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Sammanfattning 
Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och 

utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda 

berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I 

anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers 

djupläsning? 

• Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på 

hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?  

 
I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av 
skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. 
Studien grundas på fyra verksamma lärares berättelser om läsundervisning. Den har utförts med en 
kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med standardiserade frågor.  
 
Lärarna är samstämmiga i fråga om vikten av att lära i ett sammanhang, och vad gäller samtalets 
betydelse för elevens läsförståelse. De har relativt god förankring i forskningen även om de inte nämner 
det explicit. Den forskare som framförallt nämns är Judith Langer som också betonar vikten av att samtala 
och reflektera över det lästa som en faktor för att nå djupläsning. Langer beskriver även ett sociokognitivt 
perspektiv på literacy och menar att lärandet bör ske i ett sammanhang som är begripligt för eleven.  
 
Lärarna i studien berättar om vikten av att lära i ett sammanhang för att lärandet ska bli begripligt för 
eleverna, vilket innebär att lärandet sker i en kontext som är relevant för dem. Arbete med djupläsning 
innebär att samtala om texten och att reflektera över det lästa, vilket kan ske både gemensamt och 
individuellt. Samtliga lärare berättar att högläsning är vanligt förekommande i det gemensamma arbetet 
kring djupläsning. I studien antyds möjligheten att lärares relativt goda kunskaper om djupläsning har haft 
en positiv inverkan på läsinlärningen generellt. Detta skulle kunna vara en fruktbar utgångspunkt för vidare 
studier. 
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Förord 
 

 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till lärarna som har deltagit i vår undersökning. Vi 

vill även tacka vår handledare Ola Svensson för god handledning. Genom att fokusera på 

vårt samarbete har vi tillsammans färdigställt ett sammanhängande arbete. Vi har under 

arbetets gång haft en tydlig målsättning över vad som ska göras för att nå vårt mål. Vår 

ambition med studien är att undersöka hur lärare upplever att de arbetar för att stödja och 

utveckla elevers djupläsning i skönlitteratur.  

 

 

Tack! 

 

Lärarstudenter på Högskolan Kristianstad  

Amanda Palmquist och Emma Eriksson  

Karlshamn, 2019-05-20 
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1. Inledning  

Svenska elever har genom åren uppvisat varierande resultat i läsförståelse. PISA 

(Programme for International Student Assessment) är en internationell undersökning som 

genomförs vart tredje år i syfte att undersöka elevers kunskaper och skillnader i 

läsförståelse. Undersökningen mäter elevers förmåga att både förstå och använda texter 

samt att kunna dra kopplingar och reflektera över det lästa (Skolverket 2019a). Även 

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

undersökning som undersöker läsförmåga och attityder till läsning av skönlitterära texter 

samt sakprosa hos elever i årskurs 4. Undersökningen genomförs vart femte år och senaste 

undersökningen, som genomfördes 2016, visade att svenska elevers läsförmåga har 

förbättrats sedan 2011 då resultatet var lågt (Skolverket 2019b).  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010 visar att lärare arbetar aktivt med läsning i 

sin undervisning, däremot visar granskningen även att det finns brister i undervisningen 

på så sätt att eleverna inte i tillräckligt hög grad ges möjlighet att reflektera över det lästa 

(Skolinspektionen 2014).  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår det i 

kunskapskraven för svenska att:  

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 

mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt. 

(Skolverket 2018, s.265) 

Läroplanen ställer krav på att eleverna ska kunna använda lässtrategier, vilket i sin tur 

ställer krav på att läraren ska kunna förmedla dessa kunskaper till eleverna. Skolverket 

(2018) skriver även att eleven ska kunna reflektera över budskap i olika verk och 

därigenom beskriva sin upplevelse av läsningen.  
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Resultaten i PISA, PIRLS och Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att 

läsförståelsen har förbättrats, men att det ändå finns behov av fortsatt utveckling i den 

svenska skolan. Enligt PIRLS undersökning 2011 presterade de svenska eleverna sämre 

på sakprosa än skönlitterära texter, vilket har förbättrats i den senaste undersökningen 

2016 som visar att de nu ligger på en likvärdig nivå. Eleverna presterade då likvärdigt 

inom både skönlitterära texter och sakprosa. Skolan behöver öka elevers förmåga att 

använda texter, att förstå texters innehåll samt att kunna dra kopplingar till texter utifrån 

egna erfarenheter.  

 

Forskning som visar hur läsaren tar emot en text har diskuterats aktivt bland 

receptionsforskare de senaste årtiondena. Louise M. Rosenblatt är en receptionsforskare 

som 1982 gav ut sin avhandling med titeln “The literary transaction: Evocation and 

response” där hon diskuterar läsarens möte med texten och den transaktion som sker 

däremellan. Mötet mellan text och individ avgörande för förståelsen för en text. Det krävs 

att individen tar till sig texten för att utvecklas. Judith A. Langer (1986) är en annan 

receptionsforskare som inspirerats av Rosenblatts (1982, 2002) teorier om transaktionen 

som sker mellan läsare och text som tar sin utgångspunkt i literacy. Langer (2012) 

beskriver olika faser som läsaren går igenom under läsningen. De olika faserna kan 

beskrivas som litterära föreställningsvärldar. Inom denna tradition förklarar hon läsares 

meningsskapande i olika textvärldar. Rosenblatt (1982, 2002) och Langer (1986) betonar 

vikten av att förståelsen för en text är beroende av i vilken grad läsaren skapar mening 

med det lästa. Meningsskapande i texter skapas genom samtal och egna reflektioner, 

menar Carina Fast (2008). Hon argumenterar för att det ur sådana samtal och reflektioner 

utvecklas en djupare förståelse hos läsaren, som i sin tur leder till djupläsning.  

 

Tidigare nämnda resultat visar att elever ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk, 

däremot brister undervisningen då elever inte ges möjlighet till att reflektera över det 

lästa. För att eleverna ska kunna utveckla sin djupläsning krävs det att de utvecklar sin 

metakognitiva förmåga, alltså att de kan skapa förståelse för hur texter kan bearbetas 

genom reflektion. Det krävs också att eleverna kan använda sig utav lässtrategier för att 

utveckla förståelse för texter, vilket i sin tur leder till djupläsning. Mot denna bakgrund 
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kommer vi att undersöka hur fyra lärare i årskurs 4–6 upplever att de arbetar med 

djupläsning i skönlitteratur. Syftet är att synliggöra hur lärarna anser att elever utvecklar 

djupläsning i skönlitteratur, då de lärarna vi har valt är inspirerade av skönlitteratur. Vi 

kommer även att undersöka hur lärare upplever att deras arbete med djupläsning är 

förankrat i relevant forskning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en 

kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och 

tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur 

de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

 

• Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och 

utveckla elevers djupläsning? 

 

● Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en 

forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?  

 

1.2 Arbetets disposition  

I avsnitt 2 kommer vi inledningsvis att redovisa bakomliggande teorier för vad 

djupläsning innebär. Därefter, i avsnitt 3, beskriver vi didaktiska utgångspunkter för att 

stödja och utveckla elevers djupläsning i skönlitteratur. I avsnitt 4 beskrivs studiens 

teoretiska utgångspunkt och därefter beskrivs valet av metod, urval och genomförande, 

samt etiska överväganden, följt av en metoddiskussion. I avsnitt 5 redovisas och 

analyseras det insamlade materialet. Avslutningsvis, i avsnitt 6, diskuteras studiens 

resultat i förhållande till tidigare forskning samt till den valda teorin, och till sist 

presenteras förslag till fortsatt forskning.  
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2. Djupläsning - en översikt 

Det finns många receptionsforskare som diskuterar läsarens möte med texten ur ett 

teoretiskt perspektiv. Vi har valt ut ett antal som vi har kommit i kontakt med under vår 

utbildning: Louise Rosenblatt (1982), Kathleen McCormick (1994), Caroline Liberg 

(2006), Carina Fast (2008), Gunilla Molloy (2001) och Aidan Chambers (2011). 

Empiriska undersökningar finns det däremot färre av. Bland de som ändå finns beskriver 

vi i vår forskningsöversikt Judith Langers (2012) sjuåriga forskningsprojekt i vilket hon 

har undersökt hur lärare och elever samtalar med varandra. Mary Ingemansson (2016) 

har utifrån Langers teorier dokumenterat läsning i ett stort antal klasser i grundskolan.  

 

Vår studie beskriver olika sätt att skapa mening i en text utifrån teorier och modeller, som 

leder till djupläsning. Läsarens möte med texten är avgörande för huruvida en text förstås; 

detta beskriver Rosenblatt (2002) som en transaktion mellan läsare och text.  Fast (2008) 

menar att literacy-förmågan är avgörande för meningsskapande i texter i olika former. 

Langers (2012) litterära föreställningsvärldar och Chambers (2011) teorier kring 

boksamtal grundar sig i ovanstående teorier. Genom att vara medveten om de olika 

teorierna och utgå ifrån modeller som baseras på ovanstående teorier skapas en djupare 

förståelse för läsningen. Molloy (2008) menar att djupläsning innebär att elever skapar 

förståelse för texten samt att de har en förmåga att reflektera över det lästa. Utveckling 

av djupläsning sker genom metareflektioner, vilket innebär att eleven kan se bortom 

texten för att reflektera och dra slutsatser kopplat till egna erfarenheter. Metareflektioner 

leder till att eleven når sitt eget tänkande, vilket innebär att nya erfarenheter utvinns. När 

eleven når sitt eget tänkande bildas djupläsning, vilket i sin tur leder till att eleven skapar 

mening med texten (Molloy 2008).  

2.1 Läsning som transaktion 

Litteraturdidaktikern Louise M Rosenblatt (2002) beskriver vad som sker i mötet mellan 

läsare och text och kallar detta transaktion. Transaktion är ett begrepp som innebär att 

man ser läsaren och texten som två delar men i samspel som en enhet. Varje läsning är 

unik och den läsförståelse som bildas är beroende av vem som läser samt vilka texter som 

läses. Transaktionen fungerar i ett ömsesidigt förhållande där den ena delen inte existerar 

utan den andra. Samspelet innebär att läsaren går in i ett slags process för att skapa mening 
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med det lästa för att det ska kunna ske en väsentlig och meningsfull transaktion för 

läsaren. Om läsaren inte lyckas skapa mening med texten börjar samspelet om, och 

läsaren behöver bearbeta och möta texten på nytt. Samspelet mellan läsare och text kan 

ses som ett spiralbundet sammanhang som pågår under hela processen (Rosenblatt 1982). 

Det allra viktigaste menar Rosenblatt (1982) sker i början av processen, vilket är när 

läsaren tar ställning till hur texten ska bemötas. Det finns olika sätt att ta sig an en text, 

med skilda syften för att skapa mening i det lästa. Läsaren behöver välja ett syfte med 

läsningen för att kunna smalna av och skapa mening. Det går att inta samma text med 

olika perspektiv beroende på vad man söker. Utan aktivt meningsskapande förblir texten 

endast bokstäver som avkodas. Textens struktur och uppbyggnad behöver matcha 

läsarens repertoarer för att det ska ske en meningsfull transaktion (a.a.).  

2.2 Matchning av repertoarer 

Litteraturteoretikern Kathleen McCormick (1994) benämner begreppet matchning när 

hon talar om val av böcker. Hon nämner även matchning av repertoarer som en 

transaktion mellan läsare och text. En repertoar kan ses som läsarens ställningstagande 

och syfte med läsningen som är beroende av sammanhanget som läsaren verkar i. 

Matchning av repertoarer sker när läsarens förväntningar motsvarar textens struktur, 

vilket kan ske då läsarens tidigare erfarenheter och ställningstagande matchar textens 

uppbyggnad. Om däremot läsarens förväntningar inte motsvarar textens struktur sker en 

icke-matchning, som till exempel då läsarens förväntningar inför texten är realistiska men 

textens struktur är fiktiv. Då behöver läsaren börja om processen och inta ett perspektiv 

som matchar texten (McCormick 1994).  

McCormick (1994) skriver även om begreppen litterär och allmän repertoar. Hon menar 

att varje text innehåller perspektiv, varje gång en läsare intar en text sker en allmän 

repertoar som innebär att läsaren tar med sig erfarenheter, kunskaper och förväntningar 

in i texten. Därför menar McCormick (1994) att varje elevs läsning är unik och kan variera 

från elev till elev, en anledning är att alla individer har skilda allmänna repertoarer och 

ser olika på texten. Den allmänna repertoaren kan därför skilja sig mellan läsare och text, 

om textens repertoar skiljer sig ifrån läsarens repertoar uppstår det en spänning mellan 

läsare och text (McCormick 1994). Den litterära repertoaren handlar enligt McCormick 
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(1994) om läsarens kunskaper och erfarenheter kring hur litteraturen är eller hur den bör 

vara enligt individen själv.  

