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Abstract 

Skolinspektionens granskning (2010) visar att elevers egna erfarenheter och 

kunskaper inte får tillräckligt med utrymme i deras bearbetning av texter, därmed 

uppfylls inte de övergripande mål som tydliggörs i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019). Den föreliggande studiens syfte 

är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara på elevers 

tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av skönlitteratur. För att fullgöra 

syftet med studien samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och de 

som deltog i studierna var behöriga, undervisande lärare i årskurs 4–6. Studiens 

insamlade data analyseras med hjälp av en kategorisering som utformats efter studiens 

forskningsfrågor. De teoretiska ramar som formulerats för studien har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet samt det hermeneutiska. Resultatet visar att de 

deltagande lärarna har en liknande syn på att ta tillvara på elevers egna erfarenheter 

och kunskaper. Lärarna anser att en läsundervisning som involverar elevers egna 

erfarenheter och kunskaper bidrar till en djupare förståelse för det lästa och det 

framkommer i resultatet att samtliga lärare tycker att det är viktigt. Ett vanligt 

förekommande verktyg hos lärarna är olika typer av lässtrategier och samtliga lärare 

visar på goda erfarenheter av och kunskaper kring användandet av dessa. Däremot 

visar studiens resultat att det skiljer sig åt hur lärarna visar en medvetenhet i sin 

undervisning för att främja ett metakognitivt tänkande hos eleverna. Således visar 

lärarna en mindre medvetenhet om användandet av undervisningsstrategier. Detta 

gäller även när det kommer till att arbeta medvetet med att ta tillvara på elevers egna 

erfarenheter och kunskaper.  
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1 Inledning 

Alla människor, vuxna som barn, besitter olika erfarenheter och kunskaper som 

utvecklas under livets gång. Dessa erfarenheter och kunskaper bidrar till att elever får 

olika personliga byggstenar som i sin tur kan gynna dem i skolans värld när de ges 

möjlighet att ta sig an litteratur och tolka den på ett djupare sätt. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019:8) behandlas 

skolans uppdrag och det poängteras att elever ska få kunskapsbildning som omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Om elever ges möjligheter att samtala, läsa och skriva så utvecklas deras 

möjligheter att kommunicera och de får därmed en tilltro till sin språkliga förmåga. 

Därmed är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade med varandra 

(Skolverket 2019:7). 

 

En granskning av Skolinspektionen (2010) visar att det ofta finns brister i hur lärare 

lägger upp sin undervisning i ämnet svenska samt hur elever ges möjligheter till att 

bearbeta och samtala om olika texter. Granskningen visar att elevers egna erfarenheter 

och kunskaper inte får tillräckligt utrymme i deras bearbetning av texter. Samtidigt 

finns det en internationell samsyn om att elevers läsförståelse utvecklas av att de får 

samtala, tolka och reflektera över olika texter som de arbetar med i undervisningen. 

Skolinspektionen poängterar därför att elevers egna reflektioner om läsning bör vara 

styrande i deras bearbetning av läst text för att kunna utveckla sina kunskaper. 

(Skolinspektionen, 2010:10–15). 

 

Under vår lärarutbildning har vi fått med oss olika sätt att arbeta med skönlitteratur i 

samband med elevers egna erfarenheter och kunskaper. Därför blir det intressant att 

undersöka hur verksamma lärare arbetar med detta eftersom det står tydligt i 

läroplanen att vi ska ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Skolverket 2019:6).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den empiriska studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för 

att ta tillvara på elevernas egna erfarenheter och kunskaper vid läsningen av 

skönlitteratur. För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 

- Hur ser lärare på att involvera elevers egna erfarenheter och varför anser de 

att det är viktigt?  

- Hur arbetar lärare i sin undervisning för att skapa interaktion mellan eleven 

och det skönlitterära verket? 

- Vilka strategier väljer lärare för att skapa reflektion hos eleverna utifrån deras 

egna erfarenheter och kunskaper vid skönlitterär läsundervisning?  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar som ligger till grund för den 

föreliggande studien. Först beskrivs det sociokulturella perspektivet och därefter 

presenteras det hermeneutiska perspektivet för studien (2.1). Därefter redogörs det för 

den tidigare forskningen tematiserat efter fem begrepp: läsförståelse, 

föreställningsvärldar, metakognition, undervisningsstrategier samt lässtrategier (2.2).  

2.1 Teoretisk ram 
Det sociokulturella perspektivet bygger på teoretikern Lev Vygotskijs tankar om hur 

samspelet mellan människor skapar kunskap och utveckling. Perspektivet är en social 

teori där lärandet sker i kulturella och sociala sammanhang där interaktion och 

kommunikation såsom språket har en avgörande roll. Vårt mångkulturella samhälle 

bidrar till skillnader i kunskaper och värderingar samt erfarenheter vilket avspeglar 

sig i skolans värld (Säljö 2017:262). Hur vi kan ta vara på elevers olikheter och 

utveckla deras kunskaper är en grundläggande del i den föreliggande undersökningen.  

 

Hermeneutiken som vetenskaplig teori betonar tolkningens roll och handlar om hur 

vi kan förstå och skapa mening. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln som behandlar två fenomen, del och helhet som tillsammans 



 

3(21) 
 

skapar betydelse i förståelseprocessen. För att få förståelse bör individen gå in i 

texters innehåll och förstå de ingående delarna som är avgörande för att kunna förstå 

helheten (Allwood 2018:109–110). Förförståelsen i individens tolkning byggs på 

erfarenhet, kultur och samhälle och utgör en förutsättning till förståelsen och vidare 

tolkning (Allwood 2018:115). Hermeneutiken som teoretisk ram kan bidra till en 

förståelse för hur lärares didaktiska val möjliggör elevers vidare tolkning och det 

ligger till grund för föreliggande studie. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Läsförståelse 

I kursplanen för ämnet svenska och svenska som andraspråk står det i kunskapskraven 

att elever ska kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter med hjälp av användningen 

av lässtrategier. Elever visar på en grundläggande läsförståelse när de med hjälp av 

lässtrategier gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kan utifrån sina egna 

erfarenheter tolka och föra enkla resonemang kring budskap i olika verk. Med hjälp 

av lässtrategierna kan eleven beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket 

2019:263).  

