vara att hitta en 

text som lämpar sig för samtliga elever (Roe 2014:99, 161). Även Tengberg berör ämnet med 

utgångspunkt i de uppgifter som eleverna erbjuds. De ska vara lagom utmanande, med andra 

ord varken för lätta eller för svåra (Tengberg 2016:38).  
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3. Metod och material  

I följande avsnitt redogör vi för hur vi gick tillväga när vi utförde vår undersökning. Först 

beskrivs den kvalitativa intervjun som metod. Efter det presenterar vi vårt urval och hur det 

gjordes. Sedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid formuleringen av intervjufrågor. Vidare 

behandlas genomförandet av intervjun samt efterarbetet i form av kodning och tolkning. Efter 

det diskuterar vi vår metod. Till sist lyfter vi etiska överväganden som vi gjort.  

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Vi ämnar undersöka olika aspekter av mänsklig erfarenhet och har därför tillämpat en kvalitativ 

metod utifrån Steinar Kvale och Svend Brinkmann som menar att den metoden är lämplig för 

ett syfte likt vårt. Mer precis sker vår undersökning utifrån kvalitativa forskningsintervjuer med 

anledning av att vi vill förstå informanternas vardag utifrån deras synvinkel och utveckla 

mening ur deras erfarenheter. Målet med en sådan metod är nämligen att erhålla nyanserade 

beskrivningar om någon del av intervjupersonernas livsvärld (Kvale & Brinkmann 2014:17, 

47, 142–143). Runa Patel och Bo Davidson framhåller liknande beskrivning då de menar att 

den kvalitativa intervjun innebär att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos 

den intervjuade. Metoden syftar till att fokusera både det allmänna och det specifika i de 

framkomna utsagorna. Det här kan kopplas till fenomenografi då forskaren närmar sig 

informantens uppfattning om ett visst fenomen. I vårt fall rör det sig om läsundervisning av 

sakprosatexter. Människors uppfattningar kan förändras och därför syftar inte den här 

forskningsansatsen till att finna slutgiltiga teorier. Den kvalitativa intervjun har även en 

hermeneutisk ansats. Enligt hermeneutiken kan forskaren skaffa sig kunskap genom språket, 

med andra ord går det att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 

mänskligt liv kommer till uttryck i individers utsagor (Patel & Davidson 2011:29, 32–33, 82–

83).   

 

3.2 Urvalet 

Urvalet av informanter för den här studien gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställning. Vi ämnade ta reda på olika lärares unika metoder, erfarenheter, upplevelser och 

reflektioner. Vi ville även undersöka om det gick att urskilja likheter och skillnader mellan 

lärare som deltagit i Läslyftet och lärare som inte gjort det. Därmed behövde vi informanter 
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med och utan erfarenhet av Läslyftet. Syftet avgjorde även antalet informanter då vi ville 

fokusera på unika djupintervjuer samt strävade efter att ha tillräckligt med informanter för att 

kunna genomföra den jämförelse som beskrevs ovan. Antalet informanter för kvalitativa 

intervjuer varierar mellan studier men antalet utgörs vanligen av fem till tjugo individer 

beroende på tid och tillgänglighet av resurser och informanter. Patel och Davidson beskriver 

att det är fördelaktigt att ha färre intervjuer så att tid och förberedelser kan ägnas åt analys 

(2011:156–157). Med utgångspunkt i dessa aspekter slutade vår studie med sju informanter, 

fyra utan och tre med erfarenhet av Läslyftet. Dessa presenterar vi kort under rubriken 

“Deltagare” innan resultatanalysen på grund av att vi önskar ge läsaren en inblick i 

informanternas bakgrunder innan vi redogör för och analyserar deras utsagor.  

     Vi upplevde tillgängligheten av informanter som en utmaning då det var problematiskt att 

finna ett tillräckligt antal. Vi sände ut ett mail med förfrågan och kort beskrivning av studiens 

syfte till mellan 40-50 personer i fyra olika kommuner. Vi mailade skolexpeditioner, rektorer 

och enskilda lärare. En majoritet avböjde på grund av tidsbrist, vilket antagligen beror på att 

vår förfrågan skickades ut under en period med nationella prov i Svenska. Någon informant 

tackade ja men ångrade sig dagarna innan intervjun. Vi vände oss därför även till svensklärare 

som vi kände till, med anledning av att spara tid samt eftersom vi visste att de innehar en 

kompetens som var aktuell för vår undersökning (Patel & Davidson 2011:74). Dock undvek vi 

att tillfråga lärare vars praktik vi hade en inblick i från exempelvis den verksamhetsförlagda 

utbildningen. 

 

3.3 Intervjufrågorna 

Vi formulerade våra intervjufrågor i enlighet med det som kallas semistrukturering (för 

intervjufrågor, se bilaga 1 och 2). Det innebär att våra informanter hade möjlighet till att tolka 

frågorna utifrån sina egna unika erfarenheter och tankesätt. En helt strukturerad intervju lämnar 

nämligen lite plats för ett eget svar, medan helt ostrukturerade frågor är helt öppna för egna 

svarsformuleringar. En låg grad av strukturering likt den i vår intervju är vanligt för kvalitativa 

intervjuer. I relation till struktureringen av intervjun finner vi det lämpligt att diskutera 

standardiseringen. Standardisering innefattar frågornas utformning och ordningsföljd i 

intervjun (Patel & Davidson 2011:75–76, 81). Vi hade förberedda frågor som ställdes ungefär 

likadant till samtliga vid intervjuerna. Vi anpassade vårt språkbruk efter situationen och 

informanterna (Kvale & Brinkmann 2014:208). Intervjufrågorna var ordnade enligt en mall 

som Patel och Davidsons presenterar. Den innebär att intervjun börjar med neutrala frågor 
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såsom bakgrundsvariabler medan den mittersta delen innehåller frågor som berör studiens 

syfte. Den avslutande delen lämnar utrymme för informanten att tillägga eller kommentera 

tidigare delar av intervjun. Någon av dessa frågor kunde utelämnas om vi ansåg hade berörts 

av informanterna i samband med andra frågor. Utöver dessa förberedda frågor ställde vi 

spontana följdfrågor, vilket gör att våra intervjuer kan definieras som halvstandardiserade 

(Patel & Davidson 2011:76–77). 

     Följdfrågorna syftar till att följa upp informanternas unika svar. Vi valde att infoga 

följdfrågor i intervjuerna för att utveckla informanternas svar och på så vis undvika ett tunt 

material eftersom det riskerar att leda till övertolkningar (Kvale & Brinkmann 2014:23, 206). 

Följdfrågor har till uppgift att stötta samtalet (Patel & Davidson 2011:84). De behöver inte vara 

desamma i samtliga intervjuer utan den enskilda situationen avgör innehållet. Den kvalitativa 

intervjun innefattar spontanitet och en förmåga att frångå de fasta planerna, även om en god 

intervjuare också ska vara förberedd. Därför är det viktigt att ha förkunskap om intervjuns ämne 

för att kunna följa upp med relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2014:180–181, 202, 

208).  

 

3.4 Genomförande av intervju 

Efter att vi hade formulerat frågorna samt fått bekräftande svar från studiens sju informanter, 

var det aktuellt att genomföra intervjuerna.Dessa ägde rum mellan vecka 13 och vecka 17 

vårterminen 2018. De utfördes på olika platser då vi anpassade oss efter det som var minst 

besvärande för informanten. Sex av sju intervjuer tog plats i avskilda rum medan en hölls på 

en allmän yta. De tog mellan 40 och 50 minuter att utföra. Vi valde båda att delta vid samtliga 

intervjuer för att genom följdfrågor få ut så mycket information som möjligt om ämnet. Vid 

inledning av intervjutillfället informerade vi att våra frågor om läsförståelse berörde sakprosa 

samt att informanterna fick ange sin definition av läsförståelse. Vi ville nämligen försäkra oss 

om att deras definition av läsförståelse var i enighet med utgångspunkterna för vår uppsats.  

     En annan aspekt som vi lyfte innan vi började ställa intervjufrågorna var om informanten 

godkände inspelning vilket samtliga gjorde. Vi valde att banda informanternas utsagor då vi 

under intervjun kunde fokusera på ämnet och intervjuns dynamik, samt att det gav oss 

möjlighet att kunna återvända till materialet flera gånger efterhand (Kvale & Brinkman 

2014:170, 218). Det finns dock även nackdelar med inspelningen då den är tidskrävande samt 

att den kan påverka den intervjuades svar eftersom det finns en riska att denne upplever 
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situationen som jobbig och konstlad (Patel & Davidson 2011:87). Vi upplevde inte tiden som 

ett problem eftersom antalet intervjuer inte var så stort. Dessutom försökte vi skapa en 

avslappnad stämning trots bandspelaren genom att inleda med bakgrundsfrågor.  

     Intervjuaren kan främja en god kontakt med informanten genom att visa respekt, medkänsla 

och intresse för dennes uttalanden. Vi försökte agera i enlighet med det genom signaler som att 

nicka och ord som bekräftade uttalandena som exempelvis “mm”, “okej” och “aha”. Vi gav 

den intervjuade tid att avsluta sina meningar och att tala samt tänka i sin egen takt. Vi inväntade 

talpauser innan vi inledde en fråga. Dock är det viktigt att den som intervjuar styr samtalet, 

vilket kan innebära att denne måste våga avbryta om informanten avviker från intervjuns ämne 

(Kvale & Brinkman 2014:170, 208–209). Ibland gick informanternas uttalanden utanför ramen 

av vår studies syfte. I sammanhanget försökte vi att avrunda de intervjuade genom att rikta 

fokus åt nästa fråga. 

 

3.5 Efterarbete  

Allt eftersom vi genomförde intervjuerna transkriberade vi dem utifrån inspelningarna. Detta 

för att underlätta analysen genom att mönster och motsägelser synliggörs. Med utgångspunkt i 

vårt syfte valde vi att endast skriva fram det som sades utan emotionella uttryck eller 

betoningar. Vi valde även att transkribera våra intervjuer i talspråk för att komma åt autenticitet 

i informanternas uttryck. Efter transkription inledde vi en kodning av vårt material. Kodning 

innebär genomläsning av de transkriberade texterna där markeringar av relevanta avsnitt görs 

kontinuerligt. Ofta görs flera omkodningar för att kunna överblicka materialet (Kvale & 

Brinkmann 2014:220–221, 241). Vi gjorde först en kodning av materialet med utgångspunkt 

från våra intervjufrågor. Sedan gjordes en omkodning utifrån vårt utformade analysverktygs 

tre övergripande teman och resultatet av den utgör materialet som vi presenterar i uppsatsens 

resultatdel. Efter det inleddes en tolkning med hjälp av analysverktyget.  

     Vi skapade ett analysverktyg genom att göra en litteraturstudie av aktuell forskning om 

lärares förhållningssätt till och undervisning om elevers läsförståelse av sakprosatexter. Med 

utgångspunkt i den här forskningen hittade vi mönster som vi formade till tre teman. Dessa är 

“Ansvaret för utvecklingen av elevers läsförståelse”, “Lärarens förhållningssätt till utmaningar 

i läsundervisningen” och “Läsundervisningens nästa mål”. Under dessa teman utformade vi 

olika lärarstilar utifrån två teorier som behandlar synen på lärande och en som utgår från 
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kännetecken av kollegialt lärande. I resultatet knyter vi dessa lärarstilar till våra informanters 

utsagor.  