Sammanfattningsvis är samspelet mellan läsare och text nödvändigt för att det ska ske en 

meningsfull transaktion (Rosenblatt 1982, 2002). Samtidigt krävs det att läsaren och 

textens allmänna repertoar samspelar för att matchning ska ske (McCormick 1994). Även 

förmågan att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att skapa mening i texten vilket 

vi beskriver nedan ur ett sociokognitivt perspektiv, med begreppet literacy. Avsnittet har 

betydelse för vårt syfte då Skolverket (2018) lyfter vikten av att elever ska kunna läsa och 

skriva samtidigt som de ska kunna reflektera och dra egna slutsatser över det lästa. 

Literacy ur ett sociokognitivt perspektiv ger en bild av hur läsaren tar emot en text utifrån 

de sociala sammanhang de verkar i, samtidigt som det kognitiva spelar stor roll.  

2.3 Literacy ur ett sociokognitivt perspektiv 

 

Literacy is an activity, a way of thinking, not a set of skills. And it is a 

purposeful activity — people read, write, talk, and think about real ideas and 

information in order to ponder and extend what they know, to communicate 

with others, to present their points of view, and to understand and be 

understood.                    

                                                                                          (Langer 1986, s.8) 

 

Langer (1986) menar att literacy är ett kulturellt sätt att tänka, inom vilket både det sociala 

och kognitiva har betydelse. Därför beskriver vi en sociokognitiv syn som innebär att allt 

lärande är socialt samtidigt som literacy är en interaktiv process, där det kognitiva är 

influerat av sammanhanget och meningen som eleven skapar (a.a.). Liberg (2006) skriver 

att man ur ett sociokognitivt perspektiv främst är intresserad av att studera hur individer 

utvecklar sina kunskaper i det sociokulturella sammanhang där de verkar.  

 

Fast (2008) menar att literacy innebär mer än att kunna läsa och skriva, det handlar även 

om att kunna dra slutsatser och att koppla texter till egna erfarenheter. Detta knyter an till 

Rosenblatts (1982, 2002) teorier om meningsskapande i texter, det vill säga att texten 
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behöver bearbetas för att det ska ske en förståelse hos läsaren. Literacy är en bred 

förståelse om vad läsande är och något som kräver aktivt meningsskapande hos läsaren. 

Det är en process som pågår under tiden man läser eller skriver. När man läser eller skriver 

bearbetas tankarna mellan tidigare erfarenheter och den nya information man möter i 

texten (Fast 2008). För att utveckling av den ovannämnda literacy-förmågan ska ske krävs 

det att man behärskar olika lässtrategier, vilket inkluderar det läsförståelse-arbete som 

Läroplanen i grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 efterfrågar (Skolverket 

2018). Utveckling av läsförståelse sker när läsaren rör sig i en text för att skapa mening 

och förståelse för innehållet (Liberg 2006). Langer (2012) beskriver en modell som visar 

hur elever rör sig genom olika textvärldar för att skapa mening med läsningen. 

2.4 Litterära föreställningsvärldar 

Langer (2012) har gjort en mängd olika studier om litteraturreception och 

litteraturundervisning. Hon har ägnat sin forskning åt hur barn och unga utvecklar sitt 

läsande och skrivande, samt vad det betyder för deras lärande. Hon har genomfört ett 

sjuårigt forskningsprojekt med 50 forskare som undersökte hur det gick till när lärare och 

elever samtalar om skönlitterära texter. Eleverna som deltog kom från varierande 

socioekonomiska och flerspråkiga förhållanden. I sin bok ”Litterära 

föreställningsvärldar” skriver hon att en textvärld kan beskrivas som något som uppstår 

när en individ aktivt söker efter mening i en text. Under tiden som läsaren söker efter 

mening i texten tar denne med sig erfarenheter. De erfarenheterna som läsaren tar med 

sig kallas föreställningsvärld. Föreställningsvärlden skapas och utvecklas genom 

personliga och kulturella erfarenheter, som i sin tur sätts i perspektiv till det som upplevs 

vid en specifik tidpunkt. Föreställningsvärlden är individuell samtidigt som den utvecklas 

i sociala sammanhang. Ständig förändring av föreställningsvärlden sker eftersom 

individen varje dag får nya erfarenheter och intryck. Förändringen sker när individen 

tänker, känner och diskuterar och kan därmed ses som ett resultat från interaktionen 

mellan läsare och text (Langer 2012). Nedan beskrivs Langers (2012) fyra faser för att ge 

en inblick i hur läsaren rör sig genom texten. Fas 1 innebär att läsaren befinner sig utanför 

föreställningsvärlden för att samla information om texten. Läsarens tidigare kunskaper 

används för att kunna relatera till texten. För att vägleda läsaren in i föreställningsvärlden 

kan frågor som rör bokens framsida, titel, illustrationer, karaktärer och förväntningar 

inför texten diskuteras. När läsaren har tagit sig in i föreställningsvärlden befinner sig 
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läsaren i fas 2, då läsaren är i föreställningsvärlden och kan använda sin kunskap i relation 

till textens sammanhang och därigenom utveckla nya idéer kring texten. Läsaren skapar 

i fas 2 en fördjupad förståelse för textvärldarna. Frågor som kan diskuteras i ett 

litteratursamtal i denna fas bör handla om känslor och förväntningar kring texten. Genom 

att skapa nya kunskaper och erfarenheter med hjälp av textvärldarna tar sig läsaren in i 

fas 3. Läsaren reflekterar då över händelser i boken kopplat till sitt eget liv. Diskussioner 

kring likheter till läsarens eget liv hjälper läsaren i denna fas. I fas 4 stiger läsaren ur 

föreställningsvärlden och reflekterar över upplevelserna. Förståelse för det litterära verket 

och kopplingar till tidigare litteratur bearbetas. Diskussioner bör beröra likheter till andra 

verk, samt vilken lärdom läsaren tar med sig från texten (Langer 2012).  

 

Individen kan med hjälp av Langers olika faser som är beskrivna ovan, vilka hon kommit 

fram till utifrån sitt sjuåriga forskningsprojekt, få stöd i skapandet av sin 

föreställningsvärld då faserna kan ses som idéer för hur individen kan tolka de olika 

texterna som de möter. Langers faser ger förståelse för hur meningsskapande sker i texter 

utifrån läsarens interaktiva tänkande och erfarenheter. De olika faserna kan ge en 

förståelse för hur mötet mellan läsare och text sker (Langer 2012).  

 

Översikten har avsett att ge en förståelse för vad djupläsning innebär. Nedan beskrivs 

faktorer och modeller som har till syfte att stödja, utveckla och nå djupläsning.  

 

3. Didaktiska utgångspunkter  

3.1 Omläsning för att nå djupläsning 

Mary Ingemansson (2016) skriver om djupläsning, som är den svenska beteckningen på 

“close reading”. Hon menar att det krävs omläsning och textsamtal för att nå djupläsning. 

Att behärska djupläsning innebär att få en djup förståelse för texten som integrerar ny 

kunskap. Omläsning är tidskrävande och kan ses som tråkigt, men det är helt avgörande 

för att förstå en text på djupet. Det är särskilt viktigt i början av läsningen då alla 

perspektiv, karaktärer och viktiga ord presenteras. För att kunna ta sig in i texten krävs 
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en förförståelse hos läsaren. Högläsning kan hjälpa elever in i texten oavsett ålder (a.a.). 

Rosenblatt (1982, 2002) hjälper oss att se omläsning som en viktig del av 

meningsskapandet i texten. Omläsning handlar inte om att läsa raderna en gång till utan 

om att börja reflektera över innehållet och gå in på djupet genom att gå tillbaka i texten 

och fundera över vad den betyder för den egna förståelsen i förhållande till ens eget liv 

(Ingemansson 2016). Det är det här som Rosenblatt (1982, 2002) menar när hon beskriver 

att läsaren intar texten med ett syfte och skapar mening genom det ömsesidiga 

spiralbundna sammanhanget. Vidare menar Ingemansson (2016) att läraren ofta behöver 

stödja elever i processen, med diskussioner av olika slag, i vilka textsamtal och olika 

lässtrategier kan användas. De frågor som ställs om texten ska inte gå att besvara utan att 

eleven har läst texten. Frågorna ska kräva omläsning så att ord och begrepp blir elevens 

egendom. De ska vara av sådant slag att de berör eleverna. Skolverket (2018) efterfrågar 

läsförståelseprocesser och lässtrategier som visar på en djupare förståelse och som kan 

användas i samtliga ämnen. Ingemansson (2016) beskriver vikten av omläsning men även 

olika typer av textsamtal för att bidra till stödja utvecklingen av djupläsning. Författaren 

Aidan Chambers (2011) beskriver en specifik modell på hur textsamtal kan genomföras, 

vilket beskrivs nedan.  

3.2 Boksamtal 

Boksamtal är enligt Chambers (2011) ett sätt att förstå individers tankar, känslor och 

tolkningar kring skönlitteratur. Boksamtalet leder till att barn och unga får möjlighet att 

samtala om böcker som de läst. Han menar också att ett samtal inte enbart handlar om att 

tala; det fungerar även med skrift eller bilder (a.a.). Chambers (2011) skriver att ett 

fungerande boksamtal utgår ifrån tre centrala delar och att det krävs att läraren skapar en 

entusiasm som innebär att eleven går in i texten och reflekterar för att göra texten till sin 

egendom. De tre centrala delarna utformas genom olika frågeställningar där eleverna 

utbyter tankar med varandra. Det första syftet med boksamtalet är att elevernas entusiasm 

kommer fram, vilket sker genom frågor som: ”Vad gillade du i boken?” Eleverna 

diskuterar då vad som var bra och mindre bra med boken. Att uttrycka sin entusiasm 

innebär att man får andra att bli intresserade av boken genom återberättande av egna 

upplevelser. Det andra syftet är att eleverna ska förmedla frågor som har uppkommit 

under läsningen. Ofta sker det när eleven har svårt att förstå en händelse i boken, då är 

det bra att samtala kring frågor för att höra andra elevers tankar om en specifik händelse 
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i boken. Chambers (2011) menar dock att högläsningen är en bra metod att använda för 

att vara säker på att alla elever har hört samma stycken i boken. Det förbättrar samtalets 

kvalitet. Oavsett om varje individ har hört samma bok uppfattar de texten på olika sätt, 

vilket gör att samtalet blir ett stöd i att få alla att komma fram till samma lösning och 

förståelse. Den tredje och sista delen i boksamtalet handlar om att synliggöra mönster och 

kopplingar i texten. Genom att synliggöra mönster och kopplingar blir det lättare att förstå 

problem och frågor som kan finnas i boken. När man synliggör och hittar mening med 

händelser i texten skapas det en förståelse för varför saker och ting sker. Det krävs att 

man går utanför texten och sätter den i ett sammanhang för att få en förståelse för textens 

helhet (a.a.).  

3.3 En läsande klass 

En läsande klass är en undervisningsmodell som startades som ett projekt i syfte att 

förbättra läsförståelsen bland barn och unga. En läsande klass bygger på tre olika 

modeller som har sin grund i att utveckla lässtrategier: RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). Utifrån dessa 

modeller har det i En läsande klass tagits fram fem läsförståelsestrategier för användning 

vid högläsning, parläsning eller boksamtal i undervisningen. Arbetsmaterialet är till för 

lärare som ett stöd i arbetet för utveckling av elevers läsförståelse. Materialet innehåller 

inga enskilda uppgifter då syftet med materialet är samtala om och diskutera kring texter. 

Utveckling av läsförståelse sker genom läsförståelsestrategier som man i materialet har 

personifierat som olika figurer eftersom man anser att eleverna på detta sätt lättare kan 

skapa en förståelse för de olika läsförståelsestrategierna (Gonzales m.fl., 2014). 

3.4 Högläsning 

Utveckling av djupläsning sker enligt Ingemansson (2016) genom textsamtal. Fast (2008) 

menar att elever utvecklar förståelsen för och meningen med texten om de får ställa frågor 

och samtala om texten. Detta möjliggörs genom textsamtal i anslutning till högläsning. 

