
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Möte med olika 
texttyper  
 

DELKURS: Examensarbete II, F-3, 15hp 

FÖRFATTARE: Christina Landsjö 

EXAMINATOR: Anette Almgren White  
TERMIN: VT16 

 
 

 FÖRFATTARE: Christina Landsjö 

   EXAMINATOR: Namn Eftermamn 
   TERMIN: VT16 

 

En studie om hur sådana möten kan te sig i 
förskoleklass till årskurs 3  
flera rader 

 
a möten kan se ut i förskoleklass till årskurs 3 



  

 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Examensarbete II, F-3, 15 hp  
Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1-3 
VT16 

Christina Landsjö  

Möte med olika texttyper  

En studie om hur sådana möten kan te sig i förskoleklass till årskurs 3 

Antal sidor: 34 

 

Sammanfattning  

Tidigare forskning visar att 

elever i de yngre åren i huvudsak 

möter skönlitterära texter och att 

detta kan innebära svårigheter för 

dem i klass 4 då de förväntas 

förstå olika texttyper. Denna 

studie undersöker vilka texttyper 

elever i förskoleklass till årskurs 

3 får möta på två olika skolor i 

två skilda kommuner och om 

lärarna anser att det kan påverka 

elevers läsförståelse och 

läsintresse. Undersökningen 

gjordes genom kvalitativa 

intervjuer med verksamma lärare 

och baseras på en lärandesyn 

utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och begreppet 

literacy. Resultatet visar att de 

yngre barnen på de två 

deltagande skolorna till stor del 

får möta olika texttyper och att 

lärarna anser att det främjar både 

läsförståelse och läsintresse.   

 

Abstract 

Previous research show that students in the 

younger years mainly meets fictional text 

types and that this may cause difficulties for 

them in 4th-grade when they are expected to 

understand different kinds of text. This study 

examines which types of text students in 

preschool to grade three meet at two 

different schools in two separate 

municipalities, and if teachers believe that it 

can affect students reading comprehension 

and interest in reading. The survey was 

conducted through qualitative interviews 

with practicing teachers and is based on a 

learning approach from a sociocultural 

perspective and the literacy concept. The 

result show that the younger children at the 

two participating schools for the most part 

get to meet different types of texts and that 

the teachers considers it promotes both 

reading comprehension and interest in 

reading.   
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Keywords: Different types of text, reading comprehension, interest in reading, read and 
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I. Inledning  
 
I vårt vardagliga liv möter vi en stor variation av olika typer av texter. Vi läser instruktioner, 

information och fakta såväl som skönlitterära texter. Dessa texter behöver vi kunna läsa, tolka 

och förstå för att kunna lära, följa med och fungera i samhället. Liberg (2010b) och Westlund 

(2009) betonar att det i skolan ställs ökande krav på elevers läsförmåga. De menar att elever i 

skolår tre och fyra får möta mycket informationstäta texter samt texter som är skrivna i olika 

genrer utifrån olika syfte och att om eleverna inte mött stora mängder text tidigare kan det för 

många elever leda till rena chockupplevelser.  

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersökning 2011 visar att den 

nedåtgående trend gällande svenska elevernas läsförmåga som syntes i undersökningar gjorda 

2001 och 2006 fortsätter. Speciellt för resultaten 2011 är att de visar en tydligare försämring 

av läsförståelse gällande sakprosatexter medan läsförståelse för skönlitteratur endast 

försämrats marginellt (Skolverket, 2012). Enligt Libergs (2010a) analys av PIRLS resultat 

stödjer undervisningen i svensk skola elevers grundläggande läsförmåga men inte deras 

utveckling av mer avancerade förmågor som att läsa olika typer av texter i tillräcklig 

utsträckning. Vilken typ av text och i vilket syfte texten läses har betydelse för läsförståelsen, 

en faktatext respektive skönlitterär text läses på olika sätt. Liberg (2010a) menar att elever 

genom formell läsundervisning måste få lära sig olika läsfärdigheter och strategier för hur 

man läser olika texter för att nå en mer utvecklad, expanderad och slutligen avancerad 

läsförmåga. I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011a) står det att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla en medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att kunna 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften samt utveckla förmågan att söka och 

kritiskt värdera information från olika källor. Det står också att elever i mötet med olika typer 

av texter ska ges förutsättningar att utveckla såväl den egna identiteten som sin förståelse för 

omvärlden. 

 

Forskning (Kramer, McCabe & Sinatra, 2012) visar att elever i de yngre åren till övervägande 

del får möta fiktiva berättande texter vilket även styrker Libergs (2010a) och Westlunds 

(2009) rön om att detta kan leda till svårigheter att i senare årskurser läsa och förstå andra 

texttyper, exempelvis faktatexter. Westlund (2009) menar dock att om barn tidigt får lära sig 

att kritiskt granska, analysera och värdera en enkel faktatext samt får lära sig 

berättelsestrukturen i enkla texter kan de senare överföra och använda denna kunskap till allt 

svårare texter.  
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Med detta som bakgrund är området vetenskapligt intressant och viktigt att undersöka för att 

se om skolans undervisning och textarbete ger eleverna förutsättningar att utveckla de 

förmågor som de enligt läroplanen ska och enligt forskning behöver för att utveckla den breda 

läsförståelse som krävs i skola och samhälle.  

 

I följande studie intervjuas praktiserande lärare i förskoleklass till årskurs 3 (F-3). Syftet är att 

undersöka om och hur elever i de yngre åren får möta olika texttyper i skolan och om lärarna i 

dessa årskurser anser att det påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Undersökningen 

bidrar till att få syn på hur elever i de tidiga åren får ta del av olika texttyper i skolan och hur 

det kan påverka deras fortsatta lärande och utveckling. 

 

Inledningsvis följer en redogörelse av arbetets syfte och frågeställningar (kap 2). Därefter 

redogörs för valt område i relation till skolans uppdrag, övergripande mål och kursplanen i 

svenska följt av förklaring av de begrepp som arbetet berör utifrån tidigare forskning kring 

dessa (kap. 3). I kapitel 4 redogörs för den teori som arbetet baseras på, arbetets metod och 

beskrivning av tillvägagångssätt för insamling samt urval och analys av det material som 

används. Resultatet av arbetet redovisas i kapitel 5, här redogörs för hur praktiserande lärare i 

årskurs F-3 på två olika skolor använder olika texttyper i sin undervisning. I kapitel 6 

diskuteras arbetets använda material och de resultat som framkommit.  
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2. Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka typer av texter elever i förskoleklass till årskurs 

3 (F-3) får möta i skolans undervisning, hur dessa möten går till och om lärarna anser att det 

påverkar elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka typer av texter inkluderas i undervisningen, hur görs dessa val och i vilket syfte? 

 Hur används och bearbetas de valda texttyperna i undervisningen och i vilket syfte? 

 Anser lärarna att arbetet med olika texttyper kan påverka elevers läsförståelse och 

läsintresse, och i så fall på vilket sätt? 
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3. Bakgrund  

I följande avsnitt redogörs för valt undersökningsområde i relation till skolans uppdrag, 

övergripande mål och kursplanen i svenska. Därefter förklaras de begrepp som arbetet berör 

utifrån tidigare forskning.  

 

3.1 Skolans uppdrag, övergripande mål och kursplan för svenska  

Skolan ska utgöra en trygg och social gemenskap som stimulerar elevernas vilja och lust att 

lära. I samarbete mellan skola och hem ska elevernas allsidiga utveckling till kompetenta 

individer och medborgare främjas. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade 

och genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska eleverna utveckla tilltro till sin 

språkliga förmåga för att tänka, kommunicera och lära samt utveckla förmågan att kunna 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2011a). I 

skolan ska eleverna ges förutsättningar att utveckla de förmågor som krävs för att klara 

fortsatta studier samt för att som samhällsmedborgare kunna orientera sig i och ta del av en 

komplex verklighet med ett stort informationsflöde (Skolverket, 2011a). 

I kursplanen för svenska och i kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 

2011a, 2011b) står det att elever ska få möta olika texttyper såsom berättande text i form av 

bilderböcker, kapitelböcker eller sagor samt sakprosa, det vill säga faktatext, i form av 

beskrivande, förklarande, argumenterande och informerande texter och att dessa texter ska 

väljas med avsikt att bidra till en ökad förståelse för sig själva och omvärlden. Skolverket 

likställer fakta- och skönlitterära texter med avseende på elevernas utveckling: ”Även i 

sakprosan får eleverna ta del av andras tankar och kunskaper om varierande frågor och 

därigenom bidrar den, precis som skönlitteraturen, till elevernas kunskaps- och 

identitetsutveckling” (Skolverket 2011b, s. 9). Enligt kursplanen i svenska ska elever i årskurs 

3 sammanfattningsvis utveckla förmågan att: ”formulera sig och kommunicera i tal och 

skrift”, ” läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”, ” anpassa språket 

efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 223). 