 

Molloy (2012:17) skriver i boken Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum att elever 

ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelse när de får diskutera utifrån egna 

erfarenheter i förhållande till skönlitteratur. Detta innebär att det är skillnader mellan 

läsförmåga och läsförståelse. När elever besitter läsförmåga betyder detta att de kan 

avkoda texter, men det betyder inte att de har en läsförståelse som krävs för att läsa 

en modern eller en äldre text. Författaren talar om att läsförståelse betyder att läsaren 

kan behärska olika lässtrategier och ett av kursplanens mål är att elever redan från 

tidig skolålder ska kunna behärska olika lässtrategier. En väl utvecklad läsförmåga 

innebär enligt Varga (2015:44) att kunna analysera, kritiskt granska och 

kommunicera sin läsförståelse i tal och skrift samt kunna anpassa språket efter syfte 

och mottagare. Detta spelar en viktig roll i såväl utbildningen som i senare delar av 

livet. Därför är det ett av skolans viktigaste uppdrag att ge elever stöd i att utveckla 

sin läsförmåga och läsförståelse. Molloy (2012:19) skriver även om vikten att samtala 

om den lästa texten för att ge en djupare förståelse för innehållet i litteraturen, vilket 
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kan ske genom interaktion mellan elev-elev. I en dialog där elever ges möjlighet att 

samtala om samma lästa text kan deras läsförståelse utvecklas. Genom att låta elever 

lyssna till andras tolkning av texten får de en förståelse av andras perspektiv, andras 

erfarenheter och andra tider därmed kan läsförståelsen utvecklas.  

 

Bråten (2008:14) beskriver att läsförståelse handlar om att ha förmågan att ”utvinna 

och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.” 

Författaren beskriver två olika aspekter av läsförståelse. Den första aspekten är att 

läsaren noggrant genomsöker texten för att få fram författarens mening och innebörd. 

Den här processen är grundläggande men inte nog för att kunna skapa djupare 

förståelse för texten, därför måste även den andra aspekten av läsförståelse finns med 

i processen. En djupare förståelse för det lästa kan utvecklas när läsaren aktivt 

interagerar med texten, det vill säga att läsaren inte bara tar emot utan också ger 

mening. Den andra aspekten handlar alltså om att skapa mening med utgångspunkt i 

texten och förena textens innehåll med kunskaper som läsaren redan besitter.  

2.2.2 Föreställningsvärldar 

Läsforskaren Judith A. Langer (2017) skriver i sin bok Litterära föreställningsvärldar 

om hur föreställningsvärldar är personliga textvärldar som skapas hos varje individ 

och ser olika ut beroende på läsarens erfarenheter och förväntningar i mötet med en 

viss text. I utvecklandet av föreställningsvärldar rör sig läsaren genom, går tillbaka 

och bearbetar föreställningsvärldarna genom ständig interaktion i utbyte med 

litteraturen. Föreställningsvärlden handlar om en persons tankar, känslor och aningar, 

som ibland sker medvetet men oftast omedvetet medan en förståelse byggs upp 

(2017:35). Lärare kan hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse med hjälp av samtal 

och diskussioner vid läsningen vilket ger eleverna möjligheter att förändra sina 

föreställningsvärldar. ”Föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, 

genom tanke och erfarenhet” (Langer 2017:29). 

 

Langer (2017:37–43) beskriver fem faser i byggandet av föreställningsvärldar och de 

beskrivs som ett förhållningssätt där läsaren ges möjlighet att utveckla 

föreställningsvärldar. De fem faserna benämns som att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, att stiga ut 
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och ta det man vet under omprövning, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, att 

gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare. Författaren tydliggör faserna och 

menar att den första fasen att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld innebär 

att läsaren närmar sig texten och stiger in i den och dess föreställningsvärld. Läsaren 

utvecklar en föreställningsvärld som grundar sig på egna erfarenheter och kunskaper 

och det byggs upp en förförståelse inför den text som läsaren tar sig an. I fas två att 

vara i och röra sig genom en föreställningsvärld bygger läsaren upp en 

föreställningsvärld och fördjupar sin förståelse med hjälp av tidigare erfarenheter och 

kunskaper. De tidigare erfarenheterna och kunskaperna bidrar till att läsaren kan se 

samband och göra kopplingar till det lästa vilket bidrar till en djupare förståelse. Den 

tredje fasen att stiga ut och ta det man vet under omprövning, innebär att läsaren 

stannar upp och ställer sig utanför föreställningsvärlden för att fundera över 

innehållets betydelse. Läsarens föreställningsvärld får en ny betydelse när läsaren 

reflekterar över vilken betydelse det lästa verket har för ens eget liv. Den fjärde fasen 

att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen handlar om att låta läsaren se tillbaka på 

läsupplevelsen och betrakta den mer objektivt genom att göra jämförelser med andra 

texter. I den femte fasen att gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare tar 

läsaren med sig kunskaper från tidigare föreställningsvärldar och skapar något nytt 

bortom dessa. I skapandet av något nytt får läsupplevelsen en betydelse och en 

konsekvens. Läsaren kan återkomma till en fas flera gånger vid utbytet med 

litteraturen eftersom föreställningsvärldarna inte är statiska, de utvecklas hela tiden. 

 

Det som benämnts i avsnittet är relevant för studien då det är en viktig aspekt när det 

kommer till att skapa en fördjupad läsförståelse med hjälp av föreställningsvärldar 

där elever tar in sina egna erfarenheter. 