Genom högläsning får eleverna lyssna till när läraren läser och det skapas då en möjlighet 

för eleverna att ställa frågor under tiden (Fast 2008). Liberg och Björk (2012) menar 

också att när elever får lyssna på läraren i form av högläsning utvecklar de en förståelse 

för hur skriftspråket kan användas i mer avancerade texter. Läraren har möjlighet att välja 
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litteratur som använder ett äldre språk eller ett mer avancerat språk och eleverna kan då 

uppmärksamma ett språk som de vanligtvis inte använder själva (a.a.).  

3.5 Individuell läsning 

Ingemansson (2016) benämner även omläsning som en faktor för att utveckla 

djupläsning. För att nå omläsning krävs det att eleven får svara på frågor till texten som 

inte går att besvara efter endast avkodning av bokstäver. Det krävs att eleven går tillbaka 

i texten och reflekterar över innehållet för att skapa en förståelse (Ingemansson 2016). 

Liberg och Björk (2012) benämner individuell läsning som att eleven läser på egen hand, 

vilket ger möjlighet till att eleven kan gå tillbaka i texten i lugn och ro. Vid individuell 

läsning behöver eleven förstå och reflektera över det lästa för att få en förståelse för texten 

och skapar då mening med läsningen. Om eleven reflekterar över läsningen utvecklas en 

kognitiv förståelse för läsprocessen. Genom reflektion bearbetas texten och en förståelse 

skapas för möjligheten till meningsskapande i texter (Liberg och Björk 2012). Molloy 

(2008) menar att läraren kan med hjälp av olika stödstrukturer hjälpa eleven att reflektera 

över läsningen genom ledande frågor om texten. Detta kan vara givande om eleven endast 

avkodar och har svårigheter att skapa mening med texten. Viktigt att understryka är att 

elever behöver reflektera individuellt över texten innan läraren väljer att leda eleven in 

på olika spår. Den kognitiva processen är en förutsättning för att eleven skapar mening 

med det lästa (Molloy 2008). 

 

4. Metod och material 

I det här avsnittet redovisas studiens teoretiska utgångspunkt, metodval, urval och 

genomförande, metod vid materialinsamlingen och etiska överväganden. I slutet av 

avsnittet förs en metoddiskussion.  

4.1 Teoretisk utgångspunkt  

Ödman (2007) beskriver hermeneutikens uppgift som att tolka, förstå och beskriva 

tolkningar. Det hermeneutiska perspektivet används i hög grad för att förmedla andras 

tolkningar. Hermeneutiken kan beskrivas som ett samspel mellan del och helhet där 
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förståelsen är central. En utveckling av förståelsen sker enbart om det finns en 

förförståelse, då människan skapar mening kopplat till egna erfarenheter. Genom att 

människan skapar en ny mening bildas det en ny förståelse och tolkningen av verkligheten 

ändras, eftersom ny kunskap om omvärlden blandas med den kunskap som redan finns.  

 

Vår studie utgår ifrån fyra lärares berättelser om svenskundervisning. Genom att använda 

en kvalitativ metod synliggörs lärarnas berättelser om sin undervisning kring djupläsning. 

Syftet med studien handlar då inte om att utvinna generaliserbar vetenskaplig fakta utan 

om att vi tar del av och tolkar lärarnas berättelse med utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor.  Urvalet är litet vilket innebär att det finns utrymme för en djupgående 

analys vilket i sin tur leder till en djupare förståelse för de medverkande lärarnas arbete 

med djupläsning.  Syftet med vår studie är alltså inte att presentera bevis i en positivistisk 

tradition, det handlar istället om att berätta om lärares upplevelser och arbete i skolan. 

Därför använder vi hermeneutik tillsammans med kvalitativ metod då vi tolkar lärares 

berättande utifrån våra erfarenheter och kunskaper (Ödman 2007).  

4.2 Kvalitativ forskning och val av metod 

Studien har alltså en kvalitativ forskningsansats. Detta är ett lämpligt val om syftet är att 

förstå människors erfarenheter och resonemang. Bryman (2018) skriver att man i en 

kvalitativ undersökning fokuserar på deltagarnas uppfattningar med fokus att få grepp om 

respondenternas åsikter och värderingar kring ämnet som ska undersökas (a.a.). Intresset 

är i den här undersökningen riktat mot vilka modeller inom läsundervisning som lärare 

använder för att stödja och utveckla elevers djupläsning i skönlitteratur, samt vilka teorier 

deras arbete knyter an till i det här sammanhanget. Användning av kvalitativ metod ger 

en fördjupad inblick i fyra lärares arbete med djupläsning i skönlitteratur. 

Utgångspunkten för studien är en kvalitativ forskningsintervju med verksamma lärare i 

årskurs 4–6 som undervisar i ämnet svenska. Christoffersen och Johannessen (2018) 

skriver att kvalitativa intervjuer är en flexibel metod som gör det möjligt att få djupa och 

detaljerade beskrivningar (a.a.). Om syftet hade varit att få syn på lärarnas faktiska 

undervisning, och inte enbart deras erfarenhet och resonemang om ämnet, hade 

observationer varit ett lämpligt tillvägagångssätt. Christoffersen och Johannessen (2018) 

skriver vidare att observation är en lämplig metod när forskaren vill ha direkt tillgång till 
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det som undersöks, till exempel lärarnas faktiska undervisning av skönlitteratur, alltså 

inte enbart den de beskriver utifrån sina upplevelser. Det enda sättet att skaffa sig den 

kunskapen är att själv närvara i miljön (a.a.). Eftersom syftet inte är att observera och få 

syn på lärarens handling utan istället lärares beprövade erfarenhet och resonemang kring 

djupläsning i skönlitteratur, samt deras aktiva val av undervisning utifrån forskning, 

passar kvalitativa intervjuer undersökningen bättre. Ett annat alternativ hade varit att 

genomföra en enkätundersökning, vilket också hade gett en inblick i lärares tankar och 

erfarenheter. Enkäter hade däremot lett till ett mer övergripande underlag då det är svårt 

att ställa djupgående frågor, då det krävs att lärarnas svar ska vara nyanserade. 

Christoffersen och Johannessen (2018) skriver att frågorna i en enkätundersökning 

behöver vara väl genomtänkta och man kan gå miste om fördjupade kunskaper till studien 

om frågorna inte lever upp till sitt syfte (a.a.). Genom intervjuer ges en djup inblick i 

lärares tankar och erfarenheter och möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

Empirin analyseras utifrån ett narrativt perspektiv, vilket innebär att det insamlade 

materialet utgörs av narrativer (Bryman 2018). Ett narrativt perspektiv upplevs som ett 

renodlat och ärligt perspektiv då det ger en strävan efter att få en helhetsbild där individen 

sätts i centrum. De svar som människor ger i kvalitativa intervjuer betraktas som 

berättelser. Undersökningens syfte är att ta reda på hur lärare upplever att de arbetar med 

djupläsning i skönlitteratur, samt deras medvetenhet om forskningsanknytning. Empirin 

samlas in genom kvalitativa intervjuer som visar lärarnas berättelse vilket gör att det 

narrativa perspektivet är lämpligt att använda som analysmetod (Bryman 2018).  

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer med standardiserade frågor 

Christoffersen och Johannessen (2018) skriver att semistrukturerade intervjuer bygger på 

en övergripande intervjuguide som bildar en utgångspunkt för intervjun. I studien 

används semistrukturerade intervjuer med standardiserade frågor. Studien har delvis 

standardiserade frågor för att öka tillförlitligheten då lärarna får samma frågor, detta 

eftersom varje intervju är unik. Om enbart öppna frågor ställs kan intervjun riskera att 

komma ifrån ämnet. Det är även en fördel med standardiserade frågor då intervjun är 

fokuserad och det blir lättare att analysera intervjun då lärarna har svarat på samma frågor. 

Nackdelen kan vara att flexibiliteten blir begränsad, därför utgår intervjun från teman 

med relativt öppna frågor. Det har även förberetts stödfrågor för att få igång samtalet 
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(a.a.). Semistrukturerade intervjuer med delvis standardiserade frågor passar studien då 

det är lämpligt att jämföra resultaten från samtliga lärare. Vid utformning av intervjuguide 

har vi utgått ifrån teman som baseras på de teorier som beskrivits i avsnitt 2 som ligger 

till grund för läsarens möte med texten. Centrala frågor berör djupläsning i skönlitteratur: 

”Hur definierar du djupläsning?”, ”På vilket sätt arbetar du med djupläsning i 

skönlitteratur?”, ”Finns det något du anser vara särskilt viktigt i undervisningen för att 

eleverna ska utveckla sin djupläsning?”, ”Hur har din kompetens inom läsundervisning 

utvecklats genom åren?” Frågorna i intervjuguiden har koppling till syftet då fokus för 

studien är att undersöka lärarnas upplevelser och tankegångar kring djupläsning i 

skönlitteratur.  

4.3 Urval och genomförande 

Till studien handplockades fyra verksamma och behöriga svensklärare i årskurs 4-6. 

Lärarna valdes ut utifrån sin expertis och erfarenhet. De utvalda lärarna har vi kommit i 

kontakt med under utbildningen och de valdes ut på grund av att vi var medvetna om 

deras kunskaper om läsundervisning. Skolorna där lärarna arbetar ligger i södra Sverige. 

En är en större skola med cirka 400 elever och två skolor är mindre, med cirka 200 elever. 

Materialet består av fyra inspelade intervjuer som har transkriberats i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Eftersom vi ville undvika falska förespeglingar av tolkningar i 

resultaten deltog båda två under intervjuerna varav den ena av oss nedtecknade och den 

andra ledde intervjun.  

 

Studien inleddes med att skicka ut ett missivbrev till fyra utvalda lärare för att be om 

deras deltagande. Samtliga lärare valde att delta i undersökningen. Ett deltagarbrev 

skickades ut innan intervjun, i vilket undersökningens syfte och informanternas 

rättigheter framgick. Innan intervjuerna genomfördes formulerades en intervjuguide (se 

bilaga 3) som sedan låg till grund för genomförandet. Alla intervjuer genomfördes på 

respektive lärares skola. Vid samtliga intervjutillfällen medtogs intervjuguide samt en 

ljudupptagare som gjorde det möjligt att spela in intervjun. Lärarna gav vid samtliga 

intervjuer sitt samtycke för inspelning av intervjun, vilket förenklade vårt analysarbete. 

Ljudinspelningen gav en trygghet genom att dokumentation på så sätt finns tillgänglig 

under den pågående studiens gång. Nackdelen med att spela in intervjun är att 
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intervjupersonen kan känna sig obekväm i situationen. Samtidigt är det ett problem att 

inspelningen enbart fångar det talade ordet, då ansiktsuttrycken inte syns (Denscombe 

2018). 

 

Intervjuerna transkriberades därefter, vilket innebär att vi nedtecknade allt som sades i 

intervjun. Denscombe (2018) påpekar att transkribering av intervjuer skapar en trygghet 

då det är möjligt under studiens gång kan gå tillbaka och uppleva intervjun på nytt. 

Eftersom transkribering av ljudinspelade intervjuer är tidskrävande var intervjuerna 

tidsbegränsade.  

4.5 Etiska överväganden  

I studien har fyra olika etiska överväganden grundats i Vetenskapsrådets (2017) 

individskyddskrav vilket har gjort att alla deltagare har skyddats från skada och 

kränkning.  

 

Utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) informerades deltagarna i studien utifrån 

informationskravet då deltagarna genom deltagarbrevet blir medvetna om syftet med 

studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Enligt principen om 

samtyckeskravet har de som deltar i undersökningen rätt att bestämma över sin medverkan 

som är frivillig. De kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Utifrån 

konfidentialitetskravet är alla som deltar i undersökningen anonyma. Informationen från 

deltagarna behandlas under sekretess och är oåtkomlig för personer utanför studien. 

Enligt nyttjandekravet används enbart de uppgifter som samlas in i forskningssyfte.  

4.6 Metoddiskussion  

Syftet med studien är främst att undersöka utvalda lärares upplevelse av arbete med 

djupläsning i skönlitteratur. Vi har valt att ha inflytande över vårt urval då vi var medvetna 

om lärarnas expertis inom ämnet. Vi är alltså inte ute efter en bredare generalisering utan 

väljer istället att synliggöra fyra lärares upplevelser på djupet, vilket innebär att det 

begränsade empiriska materialet begränsar generaliserbarheten. Vår förhoppning är att 

kunna bidra med användbara kunskaper om lärares upplevelser av deras arbete med 

djupläsning i skönlitteratur. Studiens forskningsansats utgår ifrån en kvalitativ 
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forskningstradition som ligger i linje med att vi undersöker lärares tankar och erfarenheter 

(Christoffersen och Johannessen 2018).  