Enligt kunskapskraven för svenska (Skolverket, 2011a) ska elever i årskurs 3 kunna läsa såväl 

elevnära skönlitterära texter som elevnära faktatexter och visa grundläggande läsförståelse 

muntligt eller skriftligt. Eleverna ska också kunna skriva berättande texter med tydlig 

inledning, handling och avslutning samt enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där 

innehållet klart framgår. Från och med höstterminen 2016 tillkommer ett nytt kunskapskrav 

gällande läsförståelse för årskurs 1 där delar lyder: ”Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta 

och elevnära texter […].  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla 

resonemang om texters tydligt framträdande innehåll” (Skolverket, 2016).  
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3.2 Begrepp 

Under följande rubriker förklaras de begrepp som arbetet berör utifrån tidigare forskning.  

 

3.2.1 Olika texttyper  

Olika texttyper begränsas i denna studie till de olika typer av skrivna texter i böcker och 

annan pappersform som finns i samhället. Här diskuteras således inte texter i form av 

exempelvis film, interaktiva spel eller texter på webbsidor.  

 

En skönlitterär berättande text respektive en faktatext består av olika karakteristiska drag samt 

skilda språkbruk vilket gör att det krävs olika sätt att läsa och förstå dessa olika typer av texter, 

därför måste elever utveckla läsförståelse genom användandet av olika texttyper under hela 

grundskolan (Westlund, 2009). Berättande texter är primärt skrivna för att underhålla medan 

informations- och faktatexter är uppbyggda med intentionen att förmedla kunskap. I de 

berättande texterna används ett mer vardagligt språk medan språkanvändningen i faktatexter 

består av mer ämnesspecifika och komplexa ord och begrepp (Kramer et al., 2012; 

Mantzicopoulus & Patrick, 2011).  

 

Neuman och Roskos (2012) lyfter fram sagoböcker som en typ av text som ofta innehåller 

flera textgenrer, såsom både saga och fakta, och att dessa kan ta upp fakta på ett för eleverna 

lekfullt och meningsfullt sätt vilket kan stimulera till samtal och diskussion och därmed 

stimulera elevernas intresse och engagemang för att lära. De menar att användningen av olika 

textgenrer inom samma tema och ämne stödjer elevernas kunskapsutveckling och kan utgöra 

ett komplement för och bygga på varandra. Genom att skapa förförståelse med hjälp av 

sagoböcker kan eleverna senare ta del av faktatexter i samma ämne med en större förståelse. 

När eleverna får möta olika texttyper ges de också möjlighet att utveckla både ordförråd, 

begreppsförståelse samt faktakunskap i flera olika sammanhang. Kraemer et al. (2012) och 

Walker, Krageler, Martin & Arnett (2003) betonar att om yngre elever tidigt får möta olika 

texttyper kan de förberedas för att i senare årskurser läsa mer informationstäta och komplexa 

texter och att risken för vad de kallar fourth grade slump minimeras. Fourth grade slump 

innebär att elever som kunnat läsa bra i årskurs 1-3 plötsligt får svårigheter att läsa i fjärde 

klass på grund av att de då förväntas läsa en annan typ av text än den de mött tidigare.  

 

Genom att arbeta med båda texttyperna kan läraren belysa att det finns olika funktioner och 

syften inom olika genrer och utreda vad som är fakta och vad som är fiktion vilket gör att 

eleverna kan utveckla sin kunskap om specifika och karaktäristiska kännetecken för de olika 
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texttyperna (Mantzicopoulus & Patrick, 2011; Neuman & Roskos 2012). Kraemer et al. 

(2012) betonar risken med att eleverna kan få en begränsad uppfattning om användningen och 

behovet av läsning om arbete endast sker utifrån en och samma genre. Anledningen till att 

yngre barn får störst tillgång till berättande texter kan enligt Mantzicopoulus och Patrick 

(2011) bero på många lärares uppfattning att faktatexter är för svåra för yngre barn att förstå. 

Lärarna i deras studie uttrycker även att för de yngre barnen är inte faktaböcker lika 

intressanta som de berättande. Det finns dock forskning som motsäger detta och ser på det ur 

ett annat perspektiv:  

 

Forskningen (Kraemer et al., 2012; Walker et al., 2003) visar dock att eleverna väljer informativa 

texter framför berättande texter om de får tillgång till dessa. Denna forskning betonar att lärare bör 

ta tillvara på elevernas intresse som en kritisk faktor i textval då intresse skapar motivation och 

motivation och läsförmåga går hand i hand. (Landsjö & Nicolini, 2015, s. 13) 

 

Även Westlund (2009) betonar att barnens intresse kan vara ingången till läsning och 

möjligheten att nå en god läsutveckling. Hon menar vidare att elever som läser utifrån ett 

specifikt intresse hellre läser fakta än skönlitteratur och att elever kan ha olika syfte med sin 

läsning: ”För vissa elever kan syftet med att läsa således vara att läsa för att lära, inte för 

avkoppling” (Westlund, 2009, s. 231). Hon menar att om lärare använder olika genrer i sin 

undervisning kan man nå dessa olika läsare. 

 

3.2.2 Textsamtal 

Textsamtal utgör en literacypraktik, det vill säga ett sammanhang utöver traditionell läs- och 

skrivundervisning då man tillsammans med andra samtalar om och reflekterar över språket i 

de texter man möter (Liberg, 2010b). Textsamtal är en aktivitet där eleverna tillsammans med 

andra kan nå en ökad och djupare förståelse av texten då de får ta del av varandras tolkningar 

samt genom lärares modellering får lära sig lässtrategier för att förstå. I textsamtalet vävs 

språkets form och funktion samman och ger eleverna möjlighet att träna flera faktorer av 

betydelse för en god läsförståelse såsom den fonologiska medvetenheten, språkets 

uppbyggnad samt att utöka sitt ordförråd (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). Tjernberg (2011) 

påpekar att eleverna genom textsamtalet ges möjlighet att utveckla sina läs- och 

skrivkunskaper i ett språkutvecklande sammanhang och att varje elev i samtalet kan bidra och 

lära utifrån sina egna förutsättningar. Då eleverna under textsamtalet får dela sina åsikter, 

idéer och tankar i en öppen dialog får de använda sitt språk i ett meningsfullt sammanhang 

samtidigt som de får träna på att lyssna på andra och lära sig att värdesätta olika perspektiv 

(Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih, 2012). Läsning och bearbetning tillsammans 
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ger även yngre och/eller lässvaga elever möjlighet att möta och uppleva längre och mer 

komplexa texter än de själva klarar att läsa. Lässvaga elever kan genom textsamtal ta del av 

litteraturen och träna på och utveckla såväl ordförråd och läsförståelse samt ge respons till 

texten utifrån egna erfarenheter, tankar och reflektioner (Jönsson, 2007; Siddall, 1998). Enligt 

Eckeskog (2013) och Jönsson (2007) har användningen av textsamtal i undervisningen visat 

sig ge positiva effekter både på elevers läsförståelse och läsintresse.  

 

3.2.3 Läsförståelse  

En god läsförståelse är viktigt i skolan då lärandet i stor utsträckning baseras på inhämtande 

av information från olika texter (Reichenberg, 2008). Läsförståelse kan aldrig automatiseras 

utan är en process och något som kan utvecklas hela livet (Westlund, 2009). En allmänt 

etablerad formel för läsning är, Läsning= avkodning x förståelse (Lundberg, 2007). 

Avkodning handlar om att kunna identifiera de skrivna orden vilket förutsätter en fonologisk 

medvetenhet, det vill säga att förstå sambandet mellan bokstäver och dess språkljud. En 

automatiserad avkodning bidrar till ett flyt i läsningen som i sin tur gör att läsaren kan 

använda den energi som tidigare gått åt till avkodning till att istället förstå det som läses. 

Förståelse handlar om den process som sker när vi tolkar och bearbetar innehållet i en text 

(Lundberg & Herrlin, 2014 ). Lundberg (2007) och Stensson (2006) betonar att det är viktigt 

att tänka om, reflektera över och tolka det man läser för att nå läsförståelse. Förståelsen är 

individuell, texter förstås och tolkas olika beroende på personliga erfarenheter (Westlund, 

2009). Den förförståelse läsaren har om den genre texten tillhör, påverkar också läsarens 

förståelse (forskning.se, 2008 ). Även om någon kan läsa en text flytande utan svårighet 

betyder inte detta med säkerhet att personen har förstått det den läst (Lundberg, 2007). En 

läsare behöver förstå nittiofem procent av orden i en text för att tillägna sig innehållet och nå 

en god läsförståelse, orden är mer specifika för olika ämnen och eleverna behöver i 

undervisning få stöd för att förstå innebörden av ord och utveckla ett bra ordförråd. Eleverna 

behöver prova att använda orden vid såväl läsande som skrivande och samtal (Liberg, 2010b). 