2.2.3 Metakognition 

Tengberg (2016:46) beskriver metakognition som ett begrepp för att analysera vilken 

betydelse lässtrategier har för utvecklingen av elevers läsförmåga. Det handlar om 

elevers medvetenhet om sitt eget tänkande och deras möjlighet till att anpassa det 

egna tänkandet i förhållande till specifika uppgifter eller problem. Det egna tänkandet 

kan även sättas i förbindelse till elevers möjlighet att kontrollera sin 

läsförståelseprocess och börja reflektera över sig själva som läsare. Varga (2015:44–
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45) skriver i sin empiriska studie ”Metakognitiva perspektiv på 

läsförståelseprocessen” om hur elever kan utveckla sitt metakognitiva perspektiv på 

läsförståelseprocessen genom stöd från läraren under textsamtal om skönlitteratur. 

Varga (2015) menar, likväl som Tengberg (2016) att metakognition handlar om 

elevers förmåga att observera den egna kunskapsprocessen och de egna 

tankeoperationerna i samband med medvetna val av lärandestrategier. Detta innebär 

att eleven själv gör ett medvetet val av läsförståelsestrategier och kan påverka sin 

egen läsförståelse- och tolkningsprocess genom detta. Varga (2015) diskuterar även 

undervisningsstrategier och lärarens roll i att stötta eleven i valet av 

läsförståelsestrategier, detta diskuteras mer i avsnitt 2.1.4.  

 

Langer (2017:136) beskriver att samarbetsfrämjande stöd är avgörande för att elever 

ska utveckla sin litterära tolkning. Författaren betonar vikten av att lärarens stöd 

bidrar till att elever deltar i litterära diskussioner och utforska sina tankar på ett 

reflekterande sätt. Det leder till att elever får ompröva sina idéer och uppfattningar 

som leder till ett litterärt byggande av föreställningsvärldar. Det är även viktigt att 

elever utgår från sin egna tillfälliga föreställningsvärld och att elever i interaktion med 

varandra utforskar möjligheter och utvecklar sina tolkningar. 

2.2.4  Undervisningsstrategier  

Anita Vargas (2015:56) empiriska studie ”Metakognitiva perspektiv på 

läsförståelseprocessen” genomfördes i årskurs 6–7 där författaren undersöker hur 

lärare använder sig av olika undervisningsstrategier. Författaren menar att genom 

anpassningar kan dessa strategier även användas i flera årskurser. I studien tar Varga 

(2015:55) upp tre språkliga undervisningsstrategier: frågeställandet, utpekandet och 

benämnandet som används i klassrummet vid textsamtal om skönlitteratur. 

Undervisningsstrategierna är riktade att fokusera på medvetenhet, uppgifter och 

strategier. Frågeställandet är den mest förekommande strategin och innebär att lärare 

använder sig av olika sorts frågor under textsamtalet. Utpekandet kan i kombination 

med frågeställandet och benämnandet synliggöra för eleven vilken strategi som de 

kan använda under läsningen. Detta görs genom att fråga vilken strategi elever 

använder, uppmana om att använda den valda eller flera strategier, peka ut de 

strategier som elever valt att använda samt benämna de olika strategierna för elever. 
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Detta leder till att elevers metakognitiva tänkande utvecklas eftersom en medvetenhet 

skapas hos dem. Syftet med de språkliga undervisningsstrategierna är att elever ges 

stöd i att göra medvetna val av strategier som är anpassade för den specifika uppgiften 

och lärandesammanhanget. Varga (2015:52) talar om en explicit undervisning i 

användandet av läsförståelsestrategier. Lärare kan stötta elever genom att modellera 

lässtrategier, arbeta med olika former av stödstrukturer samt ge elever utmaningar i 

att ställa frågor och reda ut oklarheter i texter. Detta kan i sin tur hjälpa elever att 

utveckla såväl läsförståelsestrategier som metakognition. 

2.2.5 Lässtrategier 

I kursplanen för ämnet svenska och svenska som andraspråk står det i centralt innehåll 

att elever ska ges förutsättningar att utveckla ”Lässtrategier för att förstå och tolka 

texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 

sådant som står mellan raderna” (Skolverket 2019:259). Begreppet lässtrategier 

definieras av Afflerbach, Pearson och Paris i deras forskningsartikel ”Clarifying 

Differences Between Reading Skills and Reading Strategies” (2008:368) som 

målinriktade försök att kontrollera och modifiera en läsares ansträngningar att avkoda 

text, förstå ord och hitta betydelser i texter. Författarna understryker att lässtrategier 

är medvetet kontrollerade processer och att en medveten tillämpning av strategier 

leder till en förståelse för hur läsning fungerar samt hur man identifierar och löser 

problem. Författarna talar om ”den strategiska läsaren” som kännetecknas av att 

arbeta kontrollerat mot ett mål i läsningen. Strategiska läsare definieras som flexibla 

och anpassningsbara individer som kan välja rätt strategi för att nå det mål som de har 

satt upp för läsningen (2008:372).  

3 Metod och material 

I följande kapitel presenteras den metod och det material som har använts i studien. 

Till en början presenteras datainsamlingsmetoden och valet av semistrukturerade 

intervjuer motiveras (3.1). Därefter beskrivs urvalet av studiens deltagare och urvalets 

kriterier (3.2) följt av genomförandet (3.3) samt en beskrivning av den valda 

analysmetoden (3.4). Under den avslutande rubriken (3.5) diskuteras för- och 

nackdelar med studiens metoder. 
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3.1 Metodval 
Den föreliggande studien är kvalitativ då det ger en djupare analys som behandlar 

personliga erfarenheter, tankar, åsikter och uppfattningar (Starrin, Svensson 

1994:21). För att svara på studiens forskningsfrågor genomförs semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

informanterna får ta del av förutbestämda frågor men med en flexibilitet för att de ska 

få möjlighet att utveckla sina svar. Flexibiliteten ger informanterna chans att svara på 

följdfrågor som ger öppna svar om deras synpunkter kring de förutbestämda ämnena 

och frågorna (Denscombe 2018:269). För att få mer kontrollerbara intervjuer och 

underlätta dokumentationen av dem så genomförs de semistrukturerade intervjuerna 

i form av personliga intervjuer. Detta bidrar till att mötet mellan informant och 

forskare förenklas, samt att varje enskild informants tankar och åsikter får större 

utrymme eftersom fokus ligger på den enskilda informanten (2018:270). 