     Vi har gjort en meningstolkning. Vid den typen av tolkning blir forskaren medskapare av 

meningen. Det innebär att tolkningen går bortom det som uttrycks explicit i intervjuerna för att 

forma mönster som annars inte framgår direkt i transkriptionen. Det gjorde vi genom att knyta 

an olika teman och lärarstilar till informanternas utsagor. Den här typen av tolkning breddar 

resultatet då det förklaras. En sådan tolkning som gör att forskaren närmar sig förståelsen av 

meningen utöver det som uttrycks explicit i intervjuerna har en hermeneutisk utgångspunkt. 

Den vidgar materialets mening genom att samband och distinktioner framhävs (Kvale & 

Brinkmann 2014:245, 249, 252).   

 

3.6 Metoddiskussion 

Under den här rubriken diskuterar vi kritik mot den kvalitativa intervjun som metod. Den första 

invändningen riktar sig mot den kvalitativa metoden och det faktum att den kräver subjektiv 

tolkning. Det innebär att olika tolkare kan finna olika innebörder i materialet. Den 

hermeneutiska traditionen, vilken innefattar subjektiva tolkningar är dock inte mindre 

vetenskaplig än andra traditioner (Kvale & Brinkmann 2014:253). I sammanhanget kan det 

beskrivas som en fördel att vi har varit två personer vid tolkningsarbetet då vi har diskuterat 

alternativa tolkningar från flera perspektiv. Utöver det har vi försökt att presentera resultatet 

och analysen på ett vis som tydligt visar vad som är våra egna tolkningar och vad som är 

redogörelser av resultat.  

     Den andra kritiken riktar sig mot intervjun som metod och innebär att forskaren kan ha en 

påverkan på den som intervjuas. Det finns en risk med att intervjuaren ställer ledande frågor 

(Kvale & Brinkmann 2014:215). Det kan dock förebyggas genom att den som intervjuar blir 

medveten om sina föreställningar och förväntningar (Patel & Davidson 2011:83). I 

sammanhanget vill vi lyfta fram att vi från undersökningens början hade en hypotes, vilken 

enligt resonemanget ovan riskerade att färga våra frågor. Då vi blev medvetna om det här kunde 

vi undvika det genom att ställa samma grundfrågor till samtliga informanter. De informanter 

som har erfarenhet av Läslyftet fick dock frågor om projektet utöver dessa. Vi valde dock att 

inte beröra svaren från frågorna om Läslyftet i uppsatsen då vi avgränsade oss för att följa 

kriterierna för uppsatsens omfång. 
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     Som en tredje kritik kan nämnas risken att forskarens förförståelse påverkar förståelsen och 

tolkningen av det som undersöks. Det är dock oundvikligt att inte ha några förkunskaper om 

sitt undersökningsområde då det annars inte är möjligt att undersöka. En fjärde kritik som 

ibland riktas mot den kvalitativa intervjun innebär att forskaren riskerar att påverka 

transkriptionen (Patel & Davidson 2011:29, 107). För att förebygga det har vi transkriberat 

hälften av intervjuerna var och sedan bytt transkriptioner med varandra, lyssnat på dessa och 

följt med i texten för att säkerställa att det inte blivit uteslutningar eller misstolkningar. Den 

femte kritiken som vi vill behandla berör analysen. I analysen tar vi som forskare fasta på vissa 

delar medan andra utesluts. Med andra ord görs ett urval som gör att meningen i uttalanden 

riskerar att reduceras (Kvale & Brinkmann 2014:243). I resultatdelen har vi försökt att återge 

materialet utan att kontexten försvinner men eftersom att vi inte redogör för utskrifterna av 

intervjuerna i sin helhet, har vi gjort ett urval efter uppsatsens syfte och frågeställning. På så 

vis finns en risk att helhetsbilden har påverkats. Dock har vi försökt att bemöta det i 

diskussionen då vi visat relevans för våra urval och diskuterat aspekter utifrån flera perspektiv. 

Exempelvis har lärarnas förhållningssätt till analysverktygets lärarstilar behandlats utifrån flera 

synvinklar.  

 

3.6.1 Validitet och Reliabilitet  

I sammanhanget vill vi även diskutera vår undersöknings validitet och reliabilitet. Validiteten 

i vår uppsats berör intervjun som metod, om den givit ett underlag som kan användas för att 

göra en trovärdig tolkning av informanternas livsvärldar utifrån uppsatsens syfte. Med 

utgångspunkt i det här har vi varit noggranna med att formulera forskningsfrågor med 

anknytning till undersökningens syfte. Vi har även valt informanter som tillhör det fält som vi 

ämnade undersöka. Validitet handlar även om motiveringen av tolkningarna som gjorts (Patel 

& Davidson 2011:106). Vi har därför försökt att stödja våra tolkningar med längre utdrag ur 

intervjuerna och kommentarer i resultatanalysen samt i diskussionen.  

     Reliabiliteten i en studie handlar om tillförlitlighet av mätinstrumentet 

(Nationalencyklopedin 2018b). I vår studie utgörs det av intervjufrågorna. Kvalitativa 

intervjuer påverkas av situationen, vilket innebär att samma informanter besvarar samma frågor 

olika vid olika tillfällen. Resultaten kommer alltså att variera även om samma frågor ställs till 

samma informant igen. Istället handlar reliabilitet i kvalitativa intervjuer om att fånga det unika 

och om det uppstår motsägelser i informanternas svar är det av vikt att dessa sparas (Patel & 
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Davidson 2011:106). Vi har försökt att agera i enlighet med det här genom att redogöra för 

citat samt lyfta motsägelser i diskussionen. 

 

3.7 Etik 

Vid utförandet av en studie finns det ett antal etiska aspekter att ha i åtanke och åtgärder att 

vidta. Metoden intervju är en balansgång mellan att inhämta viktig information och visa respekt 

för informantens integritet (Kvale & Brinkmann 2014:33). Vid studien har vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav tillämpats. Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera våra 

informanter om studiens syfte, om hur deras utsagor kommer att användas samt att de deltar 

frivilligt och därmed kan avbryta sin medverkan om de önskar. Den här informationen fick 

våra informanter vid två tillfällen, först i ett missivbrev och sedan vid intervjutillfället. Det är 

också viktigt att handla i enlighet med samtyckeskravet, vilket vi gjorde genom att inhämta 

samtliga informanters samtycke, både genom missivbrevet och vid intervjutillfället. De deltog 

på sina egna villkor utan påtryckningar från oss (Vetenskapsrådet 2002:7, 9–10).  

     Vi handlade även i enlighet med nyttjandekravet då vi endast använt informanternas utsagor 

och övrig information som de delat med sig av i forskningssyfte. Det är även av vikt att vidta 

åtgärder för att uppfylla konfidentialitetskravet, med andra ord skydda privat information som 

kan identifiera den intervjuade från obehöriga. Vi har behandlat allt vårt material med 

försiktighet. För att skydda informanternas identitet har vi använt fingerade namn i uppsatsen 

liksom i transkriberingarna. De lärare med erfarenhet har fått en pseudonym som börjar på M, 

medan de utan har fått en pseudonym med begynnelsebokstaven U. M:et står för “Med 

erfarenhet” och U:et för “Utan erfarenhet” av Läslyftet. Vi valde att bokstavskoda på det här 

viset för att tydligt visa om läraren i fråga har eller inte har deltagit i Läslyftet (Vetenskapsrådet 

2002:12, 14). 

 

3.8 Deltagare 

I det här avsnittet presenterar vi kort våra informanter var för sig. Vi inledde intervjuerna med 

att ställa bakgrundsfrågor om deras yrkesår, allmänna utbildning och skolning i läsdidaktik. 

Det gjorde vi dels för att skapa en trivsam situation för informanten, dels för att kunna väga in 

personernas arbetsbakgrund i analysen och diskussionen.   
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3.8.1 Ulf 

Ulf har arbetat som lärare i cirka 20 år. Han läste inte en sammanhängande lärarutbildning utan 

utbildades först i sina ämnen, för att sedan 1994 bli klar med sin ettåriga pedagogiska 

komplettering. Ulf beskriver att han knappt fått ta del av någon utbildning om läsförståelse alls, 

därmed inte heller Läslyftet.  

 

3.8.2 Ursula 

Ursula har arbetat som lärare i ungefär 13 år. Mellan åren 1999-2005 studerade hon då hon 

först läste in ämnen och gick sedan gick allmänt utbildningsområde under 1,5 år. Hon upplever 

att hon varken under denna tid eller efter fick någon utbildning i läsförståelse. Ursula har inte 

gått Läslyftet. 

 

3.8.3 Uno 

Uno har arbetat som lärare i cirka 29 till 30 år och gick lärarutbildningen mellan åren 1984 och 

1988. Han fick då ingen utbildning i läsförståelse och saknar även en vidareutbildning, med 

andra ord har Uno inte gått Läslyftet. Uno berättar dock att han har tagit del av ny forskning på 

egen hand samt lett ett språkutvecklingsprojekt. På så vis har han mött olika strategier för att 

jobba med läsning.  

 

3.8.4 Ulrika 

Ulrika har arbetat som lärare under snart två terminer och gick lärarutbildningen mellan åren 

2011-2017 med en del studieuppehåll. I sin utbildning läste hon om lässtrategier för 

skönlitteratur men inte sakprosa och har inte heller fått någon vidareutbildning inom ramen för 

ämnet. Hon har därmed inte deltagit i Läslyftet. 

 

3.8.5 Måns 

Måns har arbetat som lärare i ungefär åtta år. Han läste ämnena först och sedan 

lärarutbildningen på tre terminer. Måns började läsa någon gång under 97-98 och efter att ha 

haft en del pauser i studierna med andra uppdrag, blev han helt klar runt 2010. Måns beskriver 

att han har haft ett långvarigt intresse för läsförståelse vilket har bidragit till att han har studerat 

och arbetat med ämnet. Han deltar i Läslyftet. 
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3.8.6 Mats 

Mats har arbetat som lärare i ca 18 år. Han började med att läsa ämnena och gick sedan en 

pedagogisk utbildning mellan 1999-2000. Några år senare vidareutbildade Mats sig till 

ämneslärare i svenska. Han upplever att han inte fått så mycket utbildning i läsförståelse, endast 

några teorier kring det. Han har dock deltagit i Läslyftet sedan i höstas.  

 

3.8.7 Marita 

Marita har arbetat som lärare i 30 år och gick sin utbildning mellan 1984 och 1988. Hon 

beskriver att hon inte tagit del av någon fortbildning förrän Läslyftet, utan hon fått lära sig 

själv. Med Läslyftet fick hon ord på hur hon kunde jobba genom exempelvis de strategier som 

introducerades. 
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4. Resultat och analys  

I det här avsnittet presenterar vi resultatet av våra intervjuer som är av relevans för att bemöta 

våra två frågeställning (se avsnitt 1.1). Vi analyserar materialet med hjälp av de lärarstilar vi 

ringat in och diskuterar resultatet med utgångspunkt i aktuell forskning. Avsnittet följer 

teorikapitlets struktur med tre teman och sju lärarstilar. 

 

4.1 Ansvaret för utvecklingen av elevers läsförståelse 

Under temat “Ansvaret för utveckling av elevers läsförståelse” förekommer tre lärarstilar 

nämligen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning, läraren som låter elever upptäcka 

själva och läraren som tar gemensamt ansvar för elever läsning. Dessa följer vi upp nedan i 

motsvarande ordning.  

 

4.1.1 Läraren som stöttar och vägleder elevers läsning  

I informanternas unika svar fann vi lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning 

i olika uttryck hos sex av totalt sju lärare. Tydligast framträder den hos Uno, Måns, Mats och 

Marita. De fyra ger utmärkande uttryck för den här positionen genom att återkommande betona 

modellering, lässtrategier och vägledning som metod för undervisning.  

     Uno tillgodoser eleverna med lässtrategier som syftar till att hjälpa dem att bearbeta texten. 

Han menar att ett första steg kan vara att prata om förförståelse för att hitta vägar in i texten. 