Lundberg och Herrlin (2014) menar att en god läsare kan välja lämpligt lässätt, att man 

exempelvis läser ett sms respektive en lärobok på olika sätt och med olika syfte och att lärare 

tidigt måste stödja eleverna att läsa aktivt och upptäcka när de inte förstår samt ge dem 

strategier att ta till för att nå förståelse (Lundberg & Herrlin, 2014).  

 

3.2.4 Lässtrategier 

Lässtrategier är de konkreta sätt och metoder en läsare använder för att förstå och tolka texter 

och omfattar både avkodningsstrategier och förståelsestrategier (Skolverket, 2011b). Exempel 
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på lässtrategier är att stanna upp, läsa om, titta på bild eller fråga någon (Lundberg & Herrlin, 

2014). Tre forskningsbaserade undervisningsmodeller med dokumenterad effekt på 

läsförståelse är: RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och 

Cori (Concept Oriented Reading Instruction). Dessa tre modeller gynnar enligt Westlund 

(2009) alla läsare, även de goda. 

 

RT och TSI utgår från samma fyra huvudstrategier: 1. Förutspå handlingen, ställa hypoteser 2. 

Ställa frågor till texten 3. Klargöra 4. Sammanfatta. Båda modellerna utvecklar läsförståelsen 

av såväl skönlitterära texter som faktatexter och båda använder metoden att modellera genom 

att ”tänka högt”. Det som skiljer är att TSI även utgår från två principer som också bidragit till 

namnet: 1. Utbyte av strategier mellan lärare och elever 2. Utbyte av det meningsskapande 

som sker mellan lärare och elever utifrån texten. CORI i sin tur handlar om 

begreppsorienterad läsning utifrån elevers naturliga nyfikenhet och intresse för 

ämneskunskaper, speciellt naturvetenskapliga och samhällsorienterade ämnen. Genom CORI 

ska eleverna förstå hur läsning är länken mellan nyfikenhet och kunskap vilket i sin tur 

betyder att nyfikenhet, motivation och ämneskunskap samverkar och utvecklar läsförståelse 

(Westlund, 2009). Avsikten med dessa tre modeller är att ge eleverna verktyg för att förstå 

olika typer av texter, alla tre använder grafiska modeller såsom exempelvis tankekartor för att 

underlätta förståelsen. Utgångspunkten för modellerna är en social aspekt, att lärande och 

läsförståelse gynnas av dialog och interaktion mellan lärare och elever och att lärare explicit 

undervisar för läsförståelse genom att lära ut olika strategier. Dessa strategier kan eleverna 

sedan använda som tankestöd i möten med olika texter (Westlund, 2009).  

 

Några läsförståelsestrategier som förekommer i skolan och utgår ifrån de tre 

forskningsbaserade läsförståelsemodellerna RT, TSI och CORI och dess fyra huvudstrategier 

är ”Läsfixarna” och ”En läsande klass”. Vidare talas det om textkopplingar (Langer, ref. till i 

Westlund, 2009, s. 243) vilket innebär att man kopplar texten till sig själv, till någon annan 

text eller till världen. En modell som namnges ”Adrienne Gear” används med fokus på 

faktatexter och baseras på fem strategier. 1. Zooma in 2. Ställa frågor och göra inferenser 3. 

Avgöra vad som är viktigt 4. Göra kopplingar 5. Transformera (Gear, 2010). I en 

genrebaserad undervisning används cirkelmodellen och dess fyra faser för att göra en texttyp  

explicit för eleverna: 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet 2. Studera texter inom genren 

för att få förebilder 3. Skriva en gemensam text 4. Skriva en individuell text (Gibbons, 2006).  

 

Det är viktigt att barn får lära sig både olika avkodningsstrategier och olika 

förståelsestrategier då olika strategier också passar för olika sammanhang av läsande och 
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skrivande. Om man läser för att få en överblick över en texts innehåll fungerar en strategi 

bättre och då man läser för att i detalj lära kan en annan strategi fungera bäst (Liberg, 2010a). 

Liberg (2010a) menar vidare att det inom dagens forskning framhålls att läsande och lärande 

utvecklas positivt om innehållet utgår från samt berör eleverna och färdigheter lärs in i 

meningsfulla sammanhang. Centrala aspekter av betydelse för en god läsutveckling är 

läsarens sociokulturella erfarenheter av läs- och skrivpraktiker såväl som läsarens språkliga 

kompetens samt mötet mellan läsare och texten utifrån innehåll, form och syfte (Liberg, 

2010a).   

 

3.2.5 Lärarens roll i undervisningen 

Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är enligt Westlund (2009) avgörande för att 

eleverna ska utveckla läsförståelse, förstå olika slags texter samt förstå syftet med läsning av 

olika texter och hon menar att detta bör påbörjas redan i förskolan. Hon tar upp ”tänka högt 

metoden” där läraren modellerar för att eleverna ska lära sig att bli aktiva, analytiska och 

konstruktiva läsare, men betonar att ingen metod fungerar utan en bra lärare (Westlund, 2009).  

Genom pedagogiska stödstrukturer i undervisningen kan läraren skapa en bro mellan elev och 

text och överbrygga de eventuella gap som finns. Engagerande och elevnära texter bör väljas 

och kan fungera som ingång till mindre indragande texter. Lärare bör använda innehållsliga 

stödstrukturer samt tydliggöra lässtrategier genom användandet av olika modaliteter såsom 

samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa (Liberg, 2007, 2010a), detta är tre 

stödstrukturer som tillsammans är en förutsättning för att eleverna ska utvecklas som läsare 

(Jönsson, 2007). Liberg (2010a) uttrycker att då arbetet sker tillsammans såväl som på egen 

hand utgör kollektivet ett stöd för individens utveckling. Denna åsikt styrks av elever i studier 

gjorda av Eckeskog (2013) och Tjernberg (2011) där elever uttalar att det är lättare att förstå 

en text och svara på frågor om man får diskutera tillsammans först. Lärarens sätt att använda 

och ställa olika typer av frågor kan engagera och utmana eleverna samt träna elevers 

textrörlighet. Om eleverna får koppla till egna erfarenheter har de lättare att ta till sig olika 

texter med ökad förståelse (Tjernberg, 2011). Undervisning bör ske såväl i grupp som enskilt 

för att ge rum för och bemöta elevers olika behov och utvecklingsmål (Liberg, 2010a).   

 

Lärarens medvetenhet om syfte och fokus är viktigt för läsning och textsamtal. Läraren måste 

göra val mellan de pedagogiska möjligheter arbetet med en text och textsamtal kan utgöra och 

välja om fokus ska ligga på att engagera elever i situationer, möta nya ämnen, utveckla 

elevers tänkande, jämföra texter eller utveckla deras ordförråd (Eckeskog, 2013). Det är 

viktigt att lärare baserar sina didaktiska val på såväl beprövad erfarenhet som på nyare 

forskning för att ge eleverna förutsättningar för en god läsutveckling (Liberg, 2010a). Lärares 
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medvetenhet om och tillvaratagande av elevers intresse är också viktigt för att stödja elevers 

utveckling (Tjernberg, 2011), dock måste läraren ibland även välja texter som inte 

överensstämmer med elevers intresse och önskemål för att de ska få möta olika typer av texter 

(Eckeskog, 2013).  

 

4. Metod 

I denna del presenteras de teorier om lärande som arbetet baseras på, hur studien är 

genomförd, vilken metod som använts samt det urval som gjorts. Här redogörs även för 

svensk forskningsetik samt kort om undersökningens tillförlitlighet och validitet.  

 

4.1 Vetenskapliga perspektiv på lärande  

Denna studies utgångspunkt för tolkning och analys av arbetet baseras på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv och i enlighet med begreppet literacy.  

 

Enligt Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv är det sociala samspelet centralt, barnet 

utvecklar sin individualitet och lär känna sig själv genom språket och i ett socialt samspel med 

andra människor (Vygotskij, 1999). Ett begrepp som används inom detta perspektiv är Den 

proximala utvecklingszonen vilket Säljö (2000) tolkar som skillnaden mellan vad man kan 

tillsammans med andra och vad man klarar av själv, vilket innebär att man först lär och kan 

mer tillsammans och med stöd av varandra för att senare förstå och kunna själv (Säljö, 2000), 

genom samtal mellan människor vidare till samtal inom människan (Säljö, 2014). Kunskaper 

och färdigheter byggs upp genom interaktion med andra människor i olika sociala kulturer. 