 

Intervjuerna gav oss möjlighet att möta lärarna på fältet. På så vis kunde vi också ta del 

av deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ansiktsuttryck och kroppsspråk är till stöd för 

att få en förståelse för känslor och uppfattningar och rymmer en potential att undvika 

missförstånd. Även om vi fick möjlighet att möta lärarna på fältet är det möjligt att det 

blir en snedvridning i resultatet då vi enbart får reda på hur lärarna berättar att de arbetar 

med djupläsning och inte hur det faktiska arbetet med djupläsning ser ut.  Det krävs även 

att vi tar hänsyn till att det enbart är lärarnas tolkningar vi får fram när vi analyserar 

resultatet, detta eftersom vi inte vet om svaren stämmer med verkligheten.  

 

Denscombe (2018) skriver att kvalitativa forskningsintervjuer är unika eftersom intervjun 

inte går att upprepa på exakt samma sätt. En annan forskare skulle inte komma fram till 

exakt samma slutsats. Detta har att göra med att studien baseras på intervjupersonens och 

intervjuarens tolkningar (a.a.). Vi är intresserade av att få syn på några få lärares arbete 

och kunskaper. Denscombe (2018) menar vidare att intervjuer är värdefulla i sig eftersom 

de förmedlar tolkningar och representerar i vår studie en expertis inom yrkesområdet. 

 

Andra övervägande vi haft i åtanke är att inte dela ut intervjuguiden i förväg. Vi vill ha 

lärarnas spontana bild av sitt arbete och sin erfarenhet. Om vi hade valt att dela ut 

intervjuguiden i förväg hade det kunnat påverka resultatet. 

 

5. Undersökning, analys och resultat 

I resultatdelen behandlar vi de fyra lärarnas berättelser utifrån ett narrativt perspektiv. Vi 

har valt att redovisa berättelserna var för sig för att belysa vikten av varje lärares tankar 

och erfarenheter kring arbete med skönlitteratur inriktat på djupläsning.  
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I resultatet går det att följa lärarnas berättelser. Därefter följer en övergripande 

resultatdiskussion. Avsnittet avslutas med en slutsats av den genomförda 

undersökningen.  

 

5.1 Presentation av lärarna 

Lärarna i studien är verksamma på mellanstadiet, årskurs 4–6. Alla deltagare i studien är 

kvinnor och namnen som används är fiktiva och givna utifrån en alfabetisk ordning 

eftersom informanterna ska förbli anonyma.  

 

Anna är 61 år och utbildad mellanstadielärare sedan 1980. Hon har ett flertal 

påbyggnadsutbildningar och många års erfarenhet av yrket. Anna är behörig i alla ämnen 

på mellanstadiet och har efter sin examen läst en mängd utbildningar. På skolan där Anna 

arbetar går cirka 180 elever och den ligger i en kommun i södra Sverige. För tillfället 

arbetar hon i en årskurs 4 där hon undervisar i svenska, matematik, SO, NO samt bild. 

Annas arbete kring djupläsning sker till stor del genom textsamtal samt tyst- och 

högläsning. 

 

Berit är 39 år och utbildad 1–6 lärare med examen från år 2012. Skolan Berit arbetar på 

är en mindre skola med cirka 100 elever som ligger i en kommun i södra Sverige. Hon 

arbetar för tillfället i en årskurs 5 och 6 där hon undervisar i matematik, NO, svenska 

samt engelska. Berit arbetar huvudsakligen med grupparbeten kring texter för att eleverna 

ska få möjlighet att nå en djupare förståelse för texterna.  

 

Caroline är 43 år och arbetar på en kommunal medelstor skola i södra Sverige. Skolan 

har ca 400 elever i årskurserna F-6. När vi besöker Caroline arbetar hon för tillfället i en 

årskurs 6 med 44 elever, vilket är en liten grupp jämfört med övriga mellanstadieklasser 

på skolan. Vanligtvis är varje årskurs över 60 elever där lärarna jobbar i arbetslag. Varje 

årskurs ses som en enda klass uppdelad i grupper som är föränderliga. Hon undervisar i 

ämnena svenska, SO och bild. Caroline började jobba som vikarierande lärare hösten 

1999 efter att hon hade tagit sin examen, julen 1998. Hon tog examen som 1–7 lärare i 
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ämnena svenska, SO och bild. Hon har sedan hösten 1999 jobbat som lärare, med 

undantag av föräldraledighet. Hon är behörig i samtliga ämnen som hon undervisar i och 

arbetar mer än gärna ämnesövergripande mellan svenska och SO, där även bilden får 

utrymme när hon går in i litteraturens värld utifrån bestämda syften.   

 

Doris är 62 år och arbetar på en kommunal medelstor skola i södra Sverige. Hon arbetar 

på samma skola som Caroline. När vi besöker Doris arbetar hon i en årskurs 5 med över 

60 elever. Hon undervisar i ämnena svenska, SO, bild och ibland även NO, beroende på 

vilket tema som är igång, vilket kommer att beskrivas senare i berättelsen. Doris är en 

lärare med många år i yrket, hon har arbetat som lärare sedan 1979 då hon tog examen 

som mellanstadielärare i samtliga ämnen, inklusive viss behörighet på högstadiet. Hon 

har behörighet att undervisa i samtliga ämnen. Lärarutbildningen 1979 innehöll det mesta, 

till och med behörighet i tekniska läromedel. Utöver sin grundutbildning har hon läst 

kurser inom svenska, svenska som andraspråk och även tagit matematikkurser, på eget 

initiativ.  

 

Nedan beskrivs lärarnas utsagor med fokus på de centrala frågor som rör undervisning 

med djupläsning. Utsagorna är skrivna utifrån ett narrativt perspektiv i syfte att spegla 

lärarnas berättelse. Utgångspunkten är de frågor vi har ställt under intervjun som tar sin 

grund i intervjuguiden.  

 

5.2 ”Jag skulle aldrig välja en Bert-bok!” (Anna, 61 år).   

 

Anna berättar att vanligtvis när hon har en årskurs 4 brukar hon arbeta med skönlitteratur 

genom högläsning. Det gör att eleverna blir medvetna om hur skönlitteratur är uppbyggd. 

Varje elev har också en enskild bok som de redovisar genom ett mindre boksamtal när 

den är utläst. Boksamtalet förs då enbart mellan lärare och elev. Läraren ställer frågor om 

boken som i ett boksamtal. Anna ser det som en introduktion till att eleverna själva ska 

kunna utföra boksamtal i framtiden. 
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“Det första ordet jag lär eleverna är associera”. 

Anna tycker att både högläsning och tyst läsning är lika viktiga så länge man pratar om 

boken och skapar en förståelse för innehållet. Elever som har svårt att ta till sig en bok 

använder sig utav e-ljudböcker eller andra tjänster som underlättar läsningen då Anna 

anser att det är viktigt att alla läser och får ta del av litteraturen på ett eller annat sätt. Det 

som Anna inspireras av inom läsningen är samtalen. Det första ordet Anna lär sina elever 

är associera, vilket innebär att alla elever får relatera till litteraturen utifrån sina liv och 

utifrån det tema som de arbetar med eller det begrepp som är centralt för arbetsområdet. 

Det viktiga är inte hur mycket man hinner läsa i boken utan det är samtalet som ger 

eleverna ett sammanhang. I detta får man prata om ämnen som man kanske inte har 

möjlighet att göra annars. Anna anser att boksamtal leder till samtal om ämnen som alla 

elever har behov att prata om. Den senaste högläsningsstunden Anna hade handlade om 

sorg, vilket som regel alla elever kan relatera till på något sätt.  

 

“Att välja böcker utan tanke eller budskap blir inget lärande”.  

Litteraturvalen för högläsningen tycker Anna är otroligt viktiga. Att välja böcker utan 

budskap eller baktanke blir inget lärande. Anna har själv växt upp i boklådan vilket har 

lett till att hon känner till litteraturen och kan välja litteratur efter olika teman och 

budskap. På senare tid har det blivit svårare att hänga med i utvecklingen av litteraturen 

då alla hennes barn har blivit äldre. Anna anser då att bibliotekarien på skolan är en 

tillgång för att få tips och idéer kring böcker samtidigt som alla elever har möjlighet att 

hitta en bok som passar just dem.  

  

 “Djupläsning är när man inte lämnar texten efter att man tagit sig an den”.  

Definitionen av djupläsning anser Anna är när man inte lämnar texten efter att man tagit 

sig an den. Det krävs att man bearbetar den på olika sätt. Något som Anna tycker utvecklar 

elevers djupläsning är samtalet där man till en början reflekterar tillsammans, vilket sedan 

leder till att eleverna kan göra det på egen hand. Annas arbete med skönlitteratur hade till 

en början sin utgångspunkt i Aidan Chambers modell om boksamtal. Det innebär att man 

ställer frågor till texten man läst. Ett exempel på en sådan fråga som Anna ställer är: ”Var 
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det något speciellt du gillade i boken?”. Anna har med åren utvecklat modellen till sin 

egen genom att använda sig utav strukturen av boksamtal men att ställa frågor som hon 

själv kommit på om texten de läser.  

 

“Hon är en klippa”.  

Vi citerar Anna: ”Hon är en klippa!”. Anna har hittat inspirationen i läsningen genom 

Judith Langer. Att ha Langer i bakhuvudet tycker Anna leder till att man resonerar kring 

hur eleverna utvecklas i läsningen samtidigt som man får syn på de elever som behöver 

hjälp för att komma igång. Anna står fast vid att det är viktigt att fortsätta läsa både i 

skolan och hemma efter att eleven har knäckt läskoden. Det är då eleven har möjlighet att 

utvecklas till en bättre läsare. Hon trycker också på att det är viktigt att avsätta tid till 

läsning då det annars kan vara svårt att få läsningen i ett sammanhang.  

 

“Samtalet som litteraturen leder till är oslagbart och det finns ingen stund om eleverna 

lär sig så mycket som när de får samtala kring böcker”.  

Att välja en Bert-bok som högläsningsbok skulle Anna aldrig göra. De böcker som Anna 

väljer att läsa har ett tydligt syfte och ett starkt budskap för att eleverna ska få möjlighet 

att reflektera och diskutera i boksamtalen. Samtalen som litteraturen leder till anser Anna 

är oslagbara och det finns ingen stund som eleverna lär sig så mycket som när de får 

samtala kring böcker.  

5.3 ”Det där tycker jag är svårt. Jag är ju inte skolbibliotekarie” (Berit, 

39 år). 

 

Vi inleder intervjun med att fråga Berit om en vanlig lektion som innehåller arbete med 

skönlitteratur. Berit beskriver ett arbetssätt med skönlitteratur där grupparbete blandat 

med individuellt arbete är centralt. Eleverna läser gemensam litteratur som Berit har valt 

ut på egen hand i hemmet som de sedan diskuterar i grupper på skolan. Uppgiften kan se 

ut på så sätt att eleverna väljer ut tre stycken frågor som är centrala kring läsningen av en 

viss bok. Frågorna ska inte gå att finna genom att endast avkoda bokstäverna, utan 

eleverna ska behöva reflektera över dem för att få fram sina tankar kring texten.  
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Berit anser att det bör finnas ett budskap i litteraturen, och då finns det kollegiala arbetet 

till stöd.  Samtidigt finns det en baktanke i Berits litteraturval då hon anser att det bör 

finnas ett tema i arbetet, till exempel har de precis avslutat ett område där de läste om 

socialt utsatta barn i samhället. Berit anser också att åldern på eleverna spelar roll och att 

man väljer litteratur med hänsyn till ålder. Hon tycker emellertid inte att det är någon 

specifik litteratur eller författare som är bättre eller sämre. Innehållet är det relevanta. 

Berit anser att det kan vara svårt att finna litteratur som är relevant och som matchar alla 

elever, då hon inte ser sig själv som en skolbibliotekarie. Förut, när hennes dotter var 

yngre, kunde hon följa litteraturen men allt eftersom dottern blir äldre blir det mer 

kämpigt att hålla sig uppdaterad. 

 

“Det är en liten brist kan jag känna, det har vi inte. Det är något jag saknar”.  