Uno exemplifierar att det kan ske genom att han visar ett avsnitt ur “TED talk”, ger eleverna i 

uppgift att leta information på internet, göra intervjuer eller läsa en populärvetenskaplig artikel 

på området. Eleverna får även möjlighet att lyfta den kunskap om ämnet som de har från 

tidigare. Efter att förförståelsen har berörts går arbetet vidare med att de tittar på titeln och 

tänker kring den, och därefter tittar de på bilder, rubriker samt underrubriker. Kärnmeningar 

och ord fokuseras även och arbetet övergår i att eleverna får förklara dessa för varandra. Utifrån 

den beskrivna undervisningspraktiken, framgår det tydligt att Uno är läraren som stöttar och 

vägleder elevers läsning.  

     Den här lärarstilen blir även framträdande i en annan del av Unos intervju då han berättar 

att arbete med strategier innebär “att modella” tillsammans med eleverna. Han frågar först hur 

eleverna tänker kring ämnet. De sammanfattar sedan genom att göra en tankekarta eller 

formulerar stödord utifrån det lästa. Nästa steg är att pröva det här i mindre grupper på nya 
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texter. Under tiden låter han eleverna jobba fritt men är själv där och stöttar vid eventuella 

svårigheter. Sedan skapar han tvärgrupper där de gruppvisa anteckningarna jämförs. 

Medlemmarna återgår sedan till sina ursprungsgrupper där de skriver referat utan att titta i 

artikeln. I det här skedet förklarar Uno att eleverna skriver om det lästa, det vill säga de tvingas 

att förklara vilket i sin tur gör att de använder sig av det lästa. Som slutuppgift presenteras de 

egenproducerade texterna för varandra. 

     Måns ger uttryck för den aktuella lärarstilen då han berättar att han brukar vägleda eleverna 

i läsningen. Han säger: 

 

Måns: det enskilda verktyg som jag använder mest är kanske ehm att vi har nån sorts guidad läsning 

eller att ehm jag läser och så förklarar jag hur jag gör och så prövar eleverna själva och så.  

 

Den guidade läsningen genomförs i helklass men eleverna arbetar även i grupp där de läser och 

diskuterar tillsammans. En annan metod som Måns använder är att han låter eleverna arbeta 

med autentiska elevuppsatser som de får betygsätta. Han menar att han ibland låter eleverna 

arbeta jämförande genom att ta ut likheter och skillnader ur två texter som läggs bredvid 

varandra. I slutet av intervjun resonerar Måns kring hur lärare kan arbeta för att främja elevers 

läsförståelse. Han menar att läraren bör: “göra läsning lustfyllt, att hjälpa eleverna å hitta fram 

till text”. Måns anknyter det till att eleverna inte har läst så mycket.  

     Även Mats beskriver vikten av att läraren hjälper eleverna in i texten på något vis. Med stöd 

i hans utsagor kan vi koppla även honom till lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers 

läsning. Han beskriver att han ibland inleder textläsningen genom att läsa högt för eleverna 

medan de andra gånger läser texten parvis eller i grupp. Han understryker nämligen att 

samarbetet är viktigt. Det kan också vara så att eleverna läser en text enskilt och sedan får dela 

med sig av dess innehåll till en klasskompis. Till sist kan eleverna använda de lästa texterna 

för att själva producera egna. Mats uttrycker att hans metoder varierar lite men att eleverna inte 

bör lämnas för helt enskild bearbetning av texten i alla fall till en början då han uttrycker:  

 

Mats: det är lite olika steg där det beror lite på vad det är för text egentligen så, det gör jag inte precis 

med alla texter men jag tror ofta att det är bra att man nån typ av, att man inte bara få det handen att 

sätta sig å läsa själv utan att man liksom får på nått vis leda in läsningen så man hjälper men har man 

gjort det några gånger sen så får dom ny text kanske dom kommer in i liksom den bana att man kan 

göra en själv, sen kan man ju bearbeta dom vidare, skriva i dom, det beror ju lite på syftet är.  
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Marita är den fjärde av våra informanter vars utsagor visar en tydlig anknytning till lärarstilen 

läraren som stöttar och vägleder elevers läsning. Vid bearbetning av de olika texterna 

beskriver Marita att hon tillsammans med eleverna tittar på texten i sektioner. Hon börjar med 

rubriker, men fortsätter med underrubriker och ingressen. I sammanhanget exemplifierar hon 

hur det går till när hon vägleder eleverna i läsningen bland annat genom frågor:  

 

Marita: ”hur gör ni nu innan ni börjar läsa?”, ”vad kan vi få för ledtrådar av texten innan vi börjar 

läsa?” så titta på underrubriker och rubriken, ”vad säger rubriken?” ”finns det nåt annat” ah, det 

brukar ju ha, kanske en ingress o så läser man den och ”vad fick vi ut av den?” o så börjar man titta 

lite på underrubriker å så tittar man på, det kan finnas ett diagram, en bild eller nånting sånt. 

 

Sedan diskuterar klassen vad de fick ut av den första läsningen. De kommer fram till om något 

behöver läsas igen och om det fanns några svåra ord som i så fall behandlas och förklaras 

gemensamt i klassen. Efter läsningen får eleverna sammanfatta det lästa. Ofta börjar eleverna 

jobba parvis eller gruppvis och sedan sammanfattas läsningen gemensamt i klassen. Vid 

läsning av lättare texter påminner Marita om de metoder som behandlats för att sedan låta 

eleverna angripa texten på egen hand med hjälp av dessa.  

     Utöver dessa fyra informanter som visar tydliga anknytningar till läraren som stöttar och 

vägleder elevers läsning finner vi att två informanter visar tendens till den aktuella lärarstilen, 

nämligen Ulf och Ulrika. Ulf beskriver att han har modellerat “i nått ljust ögonblick” och då 

visat eleverna hur de kan närma sig texten, även om han anser att behovet av guidad läsning 

kan variera bland eleverna. Han uttrycker att de vanligen läser texterna själva. Han brukar dock 

exemplifiera och ge eleverna råd för hur de ska gå tillväga vid läsning. Ulf säger att han jobbar 

med sakprosa som en litteraturvetare och beskriver: 

 

Ulf: du tittar på titel, du tittar på genre, du tittar på kanske lite saker runt omkring, först nån slags 

paratext fast jag använder inte dom uttrycken då så men, och sen går man in och närläser då va, man 

tittar liksom stycke för stycke så här åh, ”vad står det där och vad står det där”, och kanske finns det 

nått bildspråk äh, sånna saker då va.  

 

Han beskriver att han ger exempel och pekar på aspekter i texten samt ställer frågor till texten. 

På så vis framträder lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning utifrån Ulfs 

tillvägagångssätt i klassrummet. Sedan låter han eleverna arbeta med texten på egen hand och 

till sist utvärderar han tillsammans med eleverna. Successivt minskar han sin stöttning genom 

frågor och råd eftersom han menar att de måste prova själva för att bli självgående, vilket han 
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uttrycker är målsättningen. Han betonar också att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

diskuterar med varandra. Intressant i sammanhanget är att innan Ulf beskriver sitt 

tillvägagångssätt på ett konkret och tydligt vis uttrycker han en osäkerhet över om han har en 

metod då han säger:  

 

Ulf: ah det är nog en bra fråga, det skulle jag nog själv vilja veta, faktiskt, för det är nog så att jag 

har ju en metod men jag skulle nog inte riktigt kunna, liksom redogöra för den så där på nått 

avancerat sätt eller så. 

 

Ulfs beskrivning visar att han ibland vägleder eleverna. Han har dock svårt att konkretisera 

sina metoder, vilket kan bero på att han saknar ett språk för att tala om 

läsförståelseundervisning. Till skillnad från Ulf beskriver de lärare som deltagit Läslyftet sin 

undervisning med hjälp begrepp från forskningen. Det här kan anknytas till Hesslows m.fl. 

(2017) studie som visar att lärare som tagit del av Läslyftet erhåller ett metaspråk.  

     En annan av våra informanter som visar tendenser till lärarstilen läraren som stöttar och 

vägleder elevers läsning är Ulrika. Hon beskriver att hon arbetar med lässtrategier, men ger 

ingen mer detaljerad beskrivning av hur det går till. För att bearbeta texter menar Ulrika att hon 

ofta låter eleverna “ställa frågor till texten” vilket hon explicit kopplar till lässtrategier. I sin 

beskrivning tillägger Ulrika ytterligare tre strategier, nämligen “förutspå vad texten kommer 

behandla”, “sammanfatta” samt “koppla texten till egna erfarenheter och omvärlden”. Att 

Ulrika förmedlar dessa verktyg till eleverna kan knyta hennes utsagor om undervisningen till 

lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers läsning.  

     Utifrån informanternas svar framgår att lärarstilen läraren som stöttar och vägleder elevers 

läsning är framträdande i intervjusvaren bland samtliga lärare som har erfarenhet av Läslyftet. 

Det sociokulturella tankesättet som ligger till grund för Läslyftet och som den aktuella 

lärarstilen utgår från, framgår i dessa lärares uttalanden.  

     I vår forskningsöversikt urskiljer vi läraren som stöttar och vägleder elevers läsning i flera 

olika studier. Vägledning och stöttning förespråkas ofta i aktuella studier om läsförståelse. 

Exempelvis påvisar Anderson och Hallesson (2013) att lärarstöttning gynnar elevers läsning 

och hjälper dem att tillägna sig texter. Vad gäller modellering och arbete med lässtrategier visar 

Olin-Scheller & Tengberg (2016) att metoden har en positiv inverkan på elevers läsförståelse. 

Roe (2014) förespråkar också modellering och lärarstöttning. Ännu en forskare som ser positivt 

på en stöttande och vägledande lärare är Visén (2015). Hon påvisar vikten av hur läraren 

vägleder. Exempelvis räcker det inte att läraren ställer frågor för att vägleda, eftersom att olika 
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frågor är olika effektiva. Då Läslyftet utgår från aktuell forskning om läsundervisning är det 

ingen överraskning att de informanter som tagit del av Läslyftets metoder arbetar i enlighet 

med den aktuella uppfattningen bland forskarna.  

     Dock är lärarstilen lika framträdande i Unos beskrivningar trots att han inte tagit del av 

Läslyftet. Påpekas ska då att han explicit uttrycker att han har läst mycket forskning kring 

ämnet på egen hand vilket kan ha påverkat hans kunskaper på området. Anledningen till att 

Ulrika och Ulf uppvisar tendenser till lärarstilen är svåra att förklara då det inte framgår i 

intervjumaterialet. Möjligen kan Ursulas anknytning till lärarstilen kopplas till att hon också 

har tagit del av den aktuella forskningen, men i sin nyligen avslutade utbildning. Ulf kan ha 

anammat sättet att undervisa under sina många år av erfarenhet som lärare. Det kan även Uno 

möjligen har gjort.  

 

4.1.2 Läraren som låter elever upptäcka själva 

Den andra lärarstilen i temat, läraren som låter elever upptäcka själva, kan urskiljas i 

uttalandena från två av studiens sju informanter. Tydligast förekommer den i Ursulas 

beskrivningar. Hon beskriver sina arbetsmetoder vid undervisningen av sakprosa när hon säger: 

 

Ursula: antingen att de får läsa själva, asså läsa och förstå vad det betyder och diskutera och så 

vidare, äh och mycket producera själv.  

 

Genom sin beskrivning av den egna undervisningspraktiken, kan Ursula knytas an till 

lärarstilen läraren som låter elever upptäcka själva. Det gör hon genom att eleverna ägnar sig 

åt enskild läsning samt enskild bearbetning av det lästa genom produktion av text. Trots att hon 

uttrycker att eleverna diskuterar genreegenskaper, framkommer mycket eget arbete i hennes 

undervisning. Det framgår inte vilken roll hon som lärare har i de diskussioner som sker. Dock 

uttrycker Ursula att hon någon gång läst en text högt i helklass.  