Därmed formar sociala och kulturella erfarenheter vårt sätt att ”bete oss, tänka, kommunicera 

och uppfatta verkligheten” (Säljö, 2014, s.135). Individer utvecklar kunskap utifrån 

kollektivets erbjudanden där begrepp medieras, det vill säga förtolkas av kollektivet som 

kommunikativa stöttor (scaffolds) i kunskapsutvecklingen. Enligt det sociokulturella 

perspektivet kan en kompetent person, vuxen eller annat barn, stötta en mindre kompetent 

person vid inlärning och användning av nya redskap eller verktyg (Säljö, 2014). 

 

Språket används för att skapa, kommunicera och lagra kunskap samt för att skapa mening, 

insikt och förståelse. Genom språket kan vi också dela erfarenheter med och lära av varandra 

där språket är länken mellan individ och omgivning (Säljö, 2014). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet handlar inte läsning endast om att känna igen och kunna bokstäver eller foga 

samman ljud till ord och avkoda, läsning handlar också om att förstå texten. För att förstå en 

text behövs en viss bakgrundskunskap om texten och det sammanhang där texten skapades 
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(Säljö, 2000). En text läses, förstås och tolkas utifrån läsarens förväntningar såväl som 

intresse, kompetens och sätt att skapa mening. Även tidigare erfarenheter och egna kunskaper 

om textens innehåll samt individens uppfattning av vad omgivningen kräver påverkar 

förståelsen. Textanvändning fodrar att läsaren socialiseras att tolka textens budskap (Säljö, 

2014). För att förstå och agera i vår omvärld används såväl fysiska som kognitiva resurser och 

redskap vilket Säljö (2014) menar går hand i hand. I skriftspråket utgörs dessa redskap av att 

läsa, fråga, skriva och diskutera samt av medierande redskap i form av exempelvis papper och 

penna, böcker och läromedel. Dessa redskap är nödvändiga resurser som gör att företeelser 

kan medieras på många olika sätt. Säljö (2014, s. 233) uttrycker att det är ”genom samtal i 

situerade sociala praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för 

framtiden”. 

 

Skolan är en språklig verksamhet där läs- och förståelseproblem inte bara handlar om 

individens svårigheter, i form av begåvning eller motivation, utan även om skolans 

verksamhet. Säljö (2014) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste alla 

pedagogiska problem förstås i relation till lokala och situerade kommunikativa praktiker, 

dessa problem kan vara i form av kommunikativa genrer såsom det specifika skolspråket 

respektive det sociala språket och även bero på hur klassrummet är möblerat. Säljö (2014) 

använder ordet appropriering för att beskriva den process genom en individ lär sig att använda 

de intellektuella kunskaper och redskap som behövs i specifika sammanhang. Att läsa, 

producera och använda skrift är sociokulturella aktiviteter, som i engelskan samlas under 

namnet literacy, där man använder praktiska och intellektuella tekniker såsom texter och 

böcker samt behärskning av de budskap som förmedlas (Säljö, 2014).  

 

Literacy handlar om språklig kompetens, vilket innebär en persons förmåga att använda sina 

läs- och skrivkunskaper för att förstå, reflektera över och engagera sig i texter i olika sociala 

och kulturella sammanhang för att nå individuella mål, utveckla egna kunskaper och 

möjligheter samt fungera i samhället. Således ligger fokus på hur man använder läsning för att 

lära sig (Statens offentliga utredningar [SOU] 2003:77; PISA, 2016). Enligt SOU (2003:77) 

har den traditionella synen på läs- och skrivförmåga förskjutits från att vara en ren teknisk läs- 

och skrivfärdighet som man anses ha eller sakna till fokus på förmågan att kunna använda 

sina kunskaper i olika sammanhang och för olika syften. Vidare innebär detta att det är först i 

relation till aktuella behov i kulturella och sociala sammanhang kunskapen blir meningsfull 

(SOU, 2003:77): ”Vilka färdigheter det är frågan om och till vilken nivå olika färdigheter 

behöver utvecklas beror således på det samhälle man befinner sig i. Det är alltså möjligt att 
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uppfattas som fullt kompetent läsare och skrivare i ett samhälle men inte i ett annat.” (SOU 

2003:77, s. 271). Det finns således olika typer av literacies kopplade till olika livsområden 

såsom skola och hem där de även värdesätts på olika sätt (Fast, 2008). PISA (2016) har utöver 

definitionen av läsning även en literacy-definition gällande matematik och naturvetenskap 

som kort innefattar förmågan att formulera, använda och tolka matematik samt förstå 

matematikens roll i världen respektive förmågan att förklara och dra slutsatser utifrån 

naturvetenskapliga fenomen och fakta, förstå dess roll som mänsklig kunskap och 

undersökningsmetod samt förmåga att använda sig av ett naturvetenskapligt förhållningssätt 

och tankesätt (Skolverket, u.å., jfr PISA, 2016).  

 

4.2 Materialinsamling  

Materialinsamling gjordes genom lärarintervjuer på två olika skolor i två skilda kommuner 

och i samarbete med en kollega som undersökte läsförståelsestrategier. Syftet med samarbetet 

var att gemensamt samla in ett större materialunderlag, inte att jämföra olika skolor. 

Intervjufrågorna sammanställdes (bilaga 1) fördelade i tema för att täcka de två olika 

undersökningarna där det insamlade materialet sedan skulle utgöra resultat för respektive 

arbetes olika syfte och frågeställningar. Ett brev kring de forskningsetiska aspekter som enligt 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2012) ska tas hänsyn till 

lämnades till rektorer samt deltagande lärare (bilaga 2). I brevet informerades om 

undersökningens syfte samt hur materialet kommer att användas för samtycke. Här 

informerades även om att inga deltagande namnges utan används anonymt i arbetet enligt 

konfidentialitetskravet och i enlighet med nyttjandekravet informerades också om hur det 

insamlade materialet skulle användas.   

 

Intervjuerna organiserades genom att fördela en skola per intervjuare. För att säkerställa att 

intervjufrågorna fungerade genomfördes en pilotintervju i en årskurs 2 på en av skolorna. 

Genom en pilotintervju kan man undersöka om frågorna behöver kompletteras eller ändras i 

ordningsföljd samt om tydligare instruktioner behövs kring någon fråga (Bryman, 2011).  Då 

pilotintervjun visade att de sammanställda frågorna fungerade och att undersökningen i sin 

helhet höll valdes senare även detta material att inkluderas för att komplettera det övriga. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda grupprum i lugn miljö för att undvika risken för störande 

ljud samt oro för att någon lyssnar på samtalet (Bryman, 2011). En kvalitativ metod användes 

genom semistrukturerade intervjuer i form av öppna frågor där möjlighet till följdfrågor fanns 

för att förtydliga eller förklara då syftet var att få tag på lärares personliga upplevelse, 

beskrivning och tolkning. Semistrukturerade intervjuer och följdfrågor kan underlätta 
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möjligheten att få tag i den information som behövs för att undersöka och besvara de ställda 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av telefon då det vid en 

kvalitativ undersökning är viktigt att få med de intervjuades egna ord, speciella fraser och 

uttryck vilket kan vara svårt om man bara antecknar (Bryman, 2011).  

 

4.3 Urval  

De deltagande lärarna i undersökningen var nio klasslärare som undervisar i ämnet svenska i 

årskurserna F-3 på två olika skolor i två skilda kommuner, fem lärare från den ena skolan och 

fyra lärare på den andra. En lärare från varje årskurs och skola deltog vilket resulterade i två 

intervjuade lärare i årskurs F, 1 och 3 men tre lärare i årskurs 2 då även pilotintervjun som 

genomfördes på en av skolorna inkluderades. Endast klasslärare som undervisar i ämnet 

svenska valdes att intervjuas eftersom arbete med läsförståelse i första hand bearbetas i detta 

ämne. Skolverket (2011b) förtydligar att ”Svenska har flest antal undervisningstimmar av alla 

ämnen. Ämnet svenska får därmed ett stort ansvar för elevernas språkutveckling” (Skolverket, 

2011b, s. 7). Anledningen till att lärare från två olika skolor användes var för att undvika att 

endast en och kanske homogen grupp undersöktes samt för ökad och bredare tillförlitlighet 

och representativitet gentemot undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Analys 

För att möjliggöra en detaljerad analys transkriberades intervjuerna, transkribering innebär att 

ordagrant skriva ner de deltagande lärarnas svar (Bryman, 2011). På grund av mängden 

material transkriberades intervjuerna av respektive intervjuare. Vid transkriberingen 

färgkodades de olika årskurserna för att strukturera och senare sammanställa materialet från 

de olika skolorna till en helhet. Sammanställningen av det analyserade materialet delades in i 

teman bestående av: Olika typer av texter, Olika typer av lässtrategier och Användning av 

olika läsförståelsestrategier vid textsamtal, samt subteman bestående av: Lärarnas val av 

texter, undervisning samt inställning och kunskap (bilaga1). Denna tematiska analys 

genomfördes för att utgöra grunden för den text som skulle tillämpas på data (Bryman, 2011) 

och fördelades sedan utifrån relevans för respektive undersökning. I ett första steg 

analyserades det transkriberade materialet av mig och min kollega tillsammans för att undvika 

feltolkningar av det intervjumaterial som togs emot i andrahand. I ett andra steg analyserades 

det fördelade materialet sedan i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Materialinsamlingen gjordes på två olika skolor i två olika kommuner för att få en bredare 

tillförlitlighet och representativitet. Detta är dock en liten studie som inte kan användas för att 

generalisera hur det ser ut i alla skolor.  
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5. Resultat  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka typer av texter elever i förskoleklass till årskurs 

3 (F-3) får möta i skolans undervisning, hur dessa möten går till och om lärarna anser att det 

påverkar elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna och frågeställningarna besvaras. 