Berit berättar att det i vissa lägen kan vara ansträngande att arbeta på en mindre skola då 

de till exempel saknar ett fungerande bibliotek. Hon menar att ämnet svenska är 

omfattande och det är svårt att avgränsa undervisningen, samtidigt blir det problematiskt 

när material inte finns tillgängligt på skolan. Nyligen har skolans personal tillsammans 

byggt ett eget bibliotek i ett gammalt grupprum där de har fått tillgång till nya böcker. 

Berit tycker att det känns inspirerande och motiverande att ha ett eget skolbibliotek med 

nya böcker och hon hoppas att detta också kan öka elevernas motivation till läsning.  

 

En framgångsfaktor i läraryrket anser Berit är det kollegiala arbetet. På den skola där hon 

arbetar nu brister tyvärr det kollegiala arbetet och mycket får man uppfinna på egen hand. 

Berit anser att de skolor som tillhör varandra bör samarbeta mer med modeller och 

material för att ge varandra stöd i undervisningen. Berit har själv fått många tips och idéer 

genom sociala medier. Hon tycker att sociala medier är en tillgång där man kan dela med 

sig av material, tankar och idéer lärare emellan.  
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“Det är ett stöd på vägen, men sedan vill man göra det till sitt eget”. 

Berits syn på läsundervisningen utvecklades när skolans personal fick ta del av materialet 

En läsande klass. Genom detta fick lärarna stöd i arbetet med lässtrategier vilket Berit 

menar kom lägligt i samband med att hon började arbeta som nyutbildad lärare. Berit 

menar att material och modeller är till stor hjälp i början av ett arbetsområde och under 

arbetets gång är det viktigt att man utvecklar materialet och gör det till sitt eget. Till slut 

har man lässtrategierna i sig som man automatiskt kan tillämpa i undervisningen. Berit 

har med åren utvecklat sin kompetens inom svenskämnet genom en utbildning om språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt där fokus är att inkludera alla elever. Utbildningen 

gav Berit många användbara modeller för undervisning i svenska vilket har gjort att hon 

har utvecklats inom ämnet.  

 

“Särskilt kännetecknande för läsundervisningen är olika typer av texter som man 

arbetar med. Eleverna får möta olika genrer”. 

Särskilt kännetecknande för läsundervisningen i årskurs 4–6 anser Berit att det är att 

arbeta med olika texter och genrer. Arbetet med texterna är det som är viktigt, vilket 

innebär att man inte enbart läser utan att man också stannar upp och analyserar texterna. 

Berit menar att eleverna får en större förståelse för textens innehåll om man sätter den i 

ett sammanhang och inte enbart läser den för att sedan gå vidare med nästa text. Texter 

behöver inte enbart betyda att man ska läsa dem för att sedan svara på frågor. Berit anser 

att man kan använda texter för att arbeta med till exempel grammatik eller för att lära sig 

olika texters struktur. Ett exempel som Berit gav på arbete med grammatik är att man i 

texten kan markera alla adjektiv eller verb, då synliggörs olika ordklasser i ett 

sammanhang. Det som hon anser är viktigast är att arbeta med texten och sätta den i ett 

sammanhang för att utveckla en djupare förståelse.  

 

“Arbetet före, under och efter definierar jag som djupläsning”. 

Berit anser att djupläsning är när man går på djupet av en text. Att arbeta med förståelsen 

kring texten hela vägen, att man skapar en förförståelse för texten och att man under tiden 

man läser reflekterar kring vad man läser för att efter läsningen gå tillbaka och fundera 

på textens budskap. Det är viktigt att inte enbart läsa en text och gå vidare. Att sätta texten 
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i ett sammanhang och resonera kring vad texten vill berätta. Berit anser att variation är 

viktigt för att eleverna ska vara påkopplade och intresserade. Arbetet kring skönlitteratur 

och djupläsning bör inte se likadant ut.   

 

“Jag tycker man kan läsa vad som helst i stort sett”. 

Berit anser att djupläsning nås genom att arbeta med texter. Att man sätter texten i ett 

sammanhang och knyter samman läsning med andra delar i ämnet svenska. Det finns 

ingen specifik litteratur som Berit anser leder till djupläsning utan man kan läsa i stort 

sett vad som helst. Det som man inte får missa är arbetet kring och med boken, att man 

inte lämnar boken utan att alla elever har skapat en förståelse. Berit menar samtidigt att 

den individuella läsningen av skönlitteratur är en bidragande faktor för att eleverna ska 

utveckla sin djupläsning. Genom att eleverna får möjlighet att reflektera och skapa 

mening med texten.  

5.4 ”Sammanhanget är mycket viktigt” (Caroline, 43 år).  

 

“Man blir inte bra på att läsa genom att ha tyst läsning varje dag”. 

I början av sin karriär arbetade Caroline med läsundervisning på ett kontextlöst sätt. Hon 

berättar då att hon skilde faktatexter och skönlitteratur åt, vilket innebar att eleverna inte 

arbetade med hela sammanhanget i texterna. Hon beskriver att hon idag har ändrat sin 

syn och numera arbetar med texter i ett sammanhang, vilket innebär att hon ofta använder 

sig utav teman. Caroline berättar för oss att man inte blir bra på att läsa genom att ha tyst 

läsning varje dag, då hon menar att det krävs mer än just eget läsande för att nå den djupa 

förståelsen i en text. Hon lyfter fram vikten av arbetet kring en text, vilket kommer att 

beskrivas senare i berättelsen.  

  

“Det är lättare att få eleverna att minnas genom skönlitteratur”. 

Caroline arbetar ofta ämnesövergripande med skönlitteratur integrerat i SO-

undervisningen. Under hennes senaste arbete arbetade hon med en bok som heter 

Isdraken skriven av Mikael Engström. Boken berör sociala problem i samhället, vilket i 

detta fall även var det sammanhang som undervisningen fokuserade.  Hon inledde arbetet 



 

29 

 

genom att läsa högt för eleverna i syfte att få med alla elever i texten, men efterhand 

släppte hon mer på tyglarna och lät eleverna läsa i läsgrupper där de fick ta eget ansvar. 

De delade upp texten mellan sig och bestämde hur mycket de skulle läsa i skolan 

respektive hemma. Tanken med arbetet var först och främst att sätta sig in i litteraturens 

värld och förstå de problemen som karaktärer i boken har. Efter bokens slut fortsatte 

arbetet genom att väva in samhällskunskap med fokus på mänskliga rättigheter och 

barnkonventionen, där kunde även sociala problem i samhället tas upp. Det var då 

gynnsamt att koppla sociala problem i boken till det aktuella arbetet då Caroline till 

exempel kunde knyta an till händelser i boken och säga ”Ja, ni minns ju pojken i Isdraken, 

hur var det nu han hade det?”. Det är inte alltid Caroline använder skönlitteratur integrerat 

och med bestämt ämnesfokus. Ibland kan hon istället använda sig av fristående böcker 

för att väcka läsglädjen hos eleverna. Då är syftet att träna läshastigheten och att bara ha 

kul. Caroline är alltid medveten om varför hon väljer att använda sig av en viss 

skönlitterär bok och hon har ett bestämt syfte, liknande de som är beskrivna ovan. Hon 

läser nästintill alltid böcker minst en gång, ibland flera gånger, innan hon använder dem 

i undervisningen. I enstaka fall har hon inte hunnit läsa böckerna innan, men har då 

inspirerats och fått rekommendationer av kollegor. Kollegorna är något som Caroline 

lägger stor tyngd vid, det är genom dem hon får tips och rekommendationer.  

  

“Högläsning kan användas i syfte att väcka läsglädje”. 

Just läsglädjen är något som Caroline nämner flera gånger, och något som är viktigt för 

läsglädjen är högläsningen. Hon berättar att hon med sin nuvarande klass arbetat väldigt 

mycket med läsning, och fortsätter med att berätta om att alla elever i den här omgången 

kommer att bli godkända i ämnet svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 

6, vilket hon tycker är särskilt anmärkningsvärt då det finns de i klassen som har läs-och 

skrivsvårigheter. Det här tycker Caroline visar på en möjlig effekt av att läsningen är 

viktig och att det lönar sig att lägga ner tid på arbete kring texter. Det är här hon betonar 

vikten av att läsa, vilket tillsammans med elevunderlaget kan vara en faktor för det goda 

resultatet. 

 

 

 



 

30 

 

“Djupläsning är en förståelse för läsningen”. 

Under intervjun frågar vi Caroline hur hon definierar djupläsning, vilket hon besvarar 

“Kan man säga att det är så enkelt som en djupare förståelse för läsning?”. Hon berättar 

vidare att det innebär att man arbetar med läsningen, vilket kan göras både genom 

gemensam diskussion och individuellt arbete. Hon brukar inleda lektioner där fokus är 

djupläsning genom att läsa högt för eleverna. Detta gör hon för att väcka läsglädjen och 

hjälpa eleverna in i textvärlden. Högläsningen innebär att Caroline läser högt inför hela 

gruppen där eleverna har möjlighet att räcka upp handen och ställa frågor under tiden som 

högläsningen pågår. Genom att eleverna får chans att ställa frågor skapas det diskussioner 

mellan elever och lärare och Caroline lägger mycket vikt vid att diskutera elevernas 

tankar och tillägger att eleverna ofta är mer detaljseende än hon själv, då de ofta upptäcker 

nya saker som hon aldrig tidigare har sett. Något Caroline lyfter fram och som hon tycker 

är viktigt för att utveckla djupläsningen hos eleverna är att arbeta tillsammans. 

Gemensamma diskussioner ökar lärandet då alla elever får möjlighet att ta sig in i 

textvärlden genom att diskutera litteraturen. Elever som tidigare inte förstått något visst 

kan genom diskussioner uppmärksamma andra elevers tankar och bli delaktiga, och 

därefter stiga in i textvärlden.  

  

“Läsfixarna har de flesta med sig från lågstadiet”. 

En modell som eleverna ofta har med sig från lågstadiet är En läsande klass, vilket 

Caroline tycker är bra, då hon kan knyta an undervisningen till de olika figurerna. 

Caroline brukar tillämpa modellen i början av årskurs 4 då hon anser att eleverna kan 

behöva en introduktion till de olika lässtrategierna och hon anser då att läsfixarna är 

konkreta vilket gör att eleverna får en förståelse för dem. Däremot upplever Caroline 

materialet som lite barnsligt och släpper det efterhand allt mer när eleverna är 

välmedvetna om lässtrategier. De flesta kollegorna på skolan har Läsfixarna med sig, 

eftersom de kom i kontakt med det från en lässatsning som kom från centralt håll.  

  

“Sammanhanget är mycket viktigt”. 

Berättelsen inleddes med att beskriva hur viktigt Caroline tycker det är att lära sig i ett 

sammanhang, vilket även märks på henne när hon berättar om sitt arbete och sina 
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erfarenheter med skönlitteratur. Avslutningsvis betonar Caroline ännu en gång vikten av 

det gemensamma läsarbetet i undervisningen. Det är arbetet kring texterna som utvecklar 

elevers djupare förståelse för en text.  

5.5 ”Djupläsning är när man går i närkamp med texten” (Doris, 62 år).  

 

“Forskningen betyder mycket, jag läser så mycket jag kommer över”. 

Doris är påläst i aktuell forskning och ser den som betydelsefull; hon läser så mycket hon 

kommer över och tycker det är intressant att ta del av ny forskning. Hösten 2019 kommer 

hon att gå ner i tjänst och jobba 20 % mindre på skolan för att hon ska arbeta som språk-

, läs-, och skrivutvecklare i kommunen.  

 

“Min syn på läsundervisning utvecklas hela tiden, jag står inte stilla. Något jag 

står fast vid är att det måste ha en handling, det ska ha något att göra med 

gruppen, det tycker jag är viktigt”. 

Doris ser sig själv i ständig utveckling och synen på hennes läsundervisning utvecklas 

hela tiden. Något som hon tycker är viktigt är att litteraturen måste ha en handling som är 

relevant för eleverna. Hon menar att hon inte väljer vilken litteratur som helst till eleverna, 

utan att det ska vara något som är meningsfullt och intressant. Litteraturen hon väljer vävs 

in i övrig undervisning för att skapa ett sammanhang. Sammanhanget är något som Doris 

lyfter fram, det vill säga att eleverna ska lära sig i ett sammanhang som är begripligt för 

dem. Eleverna läser väldigt sällan på egen hand. Detta har att göra med att Doris använder 

litteraturen som en kunskapskälla, det vill säga något som ska vara användbart. Hon 

berättar att litteraturen behöver användas som en kunskapskälla i syfte att samtala eller 

skriva – detta för att få den i ett sammanhang. Doris beskriver här vikten av att väva in 

litteraturen i övrig undervisning. 