     Likt Ursula uttrycker Ulf att läsningen av texten sker på egen hand även om han stöttar 

genom att ge eleverna frågor och råd. Oftast inleder han läsningen av en text för att sedan låta 

eleverna läsa självständigt. Hans svar är tvetydiga då han vid något uttalande förespråkar eget 

arbete och vid ett annat talar emot det. Vid ett tillfälle i intervjun frågar vi hur läsningen sker 

och då svarar Ulf: “nae, dom läser det själva”. Vid ett annat tillfälle uttrycker han arbetssättet 

som kan anknytas till lärarstilen som förlegat. Samtidigt menar han att läraren ibland måste låta 

elever arbeta på egen hand.  
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Ulf: asså när jag lärde mig till lärare så var det kanske mer att man sa litegrann ”låt dom jobba mer 

själva för att…”, på ett sätt trodde man kanske nästan att eleverna, asså tänket var väl då att man 

trodde att dom skulle klara det mer än vad vi tror i dag att dom gör faktiskt då va, med nårra undantag 

för en del klarar det väldigt bra ändå, men det var det här att dom skulle arbeta mer själva, jag skulle, 

lärarn skulle bara ge dom nån slags verktyg för det och sen kunde dom själva gå ut och forska eller 

vad dom nu ville då va, men det är väl ingen som direkt tror på i dag, sen kan det i och för sig vara 

arbetsbesparande liksom att säga att, ibland måste man göra det som lärare liksom ”nu får ni jobba 

själva med det här för att jag ska ha nårra samtal” eller ”jag ska…”. 

 

Ulfs uttalanden kan därför delvis knytas till läraren som låter elever upptäcka själva. Påpekas 

i sammanhanget ska att Ulfs utsagor även kunde anknytas till lärarstilen läraren som stöttar 

och vägleder elevers läsning enligt ovan. Vi finner alltså att hälften av de informanter som inte 

deltagit i Läslyftet uppvisar den här lärarstilen i sina uttalanden medan den inte framträder alls 

hos de som gått fortbildningen. Av vår forskningsöversikt framgår att undervisningsmetoder 

som kan anknytas till lärarstilen läraren som låter elever upptäcka själva kan vara 

ogynnsamma vid utvecklingen av läsförståelse. Att ingen av de lärare som deltagit i Läslyftet 

ger uttryck för den här lärarstilen under våra intervjuer, kan förklaras med att Läslyftets 

metoder bygger på aktuell forskning. Läslyftet utgår från en sociokulturell syn på 

kunskapsutveckling vilken förespråkar lärarstöttning (Carlbaum m.fl. 2017). Lärarstilen 

läraren som låter elever upptäcka själva utgår istället från en motsatt, kognitivistisk syn på 

lärande.  

     Det faktum att lärarstilen i fråga inte framträder i beskrivningarna av undervisningen hos 

två av de informanter som inte gått Läslyftet, kan förklaras vara en konsekvens av aktuella 

studier. Uno uttrycker som ovan nämnt att han läst mycket aktuell forskning om läsförståelse 

på egen hand medan Ulrika har en tämligen aktuell utbildning då hon tog lärarexamen för 

endast ett år sedan. Ursula däremot hävdar att hon inte fått någon utbildning i läsförståelse, 

vilket kanske bidragit till hennes uppfattning. Självständig inhämtning av kunskap har 

nämligen varit vanligt vid undervisning som ämnar att utveckla läsförståelsen bland elever på 

gymnasiet då metoder på området ännu inte var framtagna (Tengberg 2016). Ulf uttrycker att 

hans utbildning i läsförståelseundervisning är begränsad och att han inte fått någon fortbildning 

på området under sina 20 år som lärare. Trots det uppvisar han en medvetenhet om att metoden 

är förlegad. Intressant är tvetydigheten i hans arbetssätt då hans utsagor tyder på både 

lärarstöttning och eget arbete för eleverna. Vad det kan bero på är svårt att föra ett resonemang 
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kring. Kanske är det så att han inspirerats av en ny syn på lärande samtidigt som det gamla 

förhållningssättet delvis finns kvar.  

 

4.1.3 Läraren som tar gemensamt ansvar för elever läsning 

Den tredje och sista lärarstilen under temat är läraren som tar gemensamt ansvar för elevers 

läsning. Den här lärarstilens uttryck varierar mellan informanterna. Unos uttalanden utmärker 

sig i sammanhanget då han utförligt och återkommande redogör för sin ämnesöverskridande 

undervisning. De metoder som beskrivs av Uno innebär ett samarbete mellan två eller flera 

ämneslärare där varje lärare ansvarar för det som anses vara anknutet till dennes ämne. Lärarna 

ansvarar alltså för olika områden inom det ämnesöverskridande projektet och då Uno är 

svensklärare ansvarar han för utvecklingen av elevernas läsning. Han lämnar inte facktexter i 

ämneslärares händer utan ser det som ett gemensamt uppdrag. Det blir även tydligt att Uno 

förespråkar ämnesövergripande projekt, då han beskriver att hans erfarenheter av det är att det 

stärker språket och läsutvecklingen. Han menar att det är positivt för elevernas motivation att 

använda andra ämnen som utgångspunkt för att knyta an till deras intressen: 

 

Uno: det där att använda deras andra ämnen som en drivkraft i detta, för där är man ofta, ”ja men 

det här måste jag kunna, det här vet jag”, när vi i svenskan ibland bara tränar saker för tränandes 

skull, det kan ibland vara svårare att motivera för det, utan om, men om du gör det i ett sammanhang, 

om du gör det med en yrkeselev som håller på att lära sig om nånting med motorer och tycker att 

det är jätteintressant och viktigt, då är dom ju också mycket mer beredda att göra jobbet och dom är 

också mer mottagliga för strategier. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang och citat kan det framstå som att Uno kan knytas 

an till läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning då han vill integrera olika ämnen. 

Dock stämmer hans förhållningssätt till det gemensamma ansvaret inte överens med hur vi 

definierar lärarstilen utifrån aktuell forskning. Av Unos uttalanden blir det tydligt att det är han 

som svensklärare som tar ansvar för läsningen vid samarbete med andra ämneslärare. Liksom 

Uno uttrycker Ulf, Mats och Marita att de har arbetat ämnesövergripande. Skälen till att lärare 

arbetar ämnesöverskridande varierar antagligen. Dock framgår det av intervjuerna att ett 

ämnesöverskridande arbete är initierat av den skola som Uno arbetar på. Det förklarar hans 

arbetssätt. Utifrån vår uppfattning är det inte ovanligt att skolor ibland driver 

ämnesöverskridande projekt, vilket vi tror är anledningen till att flera lärare uppvisar 

erfarenheter av det.  
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     Det som lärarstilen läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning istället åsyftar 

enligt vår uppfattning är att olika ämneslärares gemensamma ansvar för läsundervisningen. Det 

här förespråkas av Ulrika som beskriver att hon har uppmuntrat eleverna till att använda dessa 

lässtrategier även i andra ämnen. Måns exemplifierar hur lässtrategier kan användas i samtliga 

skolämnen. Han uttrycker även: 

 

Måns: att det inte bara är svensklärarens uppgift utan alla lärare är, är liksom läsexperter på sitt eget 

ämne och dom texttyperna som finns där.  

 

Därmed kan både Ulrika och Måns anknytas till läraren som tar gemensamt ansvar för elevers 

läsning. Det kan även Mats då han påpekar att läsningen är ett gemensamt ansvar bland olika 

ämneslärare. Maritas uttalanden synliggör en annan aspekt av läraren som tar gemensamt 

ansvar för elevers läsning. Den aspekten behandlar nyttan i att olika ämnen har liknande och 

överlappande kunskapskrav. Hon uttrycker att det faktum att samhällskunskapen behandlar 

källkritik underlättar arbetet med samma område inom svenskan. Olika områden kan på så vis 

belysas från olika perspektiv. Även Uno uttrycker ett liknande resonemang då han menar att 

kunskapskraven för andra ämnen utöver svenskämnet berör språk och läsning. Han säger: 

 

Uno: kan man skilja på språk och innehåll säger jag då som tycker att allt är språk, [...] om du bara 

tar kriterierna för alla dom naturvetenskapliga ämnena så finns det ett, ett kriterie för 

begreppsförståelse, sen finns det ett som har med laboration att göra, sen har vi ett annat som kallas 

för det naturvetenskapliga språket och ett annat som handlar om att kunna diskutera och argumentera 

som ett individ och samhälle, så av deras fem-sex kriterier, [...] det har ju också med läsning att göra, 

dom har nog egentligen bara ett enda av sina kriterier som inte har med språk och läsning att göra 

eh, [...] bara man studerar det så hänger det ihop jättetydlig alltså vi kan inte skilja det på det viset. 

 

Skillnaden mellan Marita och Uno är dock att Marita ser lästräningen som ett gemensamt 

ansvar bland ämneslärare medan Uno ser det som svensklärarens. Lärarstilen läraren som tar 

gemensamt ansvar för elevers läsning utgår från en teori om kollegialt lärande (Stoll m.fl. 

2006). Det kan vara en förklaring till varför samtliga lärare som deltagit i Läslyftet uppvisar 

reflektioner och arbetssätt som kan anknytas till lärarstilen. Dessutom bygger Läslyftet på att 

alla ämneslärare har ett gemensamt ansvar för att utveckla elevers läsning. I Skolverkets tredje 

utvärderingen understryks att lästräning är samtliga lärares ansvar (Roe & Tengberg 2017).  

     Att Ulrika som inte har erfarenhet av Läslyftet uttrycker en syn på att läsning är en förmåga 

som andra ämnen kan behandla och utveckla är dock svårare att förklara. En möjlig anledning 
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till att hon gör den här reflektionen kopplar vi återigen till att hennes utbildning ligger nära i 

tiden. Utifrån tidigare forskning ser vi att tanken om att läsning är alla ämneslärares ansvar. 

Exempelvis uttrycker Roe (2014) den här tankegången och menar att alla ämnen har sina 

specifika ämnestexter och för att eleverna ska kunna ta till sig det som står i texten krävs att 

läraren ha kunskaper och strategier för läsutveckling.  

     Även Norlund (2009) synliggör att det är viktigt att alla lärare tar ett gemensamt ansvar och 

att ingen lärare försummar någon aspekt i läsningen för att denne antar att den behandlas i ett 

annat ämne av en annan lärare. Det anknyter vi till Ulfs uttalanden. Han uttrycker: 

 

Ulf: asså man kan ju tänka sig att, i alla andra ämnen läser dom i princip facklitteratur så att det kan 

man ju luta sig mot litegrann tänker ju jag då, eftersom att alla ska vara svensklärare i nån mening.  

 

Därmed tolkar vi att han utelämnar läsning av vissa texter. Han uttrycker att alla lärare ska vara 

svensklärare men utifrån Norlunds (2009) resonemang har han missuppfattat innebörden av det 

gemensamma ansvaret. Ursula omtalar inget som kan anknytas till läraren som tar gemensamt 

ansvar för elevers läsning i fråga, vilket inte betyder att hon inte arbetat ämnesöverskridande 

på något vis. Dock tolkar vi det som att tankesättet om att lärare gemensamt ansvarar för läsning 

inte är centralt för henne. Under den förra lärarstilen läraren som låter elever upptäcka själva 

framgick att hon ofta låter eleverna arbeta självständigt med läsningen. Med utgångspunkt i det 

tolkar vi det som att hon utgår från att läsningen främst är elevernas ansvar och att lärarens roll 

inte är av större betydelse. Då blir andra lärares ansvar för läsningen inte alls aktuellt.  