Resultatet presenteras genom att använda frågeställningar och subteman som rubriker samt 

genom uppdelning av årskurserna för en strukturerad och enklare överblick. De deltagande 

lärarna hålls anonyma och refereras till i F-klass som: lärare 1 och 2, lärare i klass 1 som: 

Lärare 3 och 4, lärare i klass 2 som: Lärare 5, 6 och 7 samt lärare i klass 3 som: Lärare 8 och 9, 

alternativt L. följt av siffra, exempelvis L.2 (Lärare 2). 

 

5.1 Vilka typer av texter inkluderas i undervisningen?  

Resultatet utifrån analys av de intervjuade F-3 lärarnas svar visar att eleverna redan från 

förskoleklass får möta flera olika typer av texter såsom berättande texter, sagor, fabler och 

dikter samt faktatexter. Lärare 1 uttrycker att ”Vi försöker att variera oss för det är lätt att man 

håller sig till enklare berättelser, sagor om man säger lite det traditionella”. Samma lärare 

menar att i förskoleklass delar de inte in texterna i olika och specifika genrer eller går in på 

deras olika uppbyggnad. Både L.1 och L.2 menar att de väver in de olika texttyperna i 

undervisningen och bearbetar dem i ett naturligt sammanhang, ofta kopplat till värdegrunden 

samt elevernas vardag och intresse. Lärare 2 ger ett exempel på faktatext utifrån katter och 

hur de samtalar om den, ”Hur lever den här katten, vad äter den, vad gör den?”, hon menar 

att ”man kommer in på många olika områden” som är beskrivande.  

 

Åk 1 – Lärare 3 berättar att de använder faktatexter om djur samt i form av en bokserie som 

heter ”Lätta Fakta” som innehåller fakta kring varierade områden. Den berättande text som 

beskrivs är olika typer av böcker vid högläsning samt den läsebok (ABC-klubben) som 

används i klassen. I denna årskurs skiljer sig dock de deltagande skolorna åt vad gäller 

användningen av faktatexter i undervisningen. Lärare 4 säger att barnen främst läser 

bokstavsböcker nu i första stadiet och ger exempel på hur de är uppbyggda: ”Här är en - så är 

det då ett djur på A, Apan Alle […] och då får dom samtidigt lite.” Hon menar att eleverna 

inte läser och inte heller får skriva egna faktatexter utan att de får börja läsa och skriva 

faktatexter på vårterminen i årskurs 2. Hon menar att faktatexter är för svåra för årskurs 1. 
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L.3 anser att det är viktigt ”att man börjar i tid, att man inte tycker att fakta och sånt det tar 

man senare utan att man börjar redan i 1:an kanske redan i förskoleklass med olika slags 

texter […] och att olika texter också används och lyfts som en del i lärandet vid högläsning.” 

 

Åk 2 - Lärare 5 berättar om en mer specifik uppdelning av olika texttyper och säger att ”det 

inbegriper ju ganska många olika och det är ju förgreningar i dom också”. Hon beskriver 

vidare skönlitteratur som ”berättande texter, då kan man ju dela upp det i återberättande också 

eller att det ligger under narrativ texttyp” och att faktatexter delas upp i förklarande och 

beskrivande. Lärare 6 menar att de skönlitterära texterna utgörs av sagor, dikter och 

berättande texter och faktatexterna i form av tidningsartiklar och instruktioner, ”idag till 

exempel att man läser nåt inslag” och att instruktioner läser eleverna ”både i liksom böckerna 

det de ska göra och […] på tavlan”. Lärare 7 tar upp läsläxan ”Diamantjakten” och de böcker 

som används vid högläsning som den typen av skönlitterär text som används. Hon säger att de 

även i viss mån använder faktatexter och att eleverna nu i 2:an ska få prova att läsa sådana 

själva. Hon menar att de till störst del läser dessa tillsammans och att de då främst pratar om 

bilderna. Hon säger att de beskrivande och förklarande texterna är utifrån No-boken samt de 

faktatexter som eleverna själva lånar i biblioteket.  

  

Åk 3 - Här inkluderas enligt lärare 8 många olika genrer såsom faktatexter i form av 

beskrivande och förklarande texter samt instruktioner, argumenterande texter och annonser 

såväl som skönlitteratur såsom sagor, fabler och dikter. Hon ger exempel på att 

argumenterande text handlar om att motivera och att eleverna i klassen fått diskutera ”varför 

man vill ha mer idrott i skolan […] då måste dom kunna motivera”. Denna lärare menar dock 

att arbete med olika texttyper har kommit först på senare år, och att det genom den nya 

läroplanen och utbildningar såsom läslyftet har blivit tydligare vilka texter eleverna ska få 

möta. Lärare 9 nämner endast skönlitterära texter och faktatexter utan att precisera dem vid 

frågan samt att man nu i trean haft lite mer fokus på faktatexter ”i och med de nationella 

proven”. Hon menar vidare att instruktioner inte är något de jobbat med ”inte just i svenskan 

men däremot i matten ” […] på mattefrisen på fritids så har dom haft jättemycket med 

instruktioner och spelinstruktioner och spel”.      

 

5.1.1 Hur görs dessa val av texter och i vilket syfte?   

F-klass – Båda L.1 och L.2 menar att de väljer texter mycket utifrån barngruppens intressen 

eller det som händer omkring dem samt sådana som behandlar värdegrunden på olika sätt. 

Lärare 1 berättar att hon även kopplar ihop texterna med exempelvis veckans bokstav för att 
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skapa en röd tråd och en helhet. Samma lärare nämner också att ibland väljer hon en bok 

som ”som speglar det dom pratar om”. Läraren betonar att en sådan bok kanske eleverna inte 

hade valt själva men att hon väljer en sådan i syfte att hon anser att eleverna bör får höra det 

som boken tar upp. Lärare 2 påpekar även att texterna måste vara spännande utan att vara för 

krångliga för att locka eleverna. 

 

Åk 1 – Texterna väljs utifrån svårighetsgrad och textmängd enligt L.3, hon berättar också att 

de har texter med olika svårighetsgrad för att passa olika elever: ”vi har delat in med lite 

lättare texter, mellan och så svåra och mer text, så det är anpassat så”. Hon menar vidare att 

eleverna behöver möta och förstå att det finns olika texttyper och att man genom detta också 

har möjlighet att arbeta lite med källkritik, att det finns olika texttyper och att man får veta 

olika saker och olika mycket om saker i olika texter. Hon betonar även att ”det är vårt 

uppdrag att dom ska ha sett och mött olika genrer”. L.3 menar vidare att det är viktigt att 

reflektera över syftet i undervisningen ”varför gör man det man gör, inte alltid man funderar, 

om man jobbat länge så kör man på”. Hon betonar att samarbete, delgivning och inspiration 

mellan lärare samt forskning kan motverka detta.  

 

Lärare 4 berättar att hon har fått rekommendationer från andra lärare som undervisar i klass 1 

om material som de tyckt varit bra. L.4 uttrycker att texterna som väljs måste appellera till 

barnen och vara spännande. Hon menar också att bilderna i texterna måste vara bra då de kan 

förstärka textens budskap men att textinnehållet är det viktigaste, hon betonar även att 

innehållet inte får vara för tunt om man ska kunna samtala om innehållet. Angående bilders 

betydelse lyfter denna lärare exemplet att bilderna i den läsebok som används är viktiga för att 

förtydliga de svåra orden som eleverna ännu inte kan läsa, och att ”då blir det ju helt plötsligt, 

det svåra blir inte så svårt då”. Även denna lärare påpekar att svårighetsgraden måste anpassas 

men att det krävs en hårfin balans, ”det får inte vara för svårt men ändå inte för lätt […] man 

ska kunna se en stegring”. Hon framhåller att en hjälp är att det i nyare material finns olika 

nivåer på texten att jobba med.  