  

“Skönlitteratur väljs utifrån det tema vi jobbar med”. 

Doris berättar att hennes lektioner med arbete i skönlitteratur kan se väldigt olika ut och 

att de är beroende av det tema som är igång och vad som är relevant för tillfället. Hon 

väljer skönlitteratur utifrån det de arbetar med. Teman som hon använder på mellanstadiet 
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är saker som berör eleverna, till exempel identitetsfrågor och livsfrågor. Ett arbetsområde 

som Doris håller på med för tillfället då vi träffar henne är ett tema som handlar om 

kroppen. Hon använder sig av boken Det är jag som är Mickan skriven av Malin Nilsson 

och Vanessa Lopéz. Boken berör ämnen såsom kärlek och att vara sig själv. Boken 

handlar om Mickan som är en tjej född i en killes kropp. Hon flyttar till en ny skola och 

bestämmer sig för att hon ska ta steget och gå ut med att hon är en tjej.  

 

”Jag skulle aldrig sätta en bok i handen på eleverna utan att de har en 

förförståelse”. 

Det är vanligt att läsområden inleds med att hon läser högt för eleverna och att hon med 

tiden släpper på det. Det kan variera hur litteraturen läses, ibland läser eleverna i grupper, 

ibland läser de nästan hela boken själva och ibland läser Doris mer än halva boken högt. 

Allt är beroende av vilken litteratur det är och vilket tema som är igång. När Doris 

introducerar en bok för eleverna kan lektionen se ut så att gruppen börjar titta på omslaget 

och diskutera boken i syfte att skapa en förförståelse. Hon skulle aldrig sätta en bok i 

handen på eleverna utan att de har en förförståelse.  

  

“Djupläsning är när man går i närkamp med texten”. 

Doris definition av djupläsning är en läsning som innebär att man går i närkamp med 

texten. Det är sällan första gången man läser en text som man når den djupa förståelsen 

utan – det kan hända att man behöver gå tillbaka i texten igen. För att stödja elevers 

djupläsning arbetar Doris med att ställa frågor till texten och låta eleverna gå tillbaka i 

texten för att visa. Här är högläsningen en hjälpande hand då hela klassen är samlad och 

hon har möjlighet att lyfta centrala delar gemensamt. Då finns det möjlighet att gå in i 

texten och prata om den på djupet. Det är inte alltid lätt att få eleverna att vilja gå in i 

textvärlden, här ser hon även högläsningen som ett stöd då alla elever är samlade. För att 

väcka läsglädje hos elever är högläsningen ett stöd. Då kan hon jobba med samtalet och 

söka bevis i texten kontrollerat. Det är en utmaning att få eleverna att nå djupläsning om 

eleverna läser enskilt eftersom de mer sällan då går tillbaka i texten till det som de redan 

har läst.  
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“De måste uppleva att de är intresserade på riktigt”. 

En viktig faktor för att eleverna ska utveckla sin djupläsning är engagemang. Utan 

engagemang blir det ingenting, då vill de inte veta för då bryr de sig inte. Eleverna måste 

bli intresserade på riktigt och det blir de genom att samtala. Ju mer de förstår desto 

meningsfullare blir det. Lärandet måste ske i ett sammanhang som är begripligt för 

eleverna. Sammanhanget är det som är relevant för eleverna just nu, det vill säga det de 

sysslar med. En avgörande faktor för djupläsning är alltså samtalet och diskussioner kring 

litteratur. Eleverna kan i princip läsa vad som helst för att utveckla sin djupläsning, de 

kan till och med djupläsa en problemlösningstext i matematikboken.  

 

“Jag använder modeller som passar, ingen särskild”. 

Doris har ingen favoritmodell utan använder de som passar. Hon inspireras av forskare 

och modeller och gör dem till sina egna och till det som passar just nu. Hon har bland 

annat inspirerats av Chambers frågor och hon gillar även Langers sätt att tänka.  

 

“Langer finns alltid där i bakgrunden, en liten husgud”. 

Doris inspireras av forskning kring hur olika individer går till väga i sin läsundervisning. 

Hon inspireras även av kolleger och kompetensutbildningar. Forskningsområden inom 

läsundervisning som hon nämner berör exempelvis matchning av repertoarer. Matchning 

av repertoarer innebär en medvetenhet om hur elever förhåller sig till texten, det vill säga 

hur elevernas allmänna repertoar stämmer överens med textens allmänna repertoar, samt 

även den litterära repertoaren. Slutligen nämner hon Langer som alltid finns där i 

bakgrunden, en liten husgud.  

  

“Att läsa mycket är viktigt”. 

Något som Doris ser som väldigt viktigt i sitt arbete med skönlitteratur är att läsa mycket. 

Eleverna behöver läsa på många olika sätt och läsa många olika texter. De behöver skapa 

en medvetenhet kring texter. Medvetenheten innebär att eleverna vet vad som finns i 

texten och vad som ryms utanför den.  
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6. Slutsatser och diskussion  

I det här avsnittet kommer resultatet av studien att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och den valda teorin. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Lärarnas definition av djupläsning kopplat till forskning 

Det råder enighet mellan lärarnas och Molloys (2008) syn på djupläsning som något som 

utvecklas genom metareflektioner som innebär att eleven kan se bortom texten för att 

reflektera över det lästa och associera till och dra slutsatser om sitt eget liv. Djupläsning 

kräver att eleverna skapar en förståelse för texten samt att de har en förmåga att reflektera 

över det lästa.  

 

Samtliga lärare beskriver djupläsning som en djupare förståelse för texten vilket innebär 

att arbeta kring det lästa. Arbetet handlar till stor del om att eleverna ska kunna röra sig i 

texten genom arbete med olika modeller. Langer (2012) beskriver hur läsaren rör sig i 

olika föreställningsvärldar då läsaren tar med sig erfarenheter in i texten som sätts i 

perspektiv till det som upplevs vid den specifika tidpunkten. Därigenom skapas nya 

erfarenheter utifrån tankar, känslor och reflektion.  

 

Även om lärarna inte uttryckligen använder ordet reflektion under intervjun när vi ber 

dem berätta om hur de definierar djupläsning, kan vi se att det finns utrymme för 

reflektion i de arbetssätt som de använder i syfte att utveckla och stödja elevers 

djupläsning. Det är endast en av lärarna som nämner omläsning som en faktor för 

djupläsning, även om det är troligt att flertalet av lärarna använder sig av det också, 

eftersom de använder sig av boksamtal i olika former. Ingemansson (2016) menar att 

omläsning och textsamtal är faktorer för att nå djupläsning. Doris berättar att djupläsning 

sällan nås första gången man läser en text, utan den djupa förståelsen kan kräva att texten 

läses flera gånger. Arbete med omläsning som en av lärarna beskriver samt textsamtal, 

som samtliga lärare beskriver, kräver en form av arbete med djupläsning som bland annat 

berör reflektion. Detta beskrivs nedan. 
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6.2 Lärarnas arbete med djupläsning i skönlitteratur i förhållande till 

aktuell forskning  

Tre av lärarna säger att de arbetar med djupläsning genom gemensamma diskussioner och 

individuellt arbete. Liberg (2006) beskriver hur individer utvecklar sin kunskap i det 

sociokulturella sammanhang de verkar, vilket i detta fall eleverna gör då diskussioner 

varvas med individuellt arbete. Lärarna berättar att de ofta introducerar litteratur i form 

av högläsning och med tiden släpper taget om eleverna så att de själva ska kunna 

reflektera och dra egna slutsatser.  

 

En orsak till att lärarna ofta introducerar skönlitteratur genom högläsning är att de anser 

att eleverna är i behov av stöd för att kunna ta sig in i textvärlden och därigenom kunna 

utveckla sin djupläsning. Efter hand kan eleverna bli mer självständiga och på egen hand 

reflektera över det lästa.  

 

Lärarna i studien är överens om att elever inte ska lämnas ensamma i sitt lärande, trots att 

den enskilda reflektionen är nödvändig. Lärarna behöver finnas till stöd och vägleda 

eleverna i sin utveckling. Liberg och Björk (2012) menar att högläsning bidrar till att 

medvetandegöra eleverna om litteraturens uppbyggnad. Högläsningen sker genom att 

lärarna läser högt för eleverna där samtal om boken föras gemensamt under arbetets gång. 

De intervjuade lärarna menar att högläsningen är till nytta för att skapa stödstrukturer så 

att eleverna kan reflektera över läsningen. Stödstrukturer kan skapas genom samtal och 

frågor kring texten. Lärarnas arbete med högläsning ser olika ut genom att vissa har 

schemalagd tid till högläsning där fokus är samtalet som skapas av eleverna. En annan 

lärare arbetar enbart med högläsning där eleverna enbart lyssnar till läraren utan samtal 

där högläsningen enbart ses som en introduktion till ett läsområde där eleverna själva ska 

fortsätta läsningen av boken. Det vi kan se som gemensamt för samtliga lärare är att de 

har ett tydligt syfte med läsningen och att de arbetar aktivt med att undervisa genom att 

modellera. Modelleringen går ut på att leda in eleverna in i arbetssättet att reflektera över 

läsningen. En av lärarna beskriver att hon modellerar genom att genomföra boksamtal 

gemensamt för att eleverna med tiden självständigt ska kunna arbeta med boksamtal. 

Läraren väljer då att ställa ledande frågor till eleverna där de får fundera över vad de 

tycker om i boken samt vad de tycker mindre om. Det gör att eleverna börjar reflektera 
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över bokens innehåll och läraren menar att hon med tiden utvecklar frågorna under 

högläsningen och boksamtalet till att eleverna tillslut kommer med egna frågor för att 

starta en diskussion. Ett exempel på frågor som elever brukar ställa menar Anna är olika 

ord och begrepps betydelse, oftast har eleverna inte hört det tidigare och kan då under 

samtalets gång utvinna ny kunskap. Anna nämner ordet associera, att det är det första 

ordet som eleverna får lära sig under ett boksamtal. Det kan innebära att eleverna ska rita 

en bild till ett stycke i boken där de får reflektera över betydelsen. De delar sedan med 

sig till varandra av vad de har ritat. Eleverna får då möjlighet att ta del av hur andra 

uppfattat samma stycke.  

 

En av lärarna beskriver att frågorna som ställs ska röra fenomen bortom texten, vilket 

innebär att de inte ska gå att finna enbart genom avkodning av bokstäver. Frågorna ska 

vara av en identifikatorisk läsart och beröra känslor hos eleven vilket kräver att eleven 

kopplar texten till sitt eget liv utifrån tidigare erfarenheter. Doris berättar att för att nå alla 

elever och få dem till att reflektera över och svara på frågor till texten krävs det att man 

gör det under högläsning snarare än under individuell läsning. Hon menar att man som 

lärare är medveten om eleverna gör uppgiften och märker då tydligt om eleverna har 

förståelse för texten eller om det krävs mer arbete.  

 

Vad som ryms under individuell läsning går att diskutera. En av lärarna använder tyst 

läsning i samband med högläsning medan en annan menar att tyst läsning är nödvändig. 

Den tredje läraren menar att man inte blir bra på att läsa enbart genom tyst läsning. Frågan 

är då om tyst läsning innebär att endast avkoda bokstäver vilket inte är detsamma som 

individuell läsning som Liberg och Björk (2012) menar utvecklar förståelse genom 

reflektioner. Även Molloy (2008) betonar att läraren med hjälp av olika stödstrukturer 

kan hjälpa eleverna att reflektera över den individuella läsningen genom valda frågor 

bortom texten. 

 

Lärarna har olika uppfattningar om vad tyst läsning innebär. Några menar att tyst läsning 

genom handledning av läraren är när eleven får reflektera över det lästa, medan andra 

menar att tyst läsning är det enskilda arbetet som sker utan reflektion. Det kan även vara 
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så att läraren bygger lässtrategier hos eleven så att eleven efter hand kan röra sig i på egen 

hand i textvärldarna – det kan vara detta som lärarna menar när de beskriver modellering 

av arbeten. Att arbetet till en början är gemensamt för att till slut bli enskilt arbete. Det 

innebär i så fall att om eleverna behärskar olika lässtrategier kan de använda sig av tyst 

läsning i samma grad som Liberg och Björk (2012) beskriver och genom reflektion 

utvinna nya kunskaper.  