 

4.2 Lärarens förhållningssätt till utmaningar i läsundervisningen 

Under temat “Lärarens förhållningssätt till utmaningar i läsundervisningen” urskiljs två 

lärarstilar nämligen läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse och läraren 

som utgår från att elever lär i steg. Nedan presenterar och analyserar vi resultatet från 

intervjuerna utifrån dessa i den givna ordningen.  

 

4.2.1 Läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse 

Temats första lärarstil är läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse. I 

informanternas svar framkommer lärarstilen i olika utsträckning. Ulf och Ursulas intervjusvar 

visar inga tendenser till lärarstilen medan Mats och Ulrikas utlåtanden antyder att de gör det 
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men i en liten grad. Mats lyfter lärarens ansvar i relation till att elever finner det utmanande att 

sammanfatta och dra ut huvudpunkter ur en text. Han uttrycker:  

 

Mats: många är ju ganska duktiga på det, plocka ut det viktigaste men en del kan ha ganska svårt att 

se vad är det viktigaste i en, ”vad ska jag plocka med?” [...] en del tar med för mycket helt enkelt, 

dom har svårt att liksom, alltid viktigt [...] det är ju nånting man kan hjälpa, försöker hjälpa dom 

vidare med, ”vad är dom viktiga bitarna?”. 

 

Ulrika bemöter den utmaning som det innebär att eleverna har svårt för avancerade, ofta 

vetenskapliga ord. Hon uttrycker att det kan bemötas av läraren som bör hjälpa eleverna att 

hitta verktyg för att slå upp begrepp som upplevs svåra. Utifrån Maritas intervju framgår det 

tydligt att hon bemöter en utmaning i relation till undervisning av läsförståelse. Som 

framträdande utmaningar med elevers läsförståelse lyfter Marita att elevers läshastighet är 

bristande då de tappar innehållet i texten. Hon menar att problemet grundar sig i att elever inte 

läser i allmänhet. Konsekvensen blir sedan att läsarna slutligen drar för stora slutsatser om 

textens handling. Hon föreslår ett sätt för att bemöta det här problem och visar då på ett 

resongemang som överensstämmer med läraren som är bemöter hinder beträffande elevers 

läsförståelse. 

 

Marita: dom som läser oerhört långsamt, dom hinner på nått sätt inte få med sig det dom läser, [...] 

när dom kommer till slutet av texten, då har dom nästan tappat början, dom hinner inte få med det i 

korttidsminnet på nåt sätt så dom behöver lära sig då att gå igenom halva texten först då kanske å 

”vad har jag” å så skriva ”vad har jag fått med mig här” och sen gå igenom resten. 

 

I sina intervjusvar bemöter Måns och Uno tydligt och återkommande utmaningar i 

läsundervisningen. Uno i en större grad än Måns. Utifrån intervjun är det mycket tydligt att 

Uno upprepade gånger visar prov på läraren som bemöter hinder beträffande elevers 

läsförståelse i sin lärarstil. Av hans svar framgår att han lägger ansvaret för utmaningar i elevers 

läsning på läraren då det är dennes uppgift att arbeta för att bemöta dessa. Hans uttalande om 

problemområden anknyts nämligen hela tiden till lösningar. Det framgår av citatet nedan där 

Uno svarar på en fråga om hur elevers läsförmåga är: 

 

Uno: den blir rätt god måste jag säga, [...] jag kommer ihåg när jag jobbade jättemycket på 

fordonsprogrammet [...] då jobbade vi väldigt mycket med förförståelse och har man gjort det och 

dom vet, dom, då, då är det mycket lättare. 
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Nedan presenteras ytterligare ett exempel:  

 

Uno: sen finns det ju dyslexi och så vidare och då får du ju, får du ju, men det handlar ju om att hitta 

strategier då, som ha elever som läser för varandra och sånt där, ah och att vilja och erkänna att ”det 

här förstår inte jag” och ställer frågor och be varandra om hjälp och be läraren om hjälp, det gäller 

att skaffa det här, ett sånt klimat i ett klassrum för då så att, det blir liksom ett samarbete hela tiden.  

 

Det blir ännu en gång tydligt att Uno har stora kopplingar till lärarstilen läraren som är bemöter 

hinder beträffande elevers läsförståelse då vi frågar om hur elevers begreppssförståelse är. Uno 

uttrycker i sammanhanget att begrepp relaterade till det akademiska och skolmässiga språket 

kan vara krångliga och utmanande för eleverna, men betonar att han inte ser det som ett 

problem utan snarare som något att arbeta vidare med: 

 

Uno: jag pratade med en elev härom dan som sa att det är sån skillnad, ”för jag, i min värld, i min 

hem… vi pratar inte alls som ni gör här i skolan och mina klasskamrater pratar inte alls på det viset” 

[...] men hon är ju hur bright som helst asså va, men där behöver man jobba mer med liksom att hon 

ska börja använda det här språket och visa det för henne, [...] å våga använda dom orden då, [...] jag 

vet inte om det är problem man får ju jobba med det, och det handlar ju hela tiden om att, men som 

när ni började på högskolan så helt plötsligt är det nya slags texter eh, nya begrepp och så vidare och 

så, men det liksom som också gör det, ”då får du väl slå upp det, hur tar du reda på det här då?”. 

 

I sitt uttalande ger Uno flera lösningar på hur det här problemområdet kan bemötas av läraren 

då han menar att olika strategier kan bidra till förförståelse men också att svåra begrepp lyfts 

ut ur texten och behandlas. Även när vi frågar om elevernas förmåga att sammanfatta text 

beskriver Uno det som en process vilken utvecklas med tiden liksom förmågan att tolka och 

värdera. Han menar att dessa förmågor beror på hur läraren organiserar undervisningen, vilket 

citatet nedan uttrycker:  

 

Uno: det beror ju också på hur vi övar det, hur vi gör det, vilka ingångar vi ger dom, [...] om vi 

jobbar till exempel med källkritik eller tittar, ”okej hur kan du läsa den här texten då, kan du se det 

här” och så vidare om dom jobbar tillsammans så kan dom absolut göra det, men man får ju liksom 

ge dom ingångar. 

 

Även Måns bemöter på flera ställen utmaningar som uppstår när elever läser texter av olika 

slag. Exempelvis uttrycker han att en utmaning är att elevers koncentrationsförmåga och 

uthållighet generellt är begränsad. Han menar att många blir frustrerade om texterna är lite 
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längre och har svårt att finna ro. I slutet av intervjun resonerar Måns kring hur lärare kan arbeta 

för att främja elevers läsförståelse. Han säger: 

 

Måns: jag tror att man också måste fokusera på själva, att göra läsning lustfyllt, att hjälpa eleverna 

å hitta fram till text.  

 

På så sätt framträder läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse. En annan 

utmaning som Måns upplever med läsning är en bristande ordförståelse som begränsar många 

elever. Exempelvis kan det röra sig om ämnesord. Han bemöter dock den här svårigheten då 

han uttrycker att de svåra orden: “kan man ju som lärare lättare nå om man arbetar aktivt i sin 

undervisning”. Han menar att orden måste förklaras om eleverna ska kunna ta sig igenom 

texten. Måns uttalanden visar förbindelser med lärare som bemöter hinder beträffande elevers 

läsförståelse då han beskriver elevernas förmåga att sammanfatta som en utvecklingsprocess. 

Han poängterar att det framför allt är lärarens ansvar att öva förmågan tills den blir god och 

menar exempelvis att nyckelsatser är en bra sak att arbeta med i undervisningen.  

     Det faktum att informanterna i vår studie tillsammans visade en stor spridning i relation till 

det förhållningssätt som lärarstilen innebär, kan anknytas till Norlunds (2009) resultat. 

Svensklärarna i hennes studie uppvisade också en variation av förhållningssätt. Dock kunde vi 

se tendenser till ett mönster i vårt material som vi avser att diskutera. Att bemöta de svårigheter 

som uppkommer i samband med elevers läsning är ett kollegialt kännetecken enligt Stoll m.fl. 

(2006) och då Läslyftet utgår från ett kollegialt lärande kan det vara en förklaring till varför 

samtliga deltagare i fortbildningen ger uttryck för lärarstilen i fråga. Utöver det syftar Läslyftet 

just till att bemöta de utmaningar som finns i relation till elevers läsförståelse (Roe & Tengberg 

2016). 

     Värt att påpeka är att Mats utsagor kan anknytas till lärarstilen i en mindre utsträckning 

medan Uno som inte tagit del av Läslyftet är den lärare vars yttranden uppvisar lärarstilen mest 

frekvent. En möjlig förklaring till det är Unos arbetslivserfarenhet. Den kanske har gjort att han 

utvecklat ett tankesätt där fokus hamnar på lösningen snarare än problemet. En annan potentiell 

anledning är att han har läst mycket forskning på egen hand och då möjligen kommit i kontakt 

med forskning som förespråkar vikten av att bemöta utmaningar vid elevers läsning. 

Betydelsen av att bemöta utmaningar förespråkas nämligen i den aktuella forskningen. 

Exempelvis belyser Tjernberg (2013) det. Det faktum att Ulrika uppvisar lärarstilen läraren 

som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse, om än i begränsad utsträckning, kan 
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också möjligen anknytas till att hon tagit del av aktuell forskning men då i sin nyligen avslutade 

utbildning.  

     Ulf och Ursula ger inga uttryck för lärarstilen i sina intervjuer. Det innebär inte att de inte 

bemöter utmaningar. Vi tolkar det dock som att problembemötande inte är lika centralt i deras 

berättelser om sin undervisning. Kanske beror det på deras syn på lärande. Som beskrevs ovan 

kan dessa lärare anknytas till lärarstilen läraren som låter elever upptäcka själva. Då är lärarens 

roll inte central utan eleverna lär sig genom att bemöta eventuella problem när de är redo. Vår 

tolkning av Ursulas syn på lärande och problemlösning utvecklas under nästa avsnitt.  

 

4.2.2 Läraren som utgår från att elever lär i steg 

Temats andra lärarstil läraren som utgår från att eleven lär i steg framträder i utsagorna från 

en av våra informanter, nämligen Ursula. Hon uttrycker explicit att hon utgår från att eleverna 

har uppnått en viss nivå av läsförståelse samt kan förstå innehåll i olika texter, när de börjar på 

gymnasiet. På så vis framträder Ursula i position av lärarstilen läraren som utgår från att elever 

lär i steg. Hon uttrycker vidare: 

 

Ursula: då har de bara fått med sig det från högstadiet liksom eller från låg- och mellanstadiet, och 

är inte det så himla maffigt eller utbyggt så blir det ju svårt när man kommer hit sen, äh att se 

skillnaden på texter ähm, och det gör det också svårt sen när de ska producera egna texter, asså det 

blir svår, det blir problem i många led liksom.  

 

Det finns alltså en slags förväntan att eleverna ska besitta en viss kunskap medan det blir tufft 

för de individer som inte har tagit sig till den aktuella nivån än. I vår tidigare forskning går det 

att utläsa att det här synsättet framträder även bland lärare i andra studier. Norlund (2009) 

redogör för hur informanter i hennes studie förväntar sig att gymnasieelever har en viss 

kunskapsnivå. Finner eleverna uppgifterna svåra läggs de ner av läraren. Det överensstämmer 

med hur vi tolkar Ursulas lärarstil utifrån hennes uttalanden.  