3.2 Urval 
Inför studiens genomförande valdes fyra lärare ut för att delta i studien. Valet av 

antalet lärare har sin grund i studiens begränsade omfång och att studier av kvalitativ 

ansats sällan kräver ett större antal intervjuer. Urvalet gjordes utifrån ett kriterie- och 

bekvämlighetsurval där semistrukturerade intervjuer utfördes för att besvara studiens 

frågeställningar. Studiens val av deltagare utifrån kriterieurvalet innebär att 

deltagarna ska vara behöriga lärare i årskurserna 4–6 samt att de undervisar i ämnet 

svenska. Vi valde att intervjua lärare i alla tre årskurser för att kunna se om det finns 

skillnader i hur de arbetar i respektive årskurs. Bekvämlighetsurvalet betyder att de 

utvalda lärarna är bekanta med oss sedan tidigare och de valdes ut på de skolor där vi 

varit under anslutande VFU-period. De lärare som deltog i studien befann sig på tre 

olika orter i södra Sverige. Studiens utvalda lärare benämns med fingerande namn för 

att ta hänsyn till konfidentialitetskravet (se tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1 

Namn Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

Yrkeserfarenhet 23 år 12 år 19 år 20 år 

Årskurs Årskurs 6 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 5 
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3.3 Genomförande 
Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav som säkrar 

forskningens kvalitet. Inför intervjun med samtliga lärare har informationskravet 

uppfyllts genom att lärarna blev informerade om att deras identitet skyddas och att 

materialet är konfidentiellt. Därmed kunde konfidentialitetskravet tillgodoses för 

studien. Lärarnas personuppgifter användes enbart för vetenskapligt syfte vilket gör 

att nyttjandekravet blir uppfyllt. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att lärarna 

frivilligt medverkade efter förfrågan om deltagande i intervju samt att informanten 

även gav samtycke om att bli inspelad under intervjun (Vetenskapsrådet 2011:7–14).  

 

Vid planeringen av intervjun utformades en intervjumall (se bilaga 1) som ligger till 

grund för vilka semistrukturerade frågor som ställs till informanterna. Vid 

planeringen av intervjuerna skickades det ett informationsmail till de utvalda lärarna 

där det gavs information om syftet med undersökningen. Vid intervjutillfällena så 

tydliggjordes syftet med studien till en början och därefter ställdes intervjufrågorna 

till informanterna. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att 

säkerställa att informanternas svar utgjorde ett analyserbart material för studien. 

Innan transkriberingen genomfördes skapades en kopia av varje inspelad intervju för 

att inte riskera att insamlade data skulle förloras (Norrby, 2014:252). 

Transkriberingen utfördes i form av en bastranskription vilket innebar att vi inte 

ägnade allt för mycket tid på att transkribera olika detaljljud, exakta pauser och 

prosodiska drag. Därmed bidrog den här typen av transkriptionen till ett sätt att spara 

tid (2014:100).  

3.4 Analysmetod 
Det insamlade materialet kategoriserades och analyserades med hjälp av de tre 

forskningsfrågor som formulerats för studien. De transkriberade intervjuerna skrevs 

ut och klipptes isär i olika delar så att svaren på intervjufrågorna kunde sorteras och 

kategoriseras under lämpligast forskningsfråga. Analysmetoden gav en helhetsbild av 

resultatet och sorteringen gjorde det möjligt att se mönster och samband mellan de 

olika informanternas svar i relation till studiens forskningsfrågor. En överblick av 
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informanternas svar bidrog till att de kunde sorteras in under den forskningsfråga som 

var mest lämplig. Avslutningsvis genomfördes en djupanalys av utvalda svar kopplat 

till respektive forskningsfråga. 

3.5 Metodkritik 
Studiens val av metod är semistrukturerade intervjuer, sådana intervjuer bidrar till att 

informanternas svar kan betraktas som trovärdiga eftersom informanterna får 

möjlighet att ge djupare svar till de förutbestämda frågorna. Valet av personliga 

intervjuer bidrar till en direktkontakt mellan forskare och informant, detta gör att 

forskaren kan granska data och dess relevans vid tillfället då intervjun äger rum. Vid 

transkriberingen kan informantens svar kontrolleras av forskaren och även detta 

stärker validitetsbedömningen för studien (Denscombe 2018:293). Eftersom 

föreliggande studie är relativt liten och endast behandlar intervjusvar från fyra 

verksamma lärare är en generalisering inte aktuell. Däremot är förhoppningen att 

andra verksamma lärare och lärarstudenter ska kunna relatera till forskningens 

resultat och detta skulle innebära att studien blir relaterbar.  

 

Denscombe (2018:421–423) menar att objektiviteten i en kvalitativ studie alltid går 

att ifrågasätta eftersom studien är en tolkningsprocess och den har en inverkan från 

forskarna. I föreliggande studie har varje forskare valt ut informanter som tidigare är 

kända för dem och sedan enskilt utfört intervjuerna därför kan det finnas tendens till 

ett mindre objektivt förhållningssätt från forskaren. Objektiviteten hade kunnat 

stärkas i studien om forskarna istället intervjuat varandras informanter eftersom 

forskarna inte har någon personlig koppling till informanterna. Däremot har 

inspelningar av intervjuerna genomförts vilket bidrar till att reliabiliteten stärks. 

4 Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara 

på elevers egna erfarenheter och kunskaper vid läsningen av skönlitteratur. I detta 

kapitel presenteras studiens resultat och svar på frågeställningarna i tre olika avsnitt. 