 

Åk 2 - Enligt L.5 väljer hon texterna ”för att de ingår i Lgr 11”, hon menar att hon utgår 

från ”centralt innehåll 1-3 men även 4-6 […] för att det är dit dom ska […] vi måste tänka 

progression hela tiden”. Hon menar att det därför också är viktigt att få in instruerande och 

argumenterande texter i undervisningen. Hon berättar även att hon delar upp olika texter 

periodvis och integrerat med andra ämnen såsom exempelvis NO: ”nu när vi gick in i 

faktatexterna senaste tillfället så var det ju för att jag visste att dom då skulle skriva 
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faktatexter om fåglar och sen även om rymden också”. Hon berättar vidare att hon anser att 

integrering och samarbete mellan ämnen skapar en variation som gör att det inte bara blir 

fokus på berättande narrativa texter som det annars lätt kan bli. Hon säger också att valet  

av och arbetet med olika texttyper gagnar annan undervisning och att valet av text också kan 

göras för att de intresserar eleverna: ”är det så att det är någon text som har tilltalat dom eller 

nånting som är aktuellt så är det naturligt att väva in det i undervisningen”. Hon påpekar att 

texterna måste vara inom lämplig nivå, varken för svåra eller för lätta. Hon betonar också hur 

viktig jag-bilden hos eleverna är, känslan av att man kan, och menar vidare att ”den speglar ju 

tror jag hela fortsatta skolgången”.  

 

Lärare 6 menar att valet dels är gjort i form av det gemensamma valet på skolan angående 

läsebok att använda och menar att man måste ha ett läromedel och läsebok som man kan 

samtala utifrån. Hon betonar här att man måste uppdatera dessa för att de ska vara elevnära så 

att eleverna kan känna igen sig och knyta an till innehållet. Hon framhåller att texterna måste 

innehålla en bra historia som fångar eleverna och som håller ihop klassen. Ett exempel som 

tas upp är ”kompisrelationer och hur det blir när nån är lite dum [,,,] då blir ju barnen 

engagerade”. Samma lärare nämner en bok för högläsning (Sandvargen) som hon själv tycker 

väldigt mycket om och som tar upp mycket att prata om, hon säger också att utifrån erfarenhet 

har hon sett att tidigare elever har uppskattat och tyckt om denna. L.6 nämner också att då 

man jobbar tematiskt får man in olika texttyper kring det ämne som man arbetar med och ger 

bondgården och rymden som exempel där man kan ta in både faktatexter och skönlitterära 

texter ”som passar till det, så där gör man ju det valet”.  

 

Ett bra läromedel fungerar som bas för vilka texter eleverna möter enligt L.7. Hon poängterar  

att det är viktigt att välja med omsorg för att det ska ”funka framöver” och nämner i samband 

med detta NO-boken de använder. Denna lärare menar att det också är viktigt att materialet 

som används känns nytt och fräscht för läraren för att motivera och skapa goda förutsättningar 

för en bra undervisning. Hon menar vidare att de nu arbetar med material för att skapa en 

helhet istället för att som tidigare dela upp i exempelvis arbetsschema kring bokstäver. Även 

L.7 lyfter vikten av spännande material i olika nivåer som kan utgöra ett bra material och även 

passa olika elever. Motivation till valet av läromedel var enligt lärare 7 bland annat att det 

innehöll olika nivåer och därmed är lättare att individanpassa. Hon menar också att det i 

läromedlet måste finnas fokus på både innehåll och färdighetsträning för att eleverna både ska 

kunna färdighetsträna sin läsning och förståelse. Hon understryker vikten av ett bra innehåll 

för att ”behålla lusten och nyfikenheten […] så man har något att prata om […]”.   
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Åk 3 – Enligt L.8 är textval utifrån elevgrupp och elevers kunskap och intressen viktigt för att 

bland annat motivera de elever ”som har lite jobbigt”. Hon lyfter fram att då många pojkar 

visar ett större intresse för faktatexter så har dessa tagits in i undervisningen i form av 

exempelvis idrott/sporter. Texterna väljs också utifrån tema såsom exempelvis forntiden där 

denna lärare kopplar ihop olika texttyper såsom skönlitterära texter och faktatexter så eleverna 

får reflektera kring vad som är lika och vad som skiljer mellan de olika texttyperna. L.8 tycker 

att det är viktigt att man väver in de olika texttyperna med varandra till en helhet ”så att det 

inte blir bara en massa fristående ploppupp saker”. Hon berättar också att hon har haft stor 

hjälp av ett läromedel som heter ”Läsförståelseboken” som behandlar ”allt från berättelser och 

sagor, instruktioner, beskrivningar, annonser jättemycket olika […] då blir det naturligt att 

man jobbar med olika texttyper annars kanske det är lätt att välja åt ett visst håll, men där är 

det en väldig blandning och den finns på olika nivåer också”. Lärare 9 påpekar att texter 

måste väljas utifrån lämplig svårighetsgrad, utifrån där barnet är för att fånga, intressera och 

motivera eleverna. Även L.9 menar att texter i olika nivåer är positivt och möjliggör en 

anpassning till olika elever men betonar att det är viktigt att de olika nivåerna ändå har samma 

innehåll och att ”det finns ett innehåll som lockar till läsning, som barnen kan knyta an till, 

någonting som barnen kan känna igen sig i liksom”. Hon menar också att texterna måste passa 

både tjejer och killar.  

 

5.2 Hur används och bearbetas de valda texttyperna i undervisningen och i 

vilket syfte? 

F-klass - Både L.1 och L.2 berättar att arbetet med olika texter framför allt sker genom 

högläsning då dessa elever inte kan läsa så mycket själva än. Bearbetningen sker genom enkla 

textsamtal där eleverna får koppla till sina egna erfarenheter och kunskap samt ställa frågor 

om det de inte förstår. Lärare 1 menar att hon även tar upp och klargör exempelvis svåra ord 

som hon anser att barnen behöver kunna. L.2 berättar att eleverna jobbar med rimord i en 

arbetsbok och får para ihop orden med bilder samt klappa ordens stavelser och sätta samman 

ord. Både L.1 och L.2 berättar att eleverna även får rita för att bearbeta och återberätta samt 

för att visa vad de förstått. Syftet med denna användning och bearbetning är framförallt att 

väcka lust att läsa, syftet är också att checka av om alla hänger med, att de har lyssnat och 

förstått textens innehåll. Såväl före som under och efter läsningen får eleverna fundera, 

fantisera och i samtal dela med sig av sina tankar och utifrån detta sker ett lärande. L.1 

berättar att hon använder sig av Läsfixarna och de dockor som tillhör för att locka eleverna att 

prata om och bearbeta de texter som används. L.1 betonar att man som lärare måste se och 

stötta alla barn i sitt lärande och använda olika bearbetningsformer för att nå alla elever. 
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Åk 1 – L.3 förklarar att det finns en variation i hur man läser en text, ibland läser eleverna 

själva, ibland sker läsningen i par eller tillsammans i klassen. L.3 menar att högläsning inte 

får ses som oviktigt eller bara vid fruktstund utan att den kan användas för att prata om 

textens innehåll och om hur man läser ”med läsflyt och varierat och pauser så dom får in det”. 

Både L.3 och L.4 berättar att texterna bearbetas oftast genom samtal där läraren modellerar 

läsförståelsestrategier som kan användas för att förstå de olika texterna. Lärare 4 pratar främst 

om läseboken som används (ABC-klubben) som hon menar är svår med svåra ord men att det 

finns bilder som förtydligar orden och underlättar. Lärare 3 berättar att eleverna både läser 

och skriver enkla faktatexter som de även får redovisa för varandra, och säger att ”vi har 

ASL- nätverk på skolan så eleverna läser och lyssnar på sin text” 1. Vidare berättar L.3 att de 

även använder korta faktatexter som eleverna får läsa och sen svara på frågor utifrån samt 

att ”I NO så har dom ju fått läsa, vi har gjort en fågelbok […] plocka ut det viktigaste om 

varje fågel”. Syftet med denna varierade bearbetning är dels att eleverna ska få träna på att 

läsa i flera olika sammanhang för att utveckla läsförståelse, dels att läraren genom att eleverna 

får samtala, återberätta, redovisa och skriva kan få syn på elevers kunskap och om de har 

förstått i flera olika sammanhang samt för att olika metoder passar olika elever. L.3 betonar 

att det är viktigt att eleverna förstår ”varför man måste kunna läsa och hur viktigt det är” och 

tar upp exempel som kan förklara detta för eleverna ”man måste kunna beställa när man är på 

restaurang och man måste om det är viktigt och om man ska nånstans att kunna läsa skyltar”.  