     Läslyftet utgår från en sociokulturell syn på utveckling, vilken skiljer sig på flera punkter 

från den kognitivistiska som lärarstilen läraren som utgår från att elever lär i steg tar sin 

utgångspunkt i. Inom den sociokulturella traditionen förespråkas att läraren stöttar och utmanar 

varje enskild elev för att denne ska få möjlighet att nå sin proximala utveckling (Säljö 2015). 

Det kan vara en förklaring till varför lärarstilen inte blir framträdande i Måns, Mats eller Maritas 

yttranden. För att förklara att Unos liksom Ulrikas utsagor befinner sig närmre en sociokulturell 
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syn på kunskapsutveckling än en kognitivistisk återknyter vi till att de har tagit del av ny 

forskning vilken oftast förespråkar en sociokulturell syn på lärande. Anledningen till att Ulf 

inte uppvisar den här synen på utveckling är svår att avgöra, kanske har hans långa 

yrkeserfarenhet påverkat synsättet. En liknande förklaring är möjlig för Uno.  

 

4.3 Läsundervisningens nästa mål 

Under temat “Läsundervisningens nästa mål” finner vi två lärarstilar, läraren som omprövar, 

utvecklas och lär nytt och läraren som utmanar elevers läsning. De här lärarstilarna använder 

vi som utgångspunkt för att diskutera resultatet från intervjuerna nedan. Vi behandlar 

lärarstilarna i given ordning.  

 

4.3.1 Läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt 

Den första lärarstilen under temat går att urskilja i utsagorna hos samtliga informanter. Vi vill 

dock påpeka att den här lärarstilen är den enda som har direkt anknytning till våra frågor. Vi 

frågade nämligen explicit alla informanter vad de vill utveckla med sin undervisning. Övriga 

lärarstilar har framgått i materialet utan att vi har frågat om dem explicit. Det är en anledning 

till att samtliga informanter har yttrat något på området.  

     Vi har sett att det finns en vilja till kollegial fortbildning bland flera av informanterna. Tre 

av fyra lärare utan erfarenhet av Läslyftet som kollegial fortbildning uttrycker en positiv 

inställning till det. Ulf och Ursula uttrycker tydligt en sådan önskan. Ulf beskriver att han vill 

ha någon typ av fortbildning och kollegialt lärande. På så sätt kan Ulf knytas till lärarstilen 

läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt då han är öppen för att utveckla sin undervisning. 

Det är även Ursula, då hon uttrycker önskemål om fortbildning i undervisning i läsförståelse. 

Uno beskriver en önskan om att andra ämneslärare än svensklärare ska börja arbeta med 

lässtrategier och lära sig stötta eleverna i deras textbearbetning. Han ser det här som ett förslag 

till utveckling i kollegiet. Uno påpekar dock att hans skola har haft en typ av kollegialt lärande 

som delvis kan anknytas till läsförståelseundervisning. På så vis kan han delvis anknytas till 

läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt. Vi tolkar det dock som att han främst önskar 

fortbildningen för kollegorna, vilket gör att anknytningen till lärarstilen blir svag.  

     Ulrika däremot är främst negativt inställd till en kollegial fortbildning. Hon menar att det 

inte finns någon tid till det och uttrycker en uppfattning av det som “ett extra jobb, nånting, det 
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blir inte jättevettigt av”. Hon menar istället att hon känner sig trygg med sin 

läsförståelseundervisning då hon fått skolning i hur undervisningen gynnar elevers 

läsförståelse. Vidare jämför Ulrika sig med äldre lärare som inte fått denna utbildning då hon 

beskriver att hon tror att de jobbar mer omedvetet med läsförståelse i undervisningen. Hon 

utvecklar dock sina tankar kring kollegialt lärande senare i intervjun:  

 

Ulrika: hade man haft mindre på schemat, asså till exempel en klass mindre, eller att man hade ähm 

ja, nånting sånt om det hade blivit mindre av annat så hade man fått till det, absolut men det är just 

det här att det läggs på istället då blir det en eftermiddag det läggs på, då får jag bara panik för då 

kan jag inte rätta den eftermiddagen istället utan, ah så.  

 

Hennes uppfattning kan anknytas till vad som framgår i Hesslow m.fl. (2017) där lärare som 

gått Läslyftet uttrycker att det är tidskrävande och att vissa moment upplevs meningslösa. Bland 

våra intervjuade lärare som har tagit del av Läslyftet framkommer inga direkta önskningar om 

kollegial fortbildning, förutom att Mats menar att lärare generellt bör ompröva sin undervisning 

ibland. Anledningen till att önskan om fortbildning inte är särskilt framträdande bland dessa är 

antagligen att de vid tidpunkten för intervjun befinner sig i en sådan.  

     Samtliga informanter lyfter någon eller flera önskningar om utveckling av den egna 

undervisningen. Ulf beskriver att han vill ge eleverna möjligheten att läsa mer samt skriva fler 

referat för att öva på att dra ut huvudpunkter ur texter. På så sätt framträder lärarstilen läraren 

som omprövar, utvecklas och lär nytt i Ulfs utsagor. Den framgår även i Ursulas uttalanden då 

hon säger:  

 

Ursula: jag skulle vilja hinna läsa mer, jag skulle vilja, aa, för det tycker jag är problem att jag inte 

hinner liksom, ähm, jag vill att dom ska få mer mängdträning helt enkelt, det hade jag velat.  

 

På så vis har hon identifierat utvecklingsmöjligheter i den egna undervisningspraktiken. Uno 

uttrycker också en önskan om utveckling av den egna praktiken då han menar att han vill arbeta 

mer med lässtrategier framför allt med elever som varit i Sverige under en kort tid. Han säger 

även: “ja ibland är jag lite otålig att låta det ta mer tid tror jag, skulle jag vilja”. Även Måns 

exemplifierar önskan om utveckling då han uttrycker: 

 

Måns: jag skulle vilja hinna, det är standard som lärare ofta ger som ni kanske vet att man, att tids… 

att man skyller på tiden när det kanske egentligen är saker som man behöver förändra hos sig själv 
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då men, men jag kan ändå, jag önskar att jag hade tid att leta mer bra texter, jag har svårt att hitta 

riktigt bra texter i sakprosa, det skulle jag vilja samla på mig mer riktigt bra texter att använda. 

 

Utifrån ovanstående citat visar Måns att han är läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt 

då han på ett medvetet sätt reflekterar kring utvecklingsmöjlighet i sin undervisning. Det gör 

även Mats då även han beskriver att en utveckling i anknytning till undervisningstexter:  

 

Mats: då skulle jag nog vilja eh, använda mig av lite fler lite längre texter kanske kring, om 

skönlitteratur och om språkvetenskap då den typen lite svårare texter där, det skulle jag vilja önska, 

eller jag skulle önska att man kunde jobba med, det är en liten tidsfråga där men jag skulle kanske 

när det gäller skönlitteratur att man inte bara har rent litteraturhistoriska texter utan texter som 

kanske eh, kan ha nån teoretisk bakgrund. 

 

Mats hade även velat lyfta in fler populärvetenskapliga texter. Ämnen som upplevs aktuella är 

språkbruk och talspråk i Sverige. Utöver det vill Mats utveckla sin undervisning genom att 

avancera den. Det uppger även Marita att hon vill när vi frågar om önskan om utveckling. På 

så vis kan även Maritas uttalanden kopplas till läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt. 

     Ulrika utmärker sig i relation till de andra eftersom hon ger ett begränsat svar på frågan om 

önskad utveckling. Istället betonar Ulrika att hon känner sig “nöjd” med den undervisning som 

hon bedriver. Hon kopplar sin önskan om utveckling till arbetet med genreegenskaper. Ulrika 

menar att om eleverna läser fler texter kan respektive särdrag jämföras för att hitta likheter och 

skillnader. På så vis visar Ulrika en tendens till lärarstilen läraren som omprövar, utvecklas och 

lär nytt. Utöver det uttrycker Ulrika: “men asså jag känner mig faktiskt rätt nöjd, med det”. 

Uttalandet syftar på den undervisning som hon bedrivit i läsförståelse i sakprosa. Ulrika 

upplever att eleverna har förstått de texter som hon använt i undervisningen. Hon ser inte någon 

utvecklingsmöjlighet när det gäller den egna undervisningen i läsförståelse men betonar att hon 

känner att hon hade haft bättre svar om hon hade haft mer erfarenhet i form av år inom 

läraryrket. Ulrika tycker att det är svårt att tala om läsförståelsen av sakprosa då det vanligtvis 

är skönlitteraturen som fokuseras och att hon därför inte har funderat så mycket på 

undervisningen av sakprosatexter.  

     Bland de andra informanterna framträder inga skillnader mellan de som har deltagit i 

Läslyftet och de som inte har gjort det. Det trots att lärarstilen utgår från ett kännetecken för 

kollegialt lärande. Som vi nämnde tidigare beror det antagligen på att vi explicit frågade 

informanterna om utvecklingsmöjligheter för den egna undervisningen. Utifrån tidigare 

forskning verkar det inte vara ovanligt att lärare finner utvecklingsmöjligheter för 
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undervisningen. Det visar exempelvis Ekbäck m.fl. (2016). Anledningen till att Ulrika utmärker 

sig kan tolkas grunda sig i att hon är ny i lärarprofessionen. Första året är tämligen hektiskt och 

det finns kanske inte mycket tid för reflektion. I relation till det här kan Roes (2014) resonemang 

belysas. Hon beskriver nämligen tillämpning av nya metoder som krävande för lärare. Roe 

menar även att det är osäkert om det blir någon märkbar skillnad även om forskningen pekar 

mot det.  

 

4.3.2 Läraren som utmanar elevers läsning 

Temats andra lärarstil, läraren som utmanar elevers läsning framträder hos de lärare som 

deltagit i Läslyftet men kan inte anknytas till uttalandena bland de som inte deltagit. Måns 

uttrycker explicit att han vill utmana eleverna. Han menar att läraren bör: “utmana eleverna och 

tvinga dom att läsa mycket text”. Lärarstilen blir även tydlig vid ett annat tillfälle i intervjun då 

Måns säger att han vill ha:  

 

Måns: texter som engagerar eleverna som är lite svårare än vad man kanske tänker att eleverna ska 

läsa, men ändå liksom inom deras räckvidd och som, som, som ger upphov till diskussioner och, och 

vidare läsning. 

 

Mats liksom Marita beskriver att de vill avancera undervisningen. De talar om att åstadkomma 

det här genom antingen mer komplexa texter eller en större textmängd. Mats menar att de texter 

han lyfter in med fördel kan vara mer komplexa. Marita vill utmana eleverna mer för att 

förbereda dem för en eftergymnasial utbildning. På grund av att klasserna upplevs som stora 

till elevantal, menar hon att hon sällan hinner komma till en tillräckligt avancerad nivå. Därmed 

hämmas de elever som vill vidare eftersom att andra individer i klassen fortfarande kämpar med 

tidigare material. Marita har dock börjat att introducera svårare texter redan hos sina 

förstaårselever för att ge dem chans att nå längre väl i trean. 

 

Marita: det är så svårt när man har 32 i gruppen att dela upp och säga att ”ni kan jobba med det här” 

det är svårt att få ihop det så eh, det blir gärna att man stannar lite, på en lite lägre nivå än man hade 

önskat sig.  

 

En förklaring till att det är informanterna som tagit del av Läslyftet som utmanar och inte de 

som inte deltagit kan vara att Läslyftet grundas i det sociokulturella synsättet på utveckling. 

Inom den sociokulturella traditionen är teorin om den proximala utvecklingszonen central 
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(Säljö 2015). Den innebär att en elevs aktuella kunskap utgör en plattform för kunskaper på 

vilken nya kunskaper successivt byggs. Det sker genom att eleven hela tiden utmanas att lära 

utanför sin aktuella plattform av kunskap. Vi ser även att den aktuella forskningen behandlar 

vikten av att utmana eleverna. Roe (2014) menar att det är nödvändigt. Hon poängterar att en 

text ska vara nåbar för eleverna samtidigt som den bjuder på motstånd. Även Tengberg (2016) 

förespråkar utmaning och menar att texter varken bör vara för lätta eller för svåra.  