I det första avsnittet presenteras resultat kopplat till hur lärare ser på att involvera 

elevers egna erfarenheter och kunskaper, samt varför det är viktigt att involvera dessa 
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i sin undervisning (4.1). Därefter presenteras resultatet utifrån lärares sätt att arbeta 

för att skapa interaktion mellan eleven och det litterära verket (4.2). Avslutningsvis 

presenteras vilka strategier lärarna använder för att skapa reflektion hos elever utifrån 

deras egna erfarenheter och kunskaper (4.3). 

4.1 Vikten av att involvera elevers egna erfarenheter 
Det framgår tydligt när samtliga lärare beskriver sin tolkning av läsförståelse att det 

är något som man kan koppla till sina egna erfarenheter och förkunskaper i samband 

med läsning. De fyra lärarna ger uttryck för hur viktigt det är att involvera elevers 

egna erfarenheter i sin läsning. När frågan ”Tycker du att det är viktigt att involvera 

deras egna erfarenheter och kunskaper?” ställs under intervjuerna så svarar alla lärare 

att de tycker att det är ytterst viktigt att arbeta med det. Samtidigt menar Lärare D att 

det sker automatiskt: 

Tänker att det är nästan oundvikligt, att det kommer automatiskt så det klart att 

det är viktigt. Att de behöver också möjlighet att få dela med sig av det de kan 

och de de vet. Det tycker jag är viktigt. 

 

Även Lärare C belyser den stora betydelsen av att involvera elevers egna erfarenheter 

och kunskaper är oerhört viktig. Hon menar att motivationen måste komma från 

eleverna själva och det kan ske genom att de får reflektera och koppla till sina egna 

kunskaper och erfarenheter. Lärare D beskriver att det handlar om hur man kan vända 

och vrida på det, att eleverna själva får reflektera om hur de hade gjort eller tänkt i en 

liknande situation. Eleverna får leva sig in i karaktärers situationer och på det sättet 

koppla till sina egna erfarenheter och tankar i en reflektion kring det lästa innehållet.  

 

Lärare C tar upp att eleverna kan ha svårt för att reflektera och koppla till sig själva 

när det inte finns ett givet svar i texten. Hon menar att dessa frågor kan vara svåra och 

därför är det viktigt att förklara för eleverna att det inte finns ett svar som är rätt eller 

fel utan det handlar om deras tankar och åsikter. Hon hävdar att en sådan diskussion 

är viktig och att elevernas egna tankar och reflektioner har en stor betydelse för att 

utveckla deras tänkande under läsning.  
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Lärare A menar att elevernas förmåga att använda sina egna erfarenheter och 

kunskaper är en bidragande faktor till deras sätt att reflektera över det lästa. När det 

kommer till att involvera elevers egna erfarenheter och vikten av att göra detta så 

nämner Lärare A att hon arbetar mycket med dialogen med eleverna, både dialogen 

lärare-elev, elev-elev men också dialogen i helklass. Hon menar att dialogen leder till 

att eleverna får tips och idéer av varandra speciellt när de diskuterar i helklass och tar 

upp frågor som ”Men hur tänker du?” ”Hur gör du här?”. Hon menar också att de 

elever som läser mycket överlag kan koppla saker som de har läst sedan tidigare till 

diskussioner i såväl svenskämnet som i andra ämnen. Genom läsningen har de fått 

med sig ett större vokabulär som gör att de kan diskutera, göra kopplingar och ge 

exempel. 

4.2 Lärares arbetssätt för att skapa interaktion mellan eleven och det 

skönlitterära verket 
I litteraturundervisningen skapar lärarna möjligheter för eleverna att fördjupa sina 

tankar kring ett innehåll genom valet av en skönlitterär bok. Valet av litteratur grundar 

sig på vilken förståelse som eleverna bär med sig ifrån tidigare erfarenheter för att 

skapa ett intresse, därefter kan interaktionen mellan elev och text möjliggöras. De fyra 

lärarna beskriver även hur de försöker koppla skönlitterär läsning till andra ämnen 

som de arbetar med. Detta kan tyda på att lärarna försöker arbeta med att låta eleverna 

koppla sina egna erfarenheter och kunskaper till uppgifter i andra ämnen. Genom 

intervjuerna framkommer det att högläsning ofta förekommer i de olika klassrummen. 

Lärarna talar om fördelarna med högläsning och hur eleverna får möjlighet att 

diskutera innehållet samt att detta engagerar eleverna i läsningen. Lärare B beskriver 

att hon kan följa upp elevernas förståelse för innehållet genom diskussionerna som 

sker efter läsningen.  Däremot uttrycker hon att det kan vara svårt att välja en 

gemensam bok som ska intressera alla elever, därav betonar hon vikten av 

diskussionerna som framkommer kring ett innehåll: 

Det kvittar nästan vilken bok man läser, gör man det gemensamt och diskutera 

den och alla är med. Det blir det helt annorlunda än om en läser en bok som vi 

andra inte läser. Att man har något gemensamt. 
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Till skillnad från Lärare B lyfter Lärare A progressionen i arbetet med 

läsförståelsetexter vilket skapar möjlighet för eleverna att utveckla sina svar och sin 

läsförståelse. Detta kan innebära att interaktionen skapas genom att eleverna får tänka 

kring det lästa. Lärare A gör detta genom att ge eleverna exempel på vad en analys är 

samt att förklara vad som krävs i delen där eleverna ska reflektera i sitt arbete med 

läsförståelsetexter.  Lärare A berättar även att hon låter eleverna koppla sina egna 

erfarenheter och kunskaper genom skrivandet. Detta leder till att eleverna får bygga 

en djupare förståelse med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper: 

Egna upplevelser, ja det beror ju på hur man kopplar, nu tänker jag, jag kopplar 

ju ihop så mycket i svenskan, men det kan ju vara såhär att om man har hållt på 

med en viss genre eller så. Om man sen till skrivbiten kanske kopplar det, då ska 

de försöka utveckla och få med sig från egna erfarenheter. 