 

Lärarna är alltså eniga om att samtalet är en faktor som stödjer och utvecklar elevers 

djupläsning i skönlitteratur. Chambers (2011) skriver att boksamtal synliggör elevers 

tankar, känslor och tolkningar kring skönlitteratur. Lärarna menar att eleverna skapar en 

djupare förståelse för texten om de får samtala om djupa ämnen eller svårigheter i texten 

som de annars kanske inte hade förstått. Chambers (2011) menar även att samtalet ger 

utrymme för utredning av frågor och är ett sätt att hitta lösningar som alla elever är 

involverade i. En lärare menar att samtalet inte kräver förutbestämda frågor utan eleverna 

under läsningen kan komma på frågor som de funderar över för att reda ut svårigheter. 

En annan lärare menar att förståelse skapas genom att i förväg förbereda frågor utifrån 

texten de läser i syfte att vara säker på att budskapet når fram till eleverna. Samtliga lärare 

i studien menar att samtalet ska ha en innebörd, vilket det har oavsett om man tillämpar 

förberedda frågor eller om eleverna startar en diskussion under läsningens gång. 

 

En läsande klass introducerades 2014 i de svenska skolorna då Skolverket (2018) 

förordade att det bör arbetas med lässtrategier i årskurs 4–6. Efter att lässtrategierna i En 

läsande klass introducerades för lärarna visade internationella undersökningar att svenska 

elevers läsförståelse utvecklades. Flera av lärarna berättar att deras kompetens inom 

läsundervisning utvecklades efter att materialet blev känt för dem. Lärarna berättar att 

materialet gjorde att de kunde tillämpa och omvandla olika strategier och göra dem till 

sina egna i undervisningen. En av lärarna tycker att materialet är barnsligt men ändå 

användbart då det går att koppla ihop med andra arbetssätt. Det är också en fördel att de 

flesta elever är bekanta med materialet från lågstadiet. Det som är bra i det sammanhanget 

är att eleverna är bekanta med vad en lässtrategi är och därigenom kan koppla tidigare 

kunskap till ny kunskap som rör det aktuella arbetsområdet. Även om materialet En 

läsande klass inte används specifikt visar lärarnas berättelse om deras arbete att materialet 
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har öppnat upp deras ögon för olika lässtrategier när de beskriver sin utveckling av 

kompetens inom läsundervisning. 

 

Skolverket (2018) skriver att eleverna ska kunna beskriva sin upplevelse av läsningen, 

vilket flera av lärarna jobbar aktivt med genom att skapa en förståelse mellan eleven och 

texten. Langer (2012) beskriver läsarens erfarenheter som tas med in i texten som litterära 

föreställningsvärldar. Genom de litterära föreställningsvärldarna går eleverna igenom 

olika faser i läsningen. Flera av lärarna arbetar med elevernas förförståelse före läsningen 

genom att de får reflektera över bokens omslag och baksida vilken är en väg in i 

föreställningsvärlden så som Langer (2012) beskriver när hon skriver om hur läsaren rör 

sig utanför textvärlden i fas 1  för att samla information om texten. En lärare beskriver att 

hon aldrig skulle sätta en bok i handen på eleverna utan att de hade en förförståelse för 

texten. Genom att skapa en förförståelse får eleverna en inblick i vad boken kan handla 

om och kan därigenom ta sig in i textvärlden. Aktivt arbete med förståelsen menar flera 

av lärarna är en faktor för att utveckla djupläsning då eleverna får diskutera kring det lästa 

under tiden, för att efter läsningen kunna gå ur textvärlden och koppla samman texten 

med sitt eget liv. Att reflektera över egna erfarenheter i förhållande till de nya intryck 

individen får genom läsningen skapar en ny förståelse, vilket sedan går att tillämpa i 

verkligheten. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det att högläsning och boksamtal är ett vanligt 

förekommande sätt att arbeta med djupläsning i skönlitteratur. Trots att deras arbete 

skiljer sig åt arbetar samtliga lärare i studien med att utveckla elevers inre tänkande 

genom att eleverna får arbeta gemensamt med de skönlitterära texterna. Anna arbetar 

aktivt med boksamtal och menar att eleverna får en djupare förståelse när de får samtala 

om det lästa. Berit arbetar däremot mycket med förståelsen hos eleverna. Genom arbete 

med förförståelse, förståelse under tiden eleverna läser samt förståelsen efter läsningen 

utvecklas elevernas förståelse för texten i helhet. Hon berättar att det sker genom 

gemensamt arbete blandat med individuellt arbete, för att reflektionen även ska ske 

kognitivt hos eleven. Carolines arbete med djupläsning tar sin utgångspunkt i 

gemensamma diskussioner med inslag av enskilt arbete. Hon anser att samtalet kring 

texten utvecklar elevernas tankar. Doris menar att arbete kring djupläsning innebär att 
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man ställer frågor till texten för att eleverna ska reflektera över det lästa. Samtliga lärare 

vill genom gemensamt arbete, som främst sker genom högläsning, utveckla eleverna till 

att bli mer självständiga läsare. Detta till exempel genom att arbete med materialet En 

läsande klass för att utveckla elevernas lässtrategier. En av lärarna berättar att hon arbetar 

aktivt med boksamtal eftersom hon anser att ju äldre eleverna blir desto mer bör de kunna 

arbeta självständigt med boksamtal, både enskilt och i grupp. Chambers (2011) skriver 

att samtalet inte alltid kräver samtal tillsammans med andra, utan att det även kan 

innebära enskilda skriftliga reflektioner. Skolverket (2018) skriver att eleverna ska 

utveckla lässtrategier vilket lärarna i studien också ser som en faktor för att nå 

djupläsning. Forskningen ger lärarna stöd för att introducera nya modeller och arbetssätt 

i undervisningen som rör olika former av lässtrategier. Lärarna i studien anser att deras 

arbete hela tiden utvecklas och med stöd i forskningen kan göra modeller och arbetssätt 

till sina egna.   

6.3 Sammanhanget spelar roll  

Langer (1986) förespråkar ett sociokognitivt perspektiv på literacy i det att hon menar att 

literacy-förmågan utvecklas i ett sammanhang. Hon framställer literacy likt en aktivitet 

som sker i samspel med andra människor, det är inte ett paket av kunskaper utan det är 

en meningsfull aktivitet som sker i ett sammanhang som är begripligt. För att kunna 

utveckla sina erfarenheter krävs det att man samtalar med andra. Langer (1986) menar att 

lärandet sker i ett sammanhang, socialt och kognitivt. Detta kan vi koppla till det vi 

tidigare nämnt om samtal och reflektion. Genom att eleverna gemensamt i boksamtal får 

reflektera över texten samtidigt som de i vissa fall få reflektera enskilt genom arbete om 

texten, utvecklar eleverna sin literacy-förmåga. Lärarna berättar om vikten av 

sammanhanget som lärandet i skönlitteratur bör ske i. Utifrån lärarnas berättelser är detta 

självklart och något som samtliga lärare i studien arbetar med. Eleverna ska se nytta med 

det de läser, det ska vara relevant här och nu och något som de ser som meningsfullt att 

lära. Rosenblatt (1982) beskriver samspelet mellan läsaren och texten som att läsaren går 

in i ett slags process för att skapa mening med det lästa. Meningen sker utifrån vilket 

ställningstagande läsaren tar och hur väl läsarens syfte matchar textens uppbyggnad. 

Sådana ställningstaganden är i beroende av läsarens kunskaper och erfarenheter. Även 

McCormick (1994) beskriver matchning mellan text och läsare. Läsarens syfte med 

texten behöver matcha texten och om ingen matchning sker behöver läsaren börja om och 
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inta texten med ett nytt ställningstagande och syfte. I förhållande till omläsning kan 

intagandet med syftet ses som en nödvändighet för att kunna smalna av och skapa mening 

med texten, och då är omläsningen ett verktyg för att uppnå detta.  

 

Den etablerade forskningen visar, precis som också antyds i den här studien, hur viktigt 

det är att lära sig i ett sammanhang som är begripligt för eleverna. Langer (1986) beskriver 

hur literacy utvecklas och menar att det sker i ett sammanhang som är relevant för 

eleverna. Med hennes beskrivning verkar det så självklart att det sker i ett sammanhang 

både socialt och kognitivt, vilket vi även märker på lärarna när de berättar. Genom samtal 

och egen reflektion utvecklas elevernas literacy-förmåga. Lärarna är eniga om att 

sammanhanget är det centrala i djupläsning. Det krävs att eleverna sätter texten som de 

läser i ett sammanhang för att skapa en djupare förståelse. Arbetet med djupläsning och 

sammanhang skiljer sig åt i lärarnas berättelser. Två av lärarna anser att det är samtalet 

som leder till förståelse. Men de två andra menar istället att litteraturen och texten som 

eleverna läser ska vara en del av ett tema. Dessa lärare arbetar med texten i förhållande 

till ett ämne för att en bredare förståelse ska uppstå i vilken texten blir del av ett större 

sammanhang. Trots att arbetsmetoderna skiljer sig åt visar båda berättelserna att 

sammanhanget är viktigt eftersom både samtal och tematiskt arbete leder till ett 

sammanhang.  

 

Lärarna berättar att samspelet mellan läsare och text är viktigt. Däremot betonar de flesta 

lärarna syftet med texten och sammanhanget mer än själva textens betydelse. De menar 

att så länge man arbetar med texten utifrån ett bestämt syfte och sätter in den i ett 

sammanhang kan man i princip använda vilken text som helst. Detta kan ha att göra med 

att arbetet kring att kunna inta en text utifrån ett bestämt ställningstagande vilket 

Rosenblatt (1982) menar är avgörande för huruvida texten tas emot av läsaren. Även 

McCormick (1994) diskuterar hur textens struktur matchar läsarens erfarenheter och 

förväntningar inför texten. För att eleverna utifrån sammanhanget ska nå djupläsning 

krävs det att textens helhet studeras oavsett om det sker i ett sammanhang eller inte. Detta 

betonar Langer (2012) då hon menar på att texten som helhet bör studeras för att nå 

djupläsning. Det går att diskutera utifrån lärarnas utsagor hur de uppfattar hur stor den 

enskilde textens betydelse är, då lärarna har olika uppfattningar om vilken betydelse den 
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har för just djupläsningen. En av lärarna uttrycker att hon aldrig skulle välja en Bert-bok 

och menar då att valet av text och textens karaktär har stor betydelse medan en annan 

menar att eleverna kan djupläsa i princip vad som helst, till och med en problemlösning 

inom matematik, då själva arbetet kring texten är avgörande. Här bör det noteras att 

läraren som menar att det går att djupläsa i princip vad som helst skiljer djupläsning och 

själva syftet med litteraturen åt eftersom hon anser att sammanhanget, det vill säga det 

tillfälliga ämnestemat, avgör litteraturvalen. Att ha i åtanke då är att själva temat inte 

studerar texten i sig utan grunden för djupläsning är att studera texten som ett litterärt 

verk, vilket Langer (2012) betonar då hon beskriver de litterära föreställningsvärldarna.  

 

Langers (2012) föreställningsvärldar beskriver läsarens rörelse genom texten utifrån den 

förståelse eleven besitter. Beroende på i vilken grad det tema som Doris beskriver stödjer 

och utvecklar elevens läsförståelse beror på vad syftet med läsningen är, likt det som 

Rosenblatt (1982) benämner transaktion. Det är av vikt att ha ett tydligt syfte med 

läsningen för att kunna nå den djupa förståelsen. Utifrån forskningen kan vi då konstatera 

att sammanhanget är viktigt, men inte avgörande utan är beroende av syftet med 

läsningen. Det är inte nödvändigtvis så att eleven behöver läsa skönlitteratur för att nå på 

djupet av en text. Däremot kan sammanhanget i skönlitteraturen ge en form av 

identifikation åt eleven, vilket innebär att eleven kan koppla texten till sina erfarenheter. 