     Lärarstilen framgår inte i utsagorna från lärarna utan erfarenhet av fortutbildning i Läslyftet. 

Det betyder inte nödvändigtvis att de inte utmanar, men vi tolkar det som att de ändå inte är lika 

medvetna om det som lärarna med erfarenhet av Läslyftet. Antagligen har de inte reflekterat 

över utmaning till kunskap eftersom aspekten inte synliggjorts för dem.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida effekter från Läslyftet framträder i våra 

informanters utsagor om sin undervisning i läsförståelse av sakprosa. För att göra det 

operationaliserade vi sju lärarstilar. Det gjorde vi för att med deras hjälp kunna undersöka 

förekomsten av likheter och skillnader mellan lärare med och utan erfarenhet av Läslyftet 

utifrån våra informanters yttranden. För att besvara uppsatsens frågeställning sammanfattar vi 

slutsatserna utifrån resonemanget i uppsatsens förra avsnitt.  

     Det första temat behandlar ansvaret för elevers utveckling av läsförståelse. I 

resultatanalysen framgår att samtliga informanter med erfarenhet av Läslyftet ger uttryck för 

lärarstilarna läraren som stöttar och vägleder elevers läsning samt läraren som tar gemensamt 

ansvar för elevers läsning. Den första av dessa utgår från en sociokulturell syn på lärande och 

den andra från en teori om kännetecken för kollegialt lärande. Till lärarstilen läraren som låter 

elever upptäcka själva kan vi koppla utsagorna från hälften av de informanter som inte har 

erfarenhet av Läslyftet, medan ingen med erfarenhet ger uttryck för den här lärarstilen. Det kan 

beskrivas som ett mönster som visar på en skillnad mellan de lärare som tagit del av Läslyftet 

och de som inte har gjort det. Dock visar resultatet av vår studie även att andra faktorer än 

Läslyftet har betydelse för vilka av uppsatsens lärarstilar lärarna uppvisar. Under det här temat 

kan nämligen yttrandena från tre lärare utan erfarenhet också anknytas till läraren som stöttar 

och vägleder elevers läsning samtidigt som en dessutom uppvisar lärarstilen läraren som låter 

elever upptäcka själva. En av pedagogerna utan erfarenhet av Läslyftet kan även anknytas till 

lärarstilen läraren som tar gemensamt ansvar för elevers läsning på ett sätt som kan kopplas 

till Läslyftet. 

     Under andra temat diskuterades lärares förhållningssätt till utmaningar i undervisningen. 

Den första lärarstilen läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse grundar sig 

på olika former av kollegialt lärande. Det framgår att samtliga informanter med erfarenhet av 

Läslyftet uppvisade lärarstilen. Den andra lärarstilen, läraren som utgår från att elever lär i 

steg, utgår istället från en kognitiv syn på lärande och kan kopplas till utsagor från en av de 

informanter som inte deltagit i Läslyftet. Däremot kan ingen av de informanter med erfarenhet 

kopplas till den aktuella lärarstilen. Återigen kan vi urskilja ett mönster där vi ser en skillnad 

mellan de som har deltagit i Läslyftet och de som inte gjort det. Dock uppvisar resultatet under 

det här temat liksom det förra att Läslyftet inte är den enda faktorn som påverkar vilken lärarstil 

lärarna uppvisar. I utsagorna från hälften av de lärare utan erfarenhet framträdde nämligen 

också lärarstilen läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse. Vi vill även 
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påpeka att det endast är en av de pedagoger utan erfarenhet av Läslyftet som uppvisar läraren 

som utgår från att elever lär i steg, medan en majoritet på tre informanter inte gör det.  

     Utifrån det tredje temats första lärarstil läraren som omprövar, utvecklas och lär nytt, 

framkommer en skillnad mellan lärare som tagit del av respektive inte deltagit i Läslyftet, 

nämligen att de sistnämnda med undantag för Ulrika uttrycker en önskan om kollegial 

fortbildning. De som medverkar i Läslyftet deltar redan i en kollegial fortbildning och uttrycker 

ingen önskan om det. Vad gäller aspekten, en önskan om utveckling av den egna 

undervisningen, finner vi inga skillnader mellan informanterna som har och inte har tagit del 

av Läslyftets metoder. Ulrika utmärker sig även i det här sammanhanget men enligt vår 

tolkning beror det inte på att hon inte deltagit i Läslyftet utan snarare på hennes korta 

arbetslivserfarenhet, som vi beskrev ovan. De övriga sex informanterna anger förslag till 

utveckling av den egna undervisningen. Däremot ser vi en tydlig skillnad mellan pedagoger 

som deltagit i Läslyftet och de som inte gjort det i relation till läraren som utmanar elevers 

läsning. Lärarstilen framträder bland alla de som gått Läslyftet medan den inte gör det hos 

någon i den andra gruppen.  

     Utifrån vår studie beträffande svensklärares deltagande och icke-deltagande i Läslyftet har 

vi kunna utröna att det finns skillnader. Samtliga lärare med erfarenhet av läslyftet uppvisar ett 

förhållningssätt som kan anknytas till samtliga lärarstilar med koppling till Läslyftet. Det vill 

säga de lärarstilar som utgår från en sociokulturell syn på lärande; läraren som stöttar och 

vägleder elevers läsning samt läraren som utmanar elevers läsning och de lärarstilar med 

bakgrund i kännetecken för kollegialt lärande; läraren som tar gemensamt ansvar för elevers 

läsning, läraren som bemöter hinder beträffande elevers läsförståelse och läraren som 

omprövar, utvecklas och lär nytt. Som framgår av styckena ovan varierar dock antalet lärare 

utan erfarenhet som uttrycker förhållningssätt med anknytning till dessa fem lärarstilar mellan 

inga och samtliga. De två lärarstilarna utan anknytning till Läslyftet utgår från en kognitivistisk 

syn på lärande och utgörs av läraren som låter elever upptäcka själva och läraren som utgår 

från att elever lär i steg. Till dessa kan utsagorna från sammanlagt två informanter anknytas 

medan ingen pedagog med erfarenhet av Läslyftet ger uttryck för de kognitivistiska 

lärarstilarna.  

     Vi har alltså sett att de lärarstilar med teoretisk bakgrund i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och kännetecken för kollegialt lärande förekommer i större utsträckning bland de lärare 

som tagit del av Läslyftet. Då dessa två teorier är centrala utgångspunkter för Läslyftets 

metoder, kan vi se att Läslyftet har inverkat på lärarnas synsätt och deras berättelser om sin 

undervisning av läsförståelse. Den här slutsatsen förstärks då vi även kan se att lärarstilar utan 
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några samband till Läslyftet endast kan anknytas till lärare som inte har erfarenhet av Läslyftet. 

På så vis överensstämmer resultatet av den här undersökningen med vår hypotes. 

 

5.1 Några avslutande ord 

I Sverige har elevers försämrade läsförståelse varit omdebatterad de senaste åren. Antagligen 

har PISA-resultaten varit en av orsakerna bakom det. Trots att PISA 2015 vände den negativa 

trenden med dalande läsförståelseresultat i jämförelse med resultaten från 2012, finns det 

fortfarande utmaningar för att komma till samma läsnivå som uppvisades i PISA år 2000 

(Skolverket 2016b). Som ett led i utvecklingen av svenska elevers läsförståelse har projektet 

Läslyftet genomförts sedan år 2015 (Carlbaum m.fl. 2016). Som vi beskrev ovan visar vårt 

resultat på skillnader mellan de lärare som deltagit i Läslyftet och de som inte gjort det.  

     Skolverkets utvärderingar av Läslyftet antyder liknande resultat. Deras undersökningar 

skiljer sig dock från vår då de har utvärderat lärares explicita inställningar till Läslyftets 

moduler och metoder. Vi har istället tittat på vad som framträder implicit utifrån lärares utsagor 

om den egna undervisningen, utan att värdera det som bra eller dåligt. Skolverkets fjärde 

utvärdering berör de tre moduler som våra informanter arbetat med. De kommer fram till att 

cirka 95 % finner en positiv skillnad genom arbetet med dessa moduler. Majoriteten anser även 

att arbetet med modulerna visar en positiv utveckling för både låg- och högpresterande elever 

(Carlbaum m.fl. 2017). Trots att vi även såg att andra faktorer väger in och påverkar vilken 

lärarstil en lärare ger uttryck för, ser vi det som positivt att ge fler lärarlag möjligheten till ett 

deltagande i fortbildningen.  

     I relation till tidigare studier om Läslyftet bidrar vår undersökning till ett nytt perspektiv 

som vi beskrev ovan. De utvärderingar som har genomförts på uppdrag av Skolverket har 

bestått av enkätundersökningar där lärare, handledare, rektorer och huvudmän har fått svara på 

frågor om Läslyftet (Carlbaum m.fl. 2017). Vår studie är istället kvalitativ och baseras på unika 

utsagor från djupintervjuer. Dock är urvalet av informanter för vår studie begränsat. Det 

innebär att vi inte kan generalisera vårt resultat till att täcka samtliga lärare i de svenska 

skolorna. Andra informanter hade antagligen givit ett annat resultat liksom att andra forskare 

möjligen hade tolkat materialet annorlunda. Så är fallet med kvalitativa metoder då de utgår 

från en hermeneutisk ansats där tolkning är centralt. Det påverkar dock inte validiteten och 

reliabiliteten i vår studie då vi motiverar och underbygger våra tolkningar och slutsatser. För 

vidare forskning hade en större grupp informanter varit fördelaktigt. Det hade även varit 
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gynnsamt att komplettera lärarintervjuerna med klassrumsobservationer för att ge en mer 

heltäckande bild. Lärarnas beskrivningar kan skilja sig från vad som framgår av den 

observerade praktiken.  
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6. Sammanfattning 

Läsförståelsen bland svenska elever har enligt PISA dalat sedan 2000-talets första år med 

undantag för 2015 då testet påvisade en förbättring i relation till den närmast föregående 

prövningen. År 2015 infördes den kollegiala fortbildningen Läslyftet för att förbättra elevers 

läsförmåga. Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida Läslyftet har några 

effekter på gymnasielärares förhållningssätt till svenskundervisningen i sakprosa, utifrån deras 

utsagor. Vi undersökte detta genom att jämföra uttalandena om läsundervisning i sakprosa, från 

tre lärare som har tagit del av Läslyftet med yttranden från fyra lärare utan fortbildningen. Vi 

ville nämligen få en inblick i ett av skolvärldens aktuella projekt samt utveckla våra kunskaper 

om elevers läsförståelse för att förbereda oss inför kommande yrkesverksamhet. För att finna 

aspekter att jämföra analyserades materialet med hjälp av olika lärarstilar som analysverktyg. 

Lärarstilar är ett centralt begrepp för uppsatsen som används frekvent. Vi utformade sju 

lärarstilar mot bakgrund av aktuell svensk forskning om läsförståelse, som var och en betecknar 

olika förhållningssätt till läsförståelse och läsundervisning.  

     Vi valde att fokusera på hur lärare beskriver att de undervisar för att utveckla elevers 

läsförståelse av sakprosa. Avgränsningen innebär att skönlitteratur inte berörs liksom att 

motivation i relation till läsförståelse inte behandlas. Vår undersökning genomfördes mot 

bakgrund av PISA-resultaten och Läslyftets innehåll. Tidigare studier om Läslyftet har 

genomförts för att undersöka attityder till dess innehåll, exempelvis på uppdrag av Skolverket 

eller enskilda kommuner. Vi ville istället undersöka om det framkom några effekter av 

Läslyftets innehåll, genom en granskning av vad som framkommer implicit då lärare talar om 

sin undervisning. Därför utformade vi ett analysverktyg med olika lärarstilar utifrån aktuell 

forskning.  