  

Lärare B utgår från ett arbetssätt där hon låter elever läsa en text och sedan stanna upp 

och låta dem göra kopplingar till deras erfarenheter genom att få berätta vilka tankar 

de får om texten under läsningen. Hon tycker att det är viktigt att arbeta med detta 

men belyser att det är svårt att hinna med och menar att hon för tillfället valt att 

fokusera på ren lästräning istället för kopplingar till egna erfarenheter. Detta beror på 

att klassammansättningen består av ett stort antal svaga läsare. Detta kan tyda på att 

lärare i årskurs 4 inte har tid att lägga fokus på läsförståelse samt progressionen i 

läsförståelseutvecklingen på grund av att deras fokus istället läggs på att utveckla 

elevernas läsförmåga. Däremot uttrycker Lärare A vikten av att arbeta med 

progressionen redan i årskurs 4 samt att det är en lång process som utvecklas under 

hela mellanstadiet.  

4.3 Lärares val av strategier för att skapa reflektion utifrån elevers 

egna erfarenheter och kunskaper 
Samtliga lärare visar på goda erfarenheter av och kunskaper om olika lässtrategier. 

Under intervjuerna framkommer det att valet av arbetssätten skiljer sig åt hos lärarna 

då de arbetar på olika sätt med lässtrategierna. Detta kan ha sin grund i att Lärare A 

arbetar i årskurs 6 och Lärare B i årskurs 4. Det kan tänkas att de yngre eleverna ännu 

inte har utvecklat sin läsförmåga och läsförståelse lika mycket som de äldre eleverna.  
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Lärare C berättar om studiematerialet En läsande klass bestående av fem olika 

lässtrategier som ger elever möjlighet att få skapa en reflektion utifrån sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Hon skapar frågor mellan raderna och bortom raderna för 

att möjliggöra en koppling mellan elevernas egna erfarenheter och kunskaper. Lärare 

B berättar om Spågumman som är en lässtrategi där läraren syftar till att skapa ett 

intresse för boken och låta elever förutspå vad den kommer att handla om. Hon menar 

även att detta skapar en förförståelse hos eleverna. Genom att skapa ett intresse för 

boken så bidrar det till att det blir lättare för eleverna att börja läsa. Detta är en 

lässtrategi som Lärare A arbetade med i årskurs 4 men nu skiljer det sig åt i årskurs 6 

då fokus ligger på att arbeta med hur eleverna tolkar texter och läser mellan samt 

bortom raderna i texten.  

 

Under intervjuerna framkom det att samtliga lärare arbetar med att utveckla elevers 

förmåga att läsa mellan raderna och bortom raderna. Lärare B förklarar att ställa 

frågor bortom raderna handlar om att koppla till egna erfarenheter och när hon arbetar 

med det använder hon sig av lässtrategin Reportern från En läsande klass.  Hon menar 

att eleverna får möjlighet att reflektera över vad de själva tycker och därmed kan 

eleverna koppla till sina egna erfarenheter och upplevelser. Till skillnad från de andra 

lärarna så tar Lärare D upp lässtrategin Konstnären från En läsande klass. Hon menar 

att det ger eleverna möjligheten att skapa sig egna bilder och tankar av det lästa. Enligt 

Lärare D är barnen fixerade vid bilder som de får i samband med läsningen och i vissa 

fall kan det även vara svårt för eleverna att göra miljö- och personbeskrivningar. 

Läraren menar att det är viktigt att arbeta med konstnären för att hjälpa eleverna att 

kunna beskriva saker och skapa inre bilder hos sig själva när de läser. 

 

Lärarna talar om vikten av att involvera elevernas egna erfarenheter och kunskaper 

för att skapa reflektioner hos eleverna utifrån den skönlitterära läsningen. Lärare A 

talar om hur hon arbetar med att skapa reflektion hos eleverna utifrån strukturer i 

kooperativt lärande. Hon lyfter en specifik struktur som kallas för EPA där hon ger 

eleverna möjlighet att först reflektera enskilt, sedan i par och slutligen alla 

tillsammans. Läraren talar om fördelar med en sådan struktur eftersom den synliggör 

elevernas egna tänkande som hon sedan kan använda i gruppdiskussionen.  
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Med utgångspunkt i de valda lässtrategierna väljer lärarna metoder som ska utveckla 

elevers reflektionsförmåga. Lärarna beskriver att de synliggör olika lässtrategier 

genom att visa bilder för eleverna, de menar även att de samtidigt talar om syftet med 

strategierna. Sammantaget talar lärarna om hur arbetet både före och efter läsning är 

viktigt samt att det ofta sker i en gemensam diskussion i helklass. Lärare B talar om 

hur hon möjliggör reflektioner hos eleverna utifrån sina valda lässtrategier genom att 

arbeta medvetet med den valda strategin och gör det synligt för eleverna vad som är 

syftet med de olika lässtrategierna: 

Eh, om man säger att jag plockar fram en av strategierna så förstår de vad jag 

menar. Då vet de att jag ju har kort här på väggen, så sätter jag det på tavlan och 

då förstår de vad det är de ska göra. Om det ökar reflektionsförmågan det tror 

jag absolut att det gör, det är jag rätt säker på faktiskt för att annars skulle man 

bara kunna läsa en bok från pärm till pärm utan att reflektera men jobbar man 

medvetet med den så är jag rätt säker på att de lär sig reflektera.  

 

I studien nämns flera olika undervisningsstrategier för att främja elevers reflektion 

vid användningen av de olika lässtrategierna. Lärarna betonar vikten av att ställa 

följdfrågor vilket bygger på frågor som står mellan och bortom raderna. Lärare C 

uttrycker att hon vill att eleverna ska nå ett djupare budskap kring det lästa. Lärare D 

utvecklar även frågeställandet genom att eleverna på ett reflekterande sätt får 

motivera hur de tänker samt hur de kommer fram till sina svar. Hon anser att eleverna 

kan utveckla det de redan kan och kommer längre i sin tolkning. Däremot nämner 

Lärare B att eleverna i årskurs 4 kan behöva vägledande frågor dels för att anpassa 

efter deras förmåga och för att det kan vara svårt för dem att veta vad som menas med 

att reflektera över något.  