Med detta sagt, är skönlitteraturen en bidragande faktor till att elever kan nå djupläsning 

men inte avgörande. Eleverna kan djupläsa i princip vad som helst som Doris beskriver 

när hon säger att eleverna kan djupläsa en problemlösningstext. Hon beskriver då utvalda 

frågor till texten som ska bidra till en djupare förståelse, vilket då kan konstateras hjälper 

eleven in i Langers (2012) fas 3 då läsaren reflekterar över händelser i boken. Caroline 

som nämner sammanhanget som en bidragande faktor i ämnesfokus, för att kunna koppla 

till exempel sociala problem i samhället, kan visa på att eleverna rör sig i fas 4 då de 

reflekterar över vad de tagit med sig ifrån texten. Anna betonar ordet associera som något 

som hon lär eleverna första gången hon träffar dem, vilket hade kunnat utmynna i en 

observation till att eleverna når fas 3 då de kan dra kopplingar till sitt eget liv. Med detta 

sagt kan sammanhanget ändå ha en större bidragande faktor än vad som har angetts 

eftersom teman då kan leda till att eleverna får en djup förståelse för texten, vilket innebär 

att de kan använda de nyvunna kunskaperna i andra ämnesområden.  
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6.4 Faktorer som kan påverka resultaten i de internationella 

undersökningarna 

I vår inledning skriver vi om Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010 som visar att 

det brister i undervisningen då eleverna inte får reflektera över det lästa. PISA och PIRLS 

visar ett skiftande resultat i svenska elevers läsförståelse. Utifrån den forskning som 

presenteras i studien är det den djupare förståelsen för läsningen som brister då eleverna 

inte får reflektera över det lästa. Djupläsning innebär att eleven reflekterar över det lästa 

och därigenom gör associationer till sitt eget liv, som kan leda till nya kunskaper, vilket 

görs utifrån texten som ett litterärt verk. Vår egen, här framlagda, studie har givit oss en 

inblick i lärarnas undervisning om djupläsning i skönlitteratur genom de intervjuer vi har 

genomfört. Något som förekommer i samtliga intervjuer är boksamtal som berör frågor 

bortom texten, då eleverna får reflektera över det lästa. En av lärarna berättar, som 

tidigare nämnts, att: ”Det ska vara frågor som inte går att hitta i texten, det ska vara frågor 

som berör elevernas känslor”, vilket innebär att det ska vara frågor av identifikatorisk art.   

 

Lärarnas berättelser visar att de är medvetna om vikten av att samtala och reflektera över 

det lästa. Väl värt att notera är att när vi frågade lärarna om hur deras syn på 

läsundervisning har förändrats och utvecklats genom åren berättade samtliga lärare att 

den har utvecklats. Detta genom att de har uppmärksammat olika lässtrategier och vikten 

av att förstå en text, vilket har lett till att de numera har ett tydligt syfte med texten vilket 

stödjer eleverna i deras djupläsning likt den McCormick (1994) beskriver som matchning 

av repertoarer, även Rosenblatt (1982) beskriver detta ömsesidiga spiralbundna 

sammanhang. Genom att lärarna har ett tydligt syfte med litteraturen som läses, hjälper 

det eleverna att kunna smalna av och skapa mening med det lästa.  

 

I en fråga om lärarna själva anser att deras kompetens har utvecklats, säger de att deras 

kompetens har förändrats. Detta kan visa på att satsningar kring läsundervisning har gett 

resultat. PISA och PIRLS har sedan 2011 visat ett förbättrat resultat hos svenska elevers 

läsförståelse, vilket skulle kunna bero på att lärarna har blivit medvetna om vikten om 

samtal och reflektion kring texter. Lärarnas kompetens har utvecklats vilket kan vara en 

faktor till att resultatet nu har förbättrats. De tidigare försämrade resultaten kan bero på 

att lärarna tidigare saknade tillräckligt med kompetens om djupläsning. Lärarna kan under 
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de senaste åren ha fått utbildning inom läsning, bland annat genom läslyftet En läsande 

klass som uppmärksammade lässtrategier som en viktig del i läsningen. 

Sammanfattningsvis kan utvecklingen bero på att undervisning om lässtrategier har 

uppmärksammats mer de senaste åren.  

6.5 Slutsats  

De försämrade resultaten i de internationella mätningarna av läsförståelse under 2000-

talet kan bero på att svenska elever tidigare har blivit lämnade ensamma i sin läsning och 

att undervisningen av lässtrategier har skett i mindre utsträckning. Det kan konstateras i 

PIRLS 2016 och även med utgångspunkt i vår undersökning att undervisning med 

lässtrategier som berör samtal och reflektion har blivit vanligare under senare år och att 

lässtrategier har uppmärksammats genom materialet En läsande klass. Lärarna i studien 

är överens om att det är viktigt att eleverna inte lämnas ensamma i sitt lärande och att 

läraren genom olika arbetssätt behöver skapa stödstrukturer för att stödja och utveckla 

eleven.  

 

Hälften av lärarna upplever att de får tips och idéer som de kan vara betjänta av genom 

aktuell forskning. Två av lärarna kan alltså applicera forskningen på sin egen 

undervisning och använda forskares modeller som stöd för att utveckla egna modeller. 

De lärare som själva anser att de har en forskningsanknytning inom boksamtal hänvisar 

till Chambers (2011) och Langer (2012).  

 

Något annat som lärarna nämner som ett stöd i arbetet för djupläsning är det kollegiala 

arbetet. Även om alla lärare inte själva är medvetna om forskningen som ligger bakom 

modellerna de använder visar de att de tar hjälp och råd av sina kollegor som de även har 

ett stort förtroende för. Frågan är då hur kritiska de är till sin egen undervisning, när de i 

så hög grad litar på kollegornas expertis, vilket beror på kollegorna grad av expertis i 

fråga om litteraturläsning.   

 

Sammanfattningsvis anser lärarna i studien att djupläsning är en djup förståelse för en 

text som innebär arbete kring texten. Arbetet behöver innehålla både samtal och reflektion 
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som kan ske tillsammans med andra och individuellt. Eleverna bör inte lämnas ensamma 

i sitt lärande och därför bör läraren genom stödstrukturer skapa möjlighet för eleverna att 

röra sig i olika textvärldar genom samtal och reflektion. En stödstruktur som samtliga 

lärare använder för att skapa möjligheter för lärandet i utveckling av djupläsning är 

högläsning. Receptionsforskarna Langer (1986), Liberg (2006) och Fast (2008) och 

lärarna i vår studie är eniga i att lärandet bör ske i ett sammanhang som är begripligt för 

eleverna där de ges utrymme för att reflektera över det lästa.  

6.6 Fortsatt forskning 

Vår undersökning visar hur lärare berättar att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur. 

Däremot kan vi inte vara säkra på hur det faktiskt arbetar i praktiken. Något som hade 

varit intressant är att observera lärarna ute på fältet. Samtliga lärare lyfter fram vikten av 

det kollegiala arbetet. Det hade varit intressant att studera de samtal som förs mellan 

lärare och de platser samtalen utspelar sig på. Genom att observera lärarna i det kollegiala 

arbetet skulle man få en bredare bild av på hur de faktiskt arbetar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

7. Källor och litteratur 

 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber 

 

Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Ny, rev., utg. Huddinge: X 

Publishing 

Christoffersen, Line och Johannessen, Asbjørn (2018). Forskningsmetoder för 

lärarstudenter. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 4:e upplagan Lund: Studentlitteratur. 

Fast, Carina (2008). Literacy - i familj, förskola och skola. Studentlitteratur.se: 

Studentlitteratur AB, Lund. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev  

 

Hej! 

Vi heter Amanda Palmquist och Emma Eriksson och studerar till grundlärare i åk 4-6 på 

Högskolan Kristianstad. Vi läser just nu vår åttonde och sista termin på vår utbildning 

och vi håller på att genomföra vårt examensarbete.  

 

Vi kommer genomföra en studie som bygger på intervjuer med utvalda lärare som 

undervisar i svenska åk 4-6. Syftet med studien är främst att undersöka vilka modeller 

inom läsundervisning som lärare använder för att stödja och utveckla elevers djupläsning 

i skönlitteratur. 

 

Vi önskar genomföra intervjuerna nästa vecka (v.18) om det finns möjlighet. Om du kan 

tänka dig att delta kan vi anpassa oss efter när det passar dig. Vi räknar med att intervjun 

kommer att ta ca 20–60 min.  

 

Ditt deltagande är värdefullt för vår studie. Om du kan tänka dig att delta svara ja.  

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

amanda.palmquist0005@stud.hkr.se 

emma.eriksson0056@stud.hkr.se 

 

Handledare: 

Ola Svensson  

ola.svensson@hkr.se 

Med vänliga hälsningar Amanda Palmquist och Emma Eriksson  

mailto:amanda.palmquist0005@stud.hkr.se
mailto:ola.svensson@hkr.se
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Bilaga 2 - Deltagarbrev 

Hej!  

Ni har tackat ja att delta i en undersökning som kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete. Undersökningen utförs som en del av grundlärarutbildningen åk 4–6 på 

Högskolan i Kristianstad. Det kommer att bli mycket intressant att ta del av era tankar 

och kunskaper om djupläsning i skönlitteratur.  

 

Syftet med undersökningen är främst att undersöka vilka modeller inom läsundervisning 

som lärare använder för att stödja och utveckla elevers djupläsning i skönlitteratur.  

 

Vår förhoppning är att undersökningen kommer att synliggöra vilka kompetenser lärare 

använder i sitt arbete med att utveckla elevers djupläsning i skönlitteratur samt vilka 

teorier deras arbete knyter an till i det här sammanhanget. Undersökningen baseras på 

intervjuer med utvalda lärare.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30–45 minuter. För att underlätta vårt fortsatta arbete önskar 

vi att spela in intervjuerna. 

Er medverkan i undersökningen är helt frivillig och ni kan om och när ni vill välja att 

avbryta ert deltagande. Samtliga respondentsvar kommer att anonymiseras i vår 

undersökning, utifrån Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Palmquist & Emma Eriksson  

Handledare: 

Ola Svensson 

ola.svensson@hkr.se 

mailto:ola.svensson@hkr.se
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Om dig  

Namn: 

Ålder:  

Vilken årskurs och vilket ämne undervisar du huvudsakligen i? 

Har du behörighet att undervisa i svenska för årskurs 4–6?  

På vilken skola och i vilken stad undervisar du? 

Vilken grundutbildning har du och när tog du din examen?  

Har du någon påbyggnadsutbildning?  

Under vilka år har du arbetat som lärare?  

 

Allmänt 

● Berätta om en ”vanlig” lektion i din klass, som innehåller arbete med 

skönlitteratur.  

● Berätta mycket kortfattat om något som du tycker är särskilt kännetecknande för 

läsundervisningen i åk 4-6?  

● Hur har din kompetens/syn inom läsundervisning förändrats/utvecklats genom 

åren?   

 

Djupläsning i skönlitteratur  

● Hur definierar du djupläsning?  

● På vilket sätt arbetar du med djupläsning i skönlitteratur? Ge exempel.  

● Finns det något du anser vara särskilt viktigt i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla sin djupläsning?  

 

Litteraturval  

● Finns det någon litteratur som du upplever som särskilt relevant i samband med 

att eleverna utvecklar sin djupläsning?  

● Uppfattar du att kursplanen i svenska är till hjälp för undervisning kring 

djupläsning?   

 


	Hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6.
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Arbetets disposition

	2. Djupläsning - en översikt
	2.1 Läsning som transaktion
	2.2 Matchning av repertoarer
	2.3 Literacy ur ett sociokognitivt perspektiv
	2.4 Litterära föreställningsvärldar

	3. Didaktiska utgångspunkter
	3.1 Omläsning för att nå djupläsning
	3.2 Boksamtal
	3.3 En läsande klass
	3.4 Högläsning
	3.5 Individuell läsning

	4. Metod och material
	4.1 Teoretisk utgångspunkt
	4.2 Kvalitativ forskning och val av metod
	4.1.1 Semistrukturerade intervjuer med standardiserade frågor

	4.3 Urval och genomförande
	4.5 Etiska överväganden
	4.6 Metoddiskussion

	5. Undersökning, analys och resultat
	5.1 Presentation av lärarna
	5.2 ”Jag skulle aldrig välja en Bert-bok!” (Anna, 61 år).
	5.3 ”Det där tycker jag är svårt. Jag är ju inte skolbibliotekarie” (Berit, 39 år).
	5.4 ”Sammanhanget är mycket viktigt” (Caroline, 43 år).
	5.5 ”Djupläsning är när man går i närkamp med texten” (Doris, 62 år).

	6. Slutsatser och diskussion
	6.1 Lärarnas definition av djupläsning kopplat till forskning
	6.2 Lärarnas arbete med djupläsning i skönlitteratur i förhållande till aktuell forskning
	6.3 Sammanhanget spelar roll
	6.4 Faktorer som kan påverka resultaten i de internationella undersökningarna
	6.5 Slutsats
	6.6 Fortsatt forskning

	7. Källor och litteratur
	Bilagor