     Genom att analysera aktuell tidigare forskning om undervisning av läsförståelse i sakprosa, 

kunde vi urskilja tre olika förhållningssätt till vem som bär ansvaret för elevers utveckling, två 

förhållningssätt till utmaningar i elevers läsning av sakprosa samt två sätt att förhålla sig till en 

utvecklande och utmanande undervisning. Av dessa sju lärarstilar har fem anknytning till de 

teoretiska utgångspunkterna i Läslyftet, nämligen ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

kollegialt lärande. Två lärarstilar saknar anknytning till Läslyftet. De utgår från en 

kognitivistisk syn på lärande. Vi applicerade sedan de sju lärarstilarna på vårt material 

bestående av sju informanters uttalanden om sitt arbete med läsförståelse av sakprosa, vilket vi 

inhämtat genom kvalitativa intervjuer. På så vis kunde vi utröna huruvida de lärarstilar med 

anknytning till Läslyftet framträdde i större utsträckning bland de lärare som tagit del av 
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fortbildningen. Av resultatet framgick att lärarstilarna med anknytning till Läslyftets teoretiska 

utgångspunkter förekommer i större utsträckning bland de lärare som har erfarenhet av 

Läslyftet. De två lärarstilar utan anknytning till Läslyftets teoretiska bakgrund framgick endast 

hos lärare utan erfarenhet av Läslyftet.  
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Evaluation Research. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3879 (Hämtad 2018-05-23) 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall för lärare utan erfarenhet 

 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

Mellan vilka år gick du lärarutbildning? 

 

Hur vill du beskriva din utbildning i läsförståelse? 

 

Hur skulle du definiera läsförståelse? 

 

Huvudfrågor  
Vilken typ av litteratur brukar du använda dig av i läsundervisningen? 

 

I sakprosatexter? 

 

Vilka metoder i anknytning till läsförståelse brukar du använda dig av?  

 

I sakprosatexter?  

Enskilt, grupp eller helklass?  

Förekommer textsamtal?  

 

Hur skulle du vilja beskriva läsförståelsen hos dina elever?  

 

Vilka problemområden finns? Svårigheter? 

 

Ordförståelse? 

Sammanfatta? 

Dra ut huvudpunkter? 

Eleven tolkar och värderar? 

Koppla text till egen erfarenhet? 

Drar paralleller till andra texter? 

Genreegenskaper? Skilja på dem.  

vad texten syftar till: att övertyga, roa, informera eller instruera. 

Textmängd? 

Orsak-verkan? 

 

Avslutningsfrågor 

Vad skulle du vilja utveckla i din undervisning gällande elevers läsförståelse? 

 

Är det något du vill tillägga i relation till det vi tidigare har pratat om?  
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Bilaga 2 - Intervjumall för lärare med erfarenhet 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

Mellan vilka år gick du lärarutbildning? 

 

Hur vill du beskriva din utbildning i läsförståelse? 

 

Hur länge har du arbetat med Läslyftet? 

 

Hur skulle du vilja beskriva arbetet med Läslyftet? 

 

Fördelar? 

Nackdelar? 

 

Vilken/vilka moduler? 

 

Hur skulle vilja du definiera läsförståelse? 

 

Huvudfrågor  

 

Vilken typ av litteratur brukar du använda dig av i läsundervisningen? 

 

Vilka metoder i anknytning till läsförståelse brukar du använda dig av? 

 

Enskilt, grupp eller helklass? 

 

Hur skulle du vilja beskriva läsförståelsen hos eleverna?  

 

Vilka problemområden finns? Svårigheter? 

 

Hur är:  

Ordförståelse? 

Sammanfatta? 

Dra ut huvudpunkter? 

Eleven tolkar och värderar? 

Koppla text till egen erfarenhet? 

Drar paralleller till andra texter? 

Genreegenskaper? Skilja på dem.  

vad texten syftar till: att övertyga, roa, informera eller instruera. 

Textmängd? 

 

Avslutningsfrågor 

 

Vad skulle du vilja utveckla i din undervisning gällande elevers läsförståelse? 
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Är det något du vill tillägga i relation till det vi tidigare har pratat om?  
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Bilaga 3 - Detaljerad presentation av moduler 

 

Analysera och kritiskt granska 

Modulen innefattar åtta delar. Den första delen är ”Kritiskt och analytiskt arbete med text” och 

den behandlar olika texter och texttyper som kan förekomma i undervisningen av 

gymnasieskolans olika ämnen samt elevers läsning. Delens innehåll är tänkt att öka 

gymnasielärares medvetenhet om hur granskning av undervisningstexter kan ske och utmana 

dessa lärare till att fundera över samt variera sina val av texter. Den andra delen ”Läsa och 

skriva komplexa texter” har en specialpedagogisk utgångspunkt. Den syftar till att synliggöra 

problem som elever upplever vid hantering av olika texter i skolan. Delens bifogade artikel är 

författad av en lärare för gymnasiet med speciallärarbehörighet. Hon tar sin utgångspunkt i sina 

egna erfarenheter av arbetet med elever som upplever läs- och skrivsvårigheter. Del 3, 

”Uppgifter och instruktioner” behandlar det som titeln antyder, nämligen hur elever förstår och 

läser uppgifter och instruktioner. Målet är att uppmuntra lärare till att utveckla sina 

uppgiftsformuleringar. I den bifogade filen under denna del exemplifieras välfungerande 

instruktioner samt sådana som är i behov av förbättring. I modulens fjärde steg ”Ta ställning” 

redogörs användningen av olika argumenterande texter för att stödja lärare i arbetet med 

läsning, analys och skrivande av olika argumenterande texter (Skolverket 2018a). 

     Modulens andra hälft inleds med del 5, ”Jämförande textarbete”. Den är tänkt att hjälpa 

lärare att utveckla förmågan att arbeta jämförande med texter för att i längden hjälpa eleverna 

att gå från att resonera konkret till mer abstrakt. Den sjätte delen ”Välutvecklat, utförligt och 

nyanserat” fokuserar skrivförmågan och hur elevers texter kan uppnå de olika värdeorden som 

förekommer i delens benämning. Del sju, ”Att läsa digitala texter” behandlar kritisk analys och 

läsning av texter i digital form. Den tar upp de nya och annorlunda krav som ställs på läsare av 

digitala texter i jämförelse med traditionella texter tryckta på papper. Den åttonde och sista 

delen ger lärare tillfälle att reflektera över det egna lärandet som ägt rum under arbetet med 

modulen (Skolverket 2018a). 

 

Lässtrategier för ämnestexter 

Den första delen, ”Läskompetens och läsundervisning i alla ämnen” behandlar forskning om 

läsning och undervisning av läsning i gymnasiets ämnen. Här redogörs även för vikten som 

läsförmågan och läsundervisning har för kunskapsinhämtningen. Det första steget utgör en 

sammanfattning av det synsätt och de modeller samt begrepp som kommer att vara centrala 
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inom modulen. Den andra delen ”Källhantering i gymnasiet” syftar till att ge lärare kunskaper 

om hur källhantering och källkritik kan knytas till läsundervisning i olika ämnen. Den belyser 

hur viktigt det är att hantera källor vi läsning. Det handlar om källkritik liksom om metoder för 

hur texter för olika sammanhang kan väljas ut. ”Vad kännetecknar ämnestexter?” utgör den 

tredje delen och den ämnar att explicitgöra den variation av texter som används i 

undervisningen för att bidra med faktakunskaper. Olika texttyper utmanar läsaren på olika sätt. 

Syftet är att synliggöra mångfalden i undervisningens olika texter och lyfta eventuella 

svårigheter som följer av det här till diskussion. Del fyra ”Lässtrategier före läsning” fokuserar 

på förberedelserna innan läsning av ämnestexter. Exempelvis uttrycks förmedling av 

bakgrundskunskaper om en texts innehåll vara nödvändigt för en god läsförståelse. Artikeln i 

denna del presenterar fem lässtrategier som används innan läsning (Skolverket 2018b). 

     Den femte delen ”Lässtrategier under läsning” inleder modulens andra hälft. Den behandlar 

lässtrategier som används under läsningen för att främja läsförståelsen och hur lärare bör arbeta 

med detta i klassrummet. Det sjätte steget ”Lässtrategier efter läsning” berör kunskapen att 

sammanfatta text samt dra slutsatser genom att använda gamla kunskaper i relation till nya. Det 

ges strategier som läraren kan använda i undervisningen för att eleverna sedan ska kunna överta 

dem i den egna läsningen. I denna del behandlas de kognitiva processer som äger rum efter 

textläsning. Utöver det beskrivs hur viktigt det är att elever får möjlighet att öva den 

metakognitiva förmågan för att de ska kunna reglera sin läsning på egen hand. Den sjunde 

delen ”Ordförråd och begrepp” behandlar de svårigheter med begrepp som elever kan stöta på 

vid läsning av vissa facktexter. Den åttonde och sista delen ”Sammanfattning och reflektion” 

handlar om det som uttrycks i benämningen. Modulen sammanfattas och lärarna som arbetat 

med den får möjlighet att reflektera över det som de har jobbat med (Skolverket 2018b). 

 

Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär 

Den här modulen liksom de andra är uppdelad i åtta delar. Den första är “Vetenskaplighet och 

vetenskaplig text” och syftar till att gå på djupet med karaktärsdragen för en vetenskaplig text. 

Resonemanget om vetenskaplighet anknyts till en variation av ämnesdiscipliner och det 

diskuteras vilka vetenskapliga texter som är passande på gymnasiet. Den andra delen 

“Skrivhandlingar i vetenskapliga texter” behandlar och analyserar den vetenskapliga texttypens 

funktion och form. Syftet med delen är att ge läraren stöd vid diskussion och problematisering 

av språk och textfrågor som kan uppkomma i relation till vetenskapliga texter. Del 3, 

“Strategier för vetenskapligt förhållningssätt” ämnar visa hur lärare kan stödja eleverna i deras 

utveckling mot ett abstrakt tänkande. Modulen visar även hur lärare kan utveckla ett 
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vetenskapligt förhållningssätt bland eleverna med strategier och att stegvis vägleda eleverna 

genom komplexa texter. “Arbete med ämnesspecifika begrepp” utgör den fjärde delen. Den 

syftar till att visa lärare hur de kan stötta sina elever vid definition av begrepp och användning 

av skrivhandlingar. Exempel på skrivhandlingar är utredning, argumentation och analys 

(Skolverket 2018c). 

     Den femte delen “Metod och källanvändning” behandlar förhållningssätt till tidigare 

forskning. Syftet är att ge läraren stöd för att kunna motivera vikten att referera för 

gymnasieelever. “Bearbeta och presentera”, den sjätte delen, åskådliggör processen med hur 

ett gymnasiearbete kan se ut. Läraren får ta del av olika exempel på hur de kan arbeta med detta 

och andra småskaliga forskningsliknande arbeten. Del sju “Textarbete i seminarier” redogör 

hur undervisningsformer som är vanliga på högskolan kan anpassas och användas i 

gymnasieundervisningen. Utöver det exemplifieras tillvägagångssätt för textsamtal. Modulens 

sista del “Att läsa och skriva vetenskaplig text” sammanfattar modulens tidigare delar vilka 

diskuteras i sammanhang av gymnasiearbetet. Syftet med det är att stödja lärare i arbetet med 

detta (Skolverket 2018c). 
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