Det är nog En läsande klass strategierna som vi har använt väldigt väldigt 

mycket. Annars tror jag det handlar mycket om frågorna man ställer, att man 

undviker att hålla på att ställa frågor om det som man ändå kan läsa i texten ”hur 

gammal är Kalle?” eller ”vad heter huvudpersonen?”, nu när de går på 

mellanstadiet är det inte DET innehållet man vill ha. Asså det är inte det man 

vill att de ska fundera över, utan det är det djupare budskapet istället. 
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5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens syfte, att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar 

för att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av 

skönlitteratur, diskuteras utifrån lärares uppfattningar, den tidigare forskningen samt 

de teoretiska ramarna.  

5.1 Resultatdiskussion  
Studien visar att de deltagande lärarna delar en liknande syn i hur de tar tillvara på 

elevers egna erfarenheter och kunskaper i litteraturundervisningen. Detta framgår 

tydligt i resultatet när lärarna med egna ord får tolka begreppet läsförståelse och 

beskriver hur en djupare förståelse kan skapas genom att låta eleverna koppla in sina 

egna erfarenheter och kunskaper vid läsning. För att möjliggöra en djupare förståelse 

menar Bråten (2008:14) att det krävs en aktiv interaktion mellan elev och text. Det 

handlar inte bara om att kunna läsa texten utan också skapa mening kring den, vilket 

görs när eleven kopplar textens innehåll till sina tidigare kunskaper. Lärarna belyser 

vikten av att elever behöver få lära tillsammans med andra och att dialogen har en 

central roll i lärandet för att utveckla kunskap. Deras synsätt går tydligt att associera 

till Vygotskijs tankar om det sociokulturella perspektivet (Säljö 2017:262).  

 

Lärarna i denna studie arbetar med olika former av dialoger som möjliggör en 

interaktion mellan elev och text vilket leder till byggandet av föreställningsvärldar. 

”Föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och 

erfarenhet” (Langer 2017:29). I utvecklandet av elevers läsförståelse behöver läraren 

erbjuda samtal och diskussioner vid läsningen för att ge eleverna möjligheter att 

förändra sina föreställningsvärldar (Langer 2017:29). Lärarna talar om att det är en 

pågående process som leder till att läsaren får utveckla sin läsförståelse, vilket erinrar 

om Langers beskrivning av en kontinuerlig process där läsaren kan återkomma till en 

föreställningsvärld flera gånger i utbytet med litteraturen (2017:35). Lärarnas 

uppfattning om hur deras arbete främjar elevers läsförståelse går tydligt koppla till 

den hermeneutiska cirkeln. Lärarna talar om en process i lärandet som delvis handlar 

om att arbeta med strategier för att skapa nya tolkningar av det lästa det handlar även 

om att lära av varandra och skapa nya tolkningar (2017:136). Lärare kan hjälpa elever 
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att utveckla sin läsförståelse med hjälp av samtal och diskussioner intill läsningen 

vilket ger eleverna möjligheter att förändra sina föreställningsvärldar.  

 

Ett annat resultat av studien är att lärarna väljer att använda sig av och representera 

olika former av lässtrategier för eleverna. Lässtrategierna blir därför ett verktyg för 

eleverna så att de kan utveckla sin läsförståelse. Afflerbach, Pearson och Paris 

(2008:372) beskriver hur lässtrategier är medvetna processer för att uppnå ett mål i 

sin läsning. Lärarna i studien beskriver att de valda lässtrategierna främjar elevers 

reflektionsförmåga samt att eleverna får ta med sig sina egna erfarenheter och 

kunskaper in i sin tolkning av det litterära verket. Langer (2017:136) beskriver att 

genom lärares stöd utforskar eleverna sina tankar i diskussioner och det leder till att 

eleverna få ompröva sina idéer och uppfattningar kring det lästa. Lärarna i studien 

talar om hur de stöttar elevernas tankar och reflektioner genom frågeställandet likt 

den undervisningsstrategi som Varga beskriver (2016:55).  

   

Studien visar att lärarna arbetar på olika sätt med att utveckla elevers tänkande och 

reflektioner kring läsning och detta är enligt Tengberg (2016:46) ett sätt att låta elever 

bli medvetna om sitt eget tänkande och få möjlighet att anpassa det till en specifik 

uppgift. Lärarna beskriver att frågeställandet har en betydande roll för hur de kan 

hjälpa eleverna vidare i sina tolkningar och tankar kring ett innehåll. Detta resultat är 

i linje med Vargas (2016:55) studie som beskriver att frågeställandet är den mest 

förekommande undervisningsstrategin som möjliggör ett metakognitivt tänkande hos 

eleven. För att ta sig framåt i sin tolkningsprocess är de språkliga 

undervisningsstrategierna viktiga då eleven gör ett medvetet val av strategin.  Vi kan 

dock se att det skiljer sig i hur lärarna medvetet arbetar med undervisningsstrategier 

såsom utpekandet, frågeställandet och synliggörandet. Två av lärarna visar en större 

medvetenhet i sin undervisning för främjandet av ett metakognitivt tänkande hos 

eleverna. Då studiens resultat visar att det saknas vissa undervisningsstrategier leder 

detta till att det finns brister för att skapa en medvetenhet hos eleverna vid val och 

syfte av lässtrategier.  
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5.2 Reflektion     
I Läroplanen (Skolverket 2019:8) står det tydligt att elever ska få kunskapsbildning 

som omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper 

och erfarenheter. Under studiens gång har våra uppfattningar om vikten av att ta 

tillvara på elevers egna erfarenheter stärkts med hjälp av det som framkommer i den 