 

Åk 2 - Eleverna bearbetar olika texttyper på flera olika sätt och i olika sammanhang enligt 

lärare 5. Hon berättar att eleverna bland annat får skriva vid flera tillfällen, läsa sin text 

emellan samt genom respons på varandras texter förbättra och utveckla sin text. Det de skriver 

får de sedan läsa för exempelvis de yngre eleverna i förskoleklass eller årskurs 1. Enligt L.5 

motiveras eleverna till att skriva med bättre kvalitet samt att skriva med en tydlig röd tråd och 

tilltalande innehåll om de vet att det de berättar eller skriver har en mottagare. Läraren betonar 

här att det är lättare för eleverna att redigera och förbättra sin text när de skriver på dator. 

Vidare så återberättas och sammanfattas skönlitterära böcker med egna ord exempelvis genom 

användandet av en läslogg. I läsloggen skriver eleverna ner vad de utifrån bild på bok och 

boktitel samt eventuellt baksida förutspår att boken handlar om innan de läser, när boken sen 

är läst tar de fram denna läslogg för att se om det de förutspått stämde. L.5 påpekar att läsning 

och bearbetning ofta görs tillsammans för en ökad läsförståelse då läsning i de yngre åren 

oftast ligger på en lägre nivå. 

                                                 
1 ASL är en förkortning av ”Att skriva sig till läsning” och innebär att elever med hjälp av dator och ljudande 

tangentbord kan lyssna på det de skriver. 
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Både L.6 och L.7 tar upp Läsfixarna som bearbetning. L.6 menar att det är stort fokus 

på ”dom här lässtrategierna” och säger att de jobbar med ordkunskap och hur man 

sammanfattar. Vid högläsning och textsamtal bearbetas texterna både muntligt och skriftligt, 

bearbetning sker både innan, under och efter läsning enligt samtliga lärare i denna årskurs. 

Under bearbetningen modellerar L.5 strategier för läsförståelse, exempelvis i form av 

textkopplingar samt uppmuntrar eleverna att göra detsamma för ökad förståelse av texten, 

läraren menar att frågor med koppling till eleverna själva gör arbetet mer meningsfullt för 

dem. Både L5. och L.7 berättar att under textbearbetning reds även betydelsen av svåra ord 

och begrepp ut och detta sker både i helklass och i par. L.5 och L.7 menar att faktatexter 

bearbetas genom att eleverna läser och samlar nyckelord och bland annat med hjälp av 

tankekartor får träna på att formulera egna faktameningar och utifrån dessa sammanfatta och 

muntligt återberätta. Eleverna får även läsa faktakort med både text att läsa och frågor att 

besvara (dessa nämndes även i årskurs 1), syftet med frågor till texten är att kunna fundera 

och tänka till för att kunna ta till sig innehållet. Lärare 5 menar att när läsförståelse och 

läsning utvecklas så blir det roligt att läsa och då kan man sen gå vidare och läsa för att lära.  

 

Åk 3 - Lärare 8 uttrycker att textsamtal/boksamtal är ett bra sätt att bearbeta texter och 

en ”jättevinst för att klara av […] djupare text än vad man klarar av själv”. Vid textsamtal 

används läsförståelsestrategier som att förutspå då eleverna tittar på bildtexter, bilder och titel. 

Både L.8 och L.9 säger att de under bearbetning också med hjälp av olika typer av frågor till 

texten handleder och stödjer för att eleverna ska kunna lära sig olika lässtrategier och nå en 

djupare förståelse, frågor av typen finns direkt i texten, läsa mellan raderna och frågor under 

ytan. L.8 lyfter att syftet med textsamtal kring skönlitterära texter är att eleverna uppmuntras 

att tänka fritt, reflektera och koppla till sitt eget vilket i sin tur gör texten mer levande och 

meningsfull för eleverna. Hon menar att syftet är också att de elever som inte kan läsa så bra 

själva ändå får ta del av texten och få vara med i samtalet, vilket också gör att läraren kan 

lyssna på deras tankar och få kunskap om deras förståelse. Läraren betonar vidare att det är 

viktigt att hålla elevernas självförtroende uppe, att de känner att de kan för att våga tänka fritt 

och prata samt motiveras till lärande. De olika texterna bearbetas också genom undervisning 

om vad som är specifikt för de olika texttyperna och deras egenskaper. Både L.8 och L.9 

menar att ord och begrepp tas upp och klargörs för att som L.8 uttrycker få en förförståelse, 

båda lärarna berättar att eleverna ibland får diskutera i par och förklara för varandra. Vid 

arbetet med faktatexter berättar båda lärarna att eleverna med hjälp av tankekartor får plocka 

ut stödord och utifrån dessa skriva en egen enkel faktatext, L.9 säger att de även fått måla bild 

till sin text och redovisa för klassen. Hon ger exempel på då de gjort faktatexter om djur, att 
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djuren efter redovisning sattes upp på tavlan för att varje morgon repetera fakta om 

djuret: ”Vad var det nu vi lärde oss om det där djuret?”. L.9 berättar vidare att texter bearbetas 

även genom att eleverna får lyssna på texten och sedan måla en bild utifrån något som de 

fastnade speciellt för i texten. måla en ny framsida till texten: ”Hur skulle framsidan kunna se 

ut på ett annat sätt?”, eller sammanfatta en text och skriva en ny baksida av en bok. Texterna 

bearbetas enligt båda lärarna såväl tillsammans som i grupp eller med en kompis. L.8 menar 

att syftet med att arbeta i grupp och tillsammans med hjälp av olika redskap så som strategier 

och tankekarta är för att så småningom kunna klara det själv. Genom modellering ges 

eleverna olika medel och genom en process går de från att göra tillsammans, med en kompis 

för att sen klara det själva. Många olika sätt erbjuds för att läsa och bearbeta texterna för att 

locka fram ett läsintresse och en nyfikenhet. L.8 menar att tidigare var undervisningen i 

läsförståelse mer om att läsa och svara på frågor men inte om hur man skulle göra, om man 

inte förstod så fick man helt enkelt träna mer. Lärare 8 betonar också att ”man måste göra 

saker många gånger för att befästa […] inte bara ha skrapat på ytan”. Samma lärare berättar 

att de bjudit in föräldrar, och då speciellt pappor, att läsa då de haft sagotema för att inspirera 

inför eget skrivande samt för att ”pojkarna behöver manliga förebilder” kring läsning.  

 
5.2.1 Används specifika läsförståelsestrategier för olika typer av texter och i så 

fall varför?  

I förskoleklass framkommer inte att lärarna använder några specifika strategier, utöver 

Läsfixarna i den ena klassen och då bara spågumman. Lärarna pratar mer allmänt om 

strategier som att förutspå, diskutera svåra ord samt att barnen får koppla till egna erfarenheter 

i textsamtal gällande alla texttyper.  

 

Åk 1 - Lärare 3 berättar att de inte jobbar så mycket med läsförståelse ännu men att hon anser 

att Läsfixarna kan användas till såväl skönlitterära texter som faktatexter. L.4 menar att man 

gör skillnad i hur man bearbetar en faktatext och en berättandetext och att man ska lära barnen 

skillnaden mellan de två genrerna. Hon menar att gällande en faktatext så har man ju en 

strategi att utifrån frågeställningar hitta svaret i texten och att anledningen till att man svarar 

på frågor till denna typ av text är att ”fakta det är ju liksom sant och riktigt”. Samma lärare 

menar att när det gäller berättande text måste eleverna undervisas i att en berättande text är 

uppdelad i inledning, händelse och avslutning och att detta är viktigt framför allt när man 

själv ska börja skriva. Hon betonar att ”läsa och skriva det går ju som hand i hand hela tiden 

nånstans”. L.4 menar dock att man kan använda strategin att förutspå utifrån bilderna till båda 

textgenrerna. 
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Åk 2 – L.5 menar att hon lär eleverna strategier för att ta sig an olika typer av texter och att 

”en tidningsartikel är ju nåt helt annat än en skönlitterär bok eller en faktatext eller en 

instruktion, att man scannar av på ett annat sätt”. Denna lärare har Läsfixarna som basstrategi 

för alla texttyper men har byggt på med textkopplingar för alla texter. Samma lärare har även 

byggt på med Adrienne Gear som läraren anser passar bättre för faktatexter. Där använder 

man uttrycket att zooma in: ”jag tycker att det blir mer tydligt om man pratar om just zooma 

in faktatext […]  så jag förstår och jag kan ta till mig den fakta som är av värde för att jag ska 

lära mig mer […] klargöra ord och begrepp […]. L.5 uttrycker att hon vill ge eleverna ” ett 

helt batteri med verktyg och så kan dom använda dels dom som de tycker att dom har mest 

nytta av […] välja ut lämpligt verktyg efter text” Läraren säger vidare att Läsfixarna kan man 

använda till faktatext också men menar att det är viktigt att visa att vi läser olika texttyper på 

olika sätt, därav en specifik strategi för faktatexter i form av Adrienne Gear. 