tidigare forskningen. Vår uppfattning är att lärarna arbetar med att låta elever koppla 

in sina egna erfarenheter och kunskaper vid läsningen. Detta sker dock till viss del 

omedvetet, därav är vår tolkning att det finns brister i hur lärare lägger upp sin 

undervisning. I linje med Skolinspektionens granskning visar även vår studie att det 

finns brister i hur elever får möjlighet att reflektera kring sin läsning utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta betydelsen av 

att arbeta med skönlitterär läsning kopplat till elevers reflektion. Dock visar resultatet 

att lärarna har uttryckt att det inte finns tillräckligt med tid till att arbeta på ett 

reflekterande sätt i läsundervisningen, vilket kan ligga till grund för de brister som 

framkommit i Skolinspektionens granskning (2010:15). En annan bakomliggande 

faktor till att lärare inte ger mer tid till elevers egna reflektioner kan vara rädslan för 

att diskussioner leder bort från det aktuella ämnet och därmed krävs det mer tid för 

ett sådant lektionsupplägg. Studien bidrar till hur vi kan ta med oss en medvetenhet 

in i läraryrket när det kommer till att arbeta med att ta tillvara på elevers egna 

erfarenheter och kunskaper. Det handlar om en kännedom om våra lektioners upplägg 

men också hur vi kan stötta våra framtida elever i att koppla sina egna erfarenheter 

till skönlitterära verk som kan bidra till djupare tolkningar hos eleverna. Det krävs 

därför en medvetenhet hos lärare om elevers olika bakgrunder och svåra upplevelser, 

vilket kan leda till utmaningar med att arbeta med elevers egna reflektioner och låta 

dem koppla till egna erfarenheter. Medvetenheten är därför viktig att få med i all 

undervisning och borde aktivt arbetas med i samtliga ämnen. En annan reflektion 

utifrån studien är att undervisningsstrategierna är minst lika viktiga som 

lässtrategierna eftersom de är styrande för undervisningen. Likaså vill vi lyfta 

betydelsen av att läsförståelse och att kunna koppla ett läst innehåll till egna 

erfarenheter och kunskaper är beroende av varandra. Därför är det viktigt att besitta 

en förmåga att kunna koppla ett läst innehåll till egna erfarenheter för att 
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läsförståelsen ska kunna utvecklas. Samtidigt behövs det en god läsförståelse för att 

kunna koppla till egna erfarenheter och kunskaper. 

5.3 Vidare forskning 
I studien har vi upplevt svårigheter med begreppet egna erfarenheter. Begreppet är 

svårdefinierat på grund av att det omfattar olika perspektiv och går att tolka på olika 

sätt beroende på vilket sammanhang det sätts i. Till följd av detta anser vi även att 

våra intervjufrågor hade kunnat förbättras genom att tydligare formulera och 

kategorisera dem efter våra forskningsfrågor för att enklare kunna särskilja 

informanternas svar. Vi är även medvetna om att lärarna uppfattade intervjufrågorna 

som svåra och att de upplevde att de hade behövt mer tid för att kunna reflektera och 

ge mer utförliga svar.  

 

För den vidare forskningen finns det flera perspektiv som kan undersökas. Ett 

önskvärt perspektiv skulle kunna vara att undersöka hur lärares val av 

undervisningsstrategier påverkar elevers kognitiva förmåga vid läsning av 

skönlitterära verk med hjälp av observationer och intervjuer. Skönlitteratur kan bidra 

till mer än bara en läsupplevelse och en vidare studie om olika undervisningsstrategier 

skulle kunna ge lärare verktyg för att underlätta i deras arbete vid läsundervisning. En 

annan intressant utgångspunkt skulle kunna vara att göra en undersökning ur ett 

elevperspektiv. Det är önskvärt att studera hur elever reflekterar över ett skönlitterärt 

verk och samtidigt undersöka hur de kopplar till sina egna erfarenheter och kunskaper 

vid exempelvis boksamtal. Detta skulle kunna möjliggöras genom en kombination av 

observationer och elevintervjuer.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Information om studien 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare i årskurs 4-6 arbetar för att ta 
till vara på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsningen av 
skönlitteratur. 
 
Bakgrund: 
Vilken årskurs arbetar du i just nu?  
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
Hur länge har du undervisat i denna klass? 
 
Intervjufrågor 
Hur beskriver du läsförståelse?  
Hur arbetar du med skönlitteratur i svenskundervisningen?  
Vad grundar sig ditt val av skönlitteratur på i undervisningssammanhang? 
(Högläsningsböcker, temaarbeten, när tillämpar du skönlitterära verk i din 
undervisning?) 
Gör du någonting i din läsundervisning så att eleverna får möjlighet att koppla sina 
egna erfarenheter och kunskaper till det de läser? Hur gör du detta i så fall?  
Tror du att elevers tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar deras sätt att 
reflektera över det lästa? (ge exempel) 
Arbetar du med olika lässtrategier i din undervisning?  
Finns det någon lässtrategi som du helst använder? Varför föredrar du den? 
(följdfråga) 
Hur ser du att de valda lässtrategierna fungerar och utvecklar elevernas 
reflektionsförmåga? 
Involverar du eleverna vid valet av lässtrategier? Vet de syftet med att använda de 
olika strategierna? (kan du ge exempel)  
Hur arbetar du med lässtrategierna för att involvera elevernas förkunskaper och 
egna erfarenheter? (kan du ge exempel?) (Varför gör du så?)  
Vilka strategier anser du främjar elevernas förmåga att reflektera över ett innehållet 
i litteraturen? (Varför anser du det?) 
Hur stöttar du eleverna i att utforska sina tankar på ett reflekterande sätt när de 
läser? (På vilket sätt tycker du att det hjälper?) 
Har du någonting utöver detta som du vill tillägga?  
Tack för din medverkan! 
 

 