 

Både L.6 och L.7 menar att de använder samma lästrategier (Läsfixarna) på båda texttyperna. 

Lärare 6 menar även att hon använder strategin att arbeta med frågor till texten som är både på 

ytan, mellan raderna och på djupet med även faktatexter. Hon betonar dock att de när det 

gäller faktatexter mer har arbetat med att göra tankekartor. L.7 säger att en grundläggande 

strategi som kan läras ut redan i åk 1 är strategin att leta upp betydelsefulla och viktiga ord i 

texten, och att denna strategi exempelvis kan användas för att skumläsa och hitta nyckelord 

vid informationssökning i en faktatext. L.7 berättar vidare att hon tydligt använder bilderna på 

figurerna Spågumman, Detektiven och Frågeapan för skönlitteratur men att de inte använder 

figurerna så konkret med faktatexterna för att ”då är vi nog inte lika bra på att ta fram dom här 

bilderna”. Hon berättar att de till faktatexter använder sig av cirkelmodellen i samband med 

att ord och begrepp är mycket svårare i faktatexter: ” om man tänker på nyanlända elever så är 

det ju mycket ord, begreppen och förförståelse”, hon menar exempelvis ”att ett svenskt barn 

vet ju vad en bondgård är”.  

 

Åk 3 – Även L.8 anser att Läsfixarna kan användas på båda texttyperna. Hon betonar ändå att 

man läser de olika texttyperna på olika sätt och att man måste klargöra detta för eleverna. 

Specifikt för en faktatext menar denna lärare är att ”i en faktatext kanske man pratar mycket 

om att man sökläser, att här gäller det att hitta, skumma lite snabbt”. Vidare menar läraren att 

de använder strategier som att översiktsläsa och leta efter något specifikt för att identifiera 

texttyp. Hon lyfter även fram ett läromedel som heter ”Läsförståelseboken” där man tar upp 

många olika genrer och att ”då har vi liksom inlett med att titta på titel, titta på bilder, vad 

säger, vad signalerar det här nu – Ja men det är en saga, det ser jag här, det var en gång…”. 
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Genom detta menar läraren att hon klargör skillnader mellan olika texttyper samt typiska drag 

för dem och vad som är viktigt för den specifika texten. Hon berättar vidare att hon pratar 

med eleverna om att man angriper olika texttyper på olika sätt utifrån hur man använder 

texten och frågan ”vad vet vi om den typen av text […] vad är syftet med texterna, vad är det 

vi ska göra”. L.8 menar att det också är viktigt att uppmuntra föräldrarna att fortsätta läsa med 

barnen även när de lärt sig läsa själva och även undervisa föräldrarna i de olika lässtrategierna 

som eleverna får använda i skolan så att de kan stödja sitt barn hemma vid läsning. Lärare 9 

menar att man bara till viss del kan göra förutsägelser på faktatexter genom att titta på bilder 

och rubriker. Hon menar att man kan identifiera huvudbudskap och redogöra för textens 

ordningsföljd i de flesta texterna och att det är väldigt viktigt att jobba med när man jobbar 

med skrivdelen. Hon menar vidare att man kan koppla till egna erfarenheter i alla texttyper. 

 

5.3 Anser lärarna att arbetet med olika texttyper kan påverka elevers 
läsförståelse och läsintresse, och i så fall på vilket sätt? 
 

F-klass – L. 1 menar att detta gör att barnen kan lära sig specifika ord i de olika texttyperna, 

och att fakta läses för att lära specifika saker, hon tar upp ett exempel om en apa: ”men hur 

har du lärt dig det här? […] jag läser en bok […] om en apa”. Hon menar vidare att man 

genom detta också kan så ett frö till ett källkritiskt förhållningssätt: ”vet du hur många fingrar 

en apa har? Ja, jag såg på bilden den har fyra – ja på bilden ja men är det verkligt?”. Läraren 

berättar att hon i detta uppmuntrar barnen att kolla upp om det stämmer genom andra böcker 

eller med hjälp av datorn. L. 2 menar att det kanske kan påverka läsintresset men att 

läsintresset ”har ju dom när dom börjar kunna lära sig bokstäver och kunna se ett 

sammanhang och läsa vissa ord”.  

 

Åk 1 – Lärare 3 menar att båda texttyperna behövs och att ”man märker ju speciellt pojkar till 

exempel […] tycker ofta om faktatext” vilket kan hjälpa till att fånga pojkarnas intresse. Hon 

menar att intresset gör vidare att eleverna läser mer vilket också kan få igång läsflytet och att 

om man läser mer så förstår man mer och mer. Lärare 4 ger inget konkret svar på frågan men 

påpekar att många elever visar intresse för att låna faktaböcker då de går till biblioteket men 

att ”Där får vi ju bara säga nej, men det där är ju en faktatext och så får man förklara vad en 

faktatext är i förhållande till en berättande text som jag då vill att dom ska börja träna sig 

läsa”. L.4 menar vidare att eleverna inte läser faktaböcker utan bara tittar på bilderna och att 

det är de barn som är sena i sin läsutveckling som oftast väljer just faktaböcker. Hon säger 

också ”rent generellt finns det ju inte jättemycket, det har ju kommit mer bättre texter för barn 
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som är instruerande annars är det ju mer mest för större barn, kommer du till mellanstadiet är 

det på ett annat sätt”.  

 

Åk 2- L.5 uttrycker att ”självklart, jo men det är ju så att man måste ju veta vad det är för typ 

av text som man ska läsa för att veta på vilket sätt man ska läsa den.” Hon menar vidare att 

om eleverna lär sig att ta sig an olika texttyper och att då det blir ” tydligt och mer 

lättillgängligt så går det ju oftast bättre och då får man ju mer positiv känsla av att man […] 

kan och att man vill”. Läraren betonar att jag-kan känslan är jätteviktig att eleverna 

har, ”tycker man att det är svårt så är det ju väldigt lätt att ta till då en försvarsmekanism och 

undvika det, skylla på att det är för svårt jag kan inte” men att om eleverna stöttas på rätt sätt 

så kan de. Samma lärare säger att faktatext är lite svårt i klass 1 på grund av svårare ord och 

att man då behöver mer enkla, lätta och mer tillgängliga texter. L.5 menar att hon nu i årskurs 

2 ser ett ökat intresse för faktatexter hos pojkarna men framhåller då också att detta kan bero 

på att rent generellt så är utbudet av faktatexter kanske mer fokuserat kring de ämnen som 

tilltalar pojkar, exempelvis i form av ”djur och rymden och fordon”. 

 

”en del tar tänker jag tar vägen till läsning genom faktatexter […] medan en del tar det via 

[…] de berättande texterna” (L.6). Lärare 6 berättar att några av eleverna i hennes klass 

som ”är rätt goda läsare att det är mycket tack vare just faktatexter”, inte bara tack vare 

faktatexter som läraren presenterat utan att elevernas eget intresse för faktatexter har 

motiverat dem till att låna böcker och läsa. Samma lärare anser att det är viktigt att presentera 

olika typer av texter och att ”en del vill ju bara läsa fakta, fakta, fakta och då kan dom ju läsa 

ganska svåra texter för då är dom ju liksom motiverade till det”. Hon menar att det är 

betydligt svårare att motivera eleverna att läsa en kapitelbok som de ändå är redo för. L.6 

betonar också vikten av att eleverna kan inspirera varandras läsintresse ”då de får välja själva 

lite de här skönlitterära böckerna som vi har i klassrummet […] när en börjar och den här var 

ju jättebra och då kan ju jag låna den. […] det sprider sig”. Hon berättar att vissa böcker blir 

väldigt populära på detta sättet. Lärare 7 nämner att elevernas textvärld vidgas om de får möta 

olika typer av texter och att förståelse i en text kan underlätta förståelse i en annan: ”kan du 

mycket om nått så blir det ju lättare att ta in” oavsett typ av text. 

 

Åk 3 - Både lärare 8 och lärare 9 anser att båda texttyperna är viktiga och att man måste jobba 

med dem i skolan. L.8 menar att eleverna i skolan måste vänja sig vid olika typer av texter då 

de senare i livet kommer få möta många olika typer av texter i både tidningar, böcker och 

reklam. L.9 menar att det är lättare att börja med de skönlitterära och bygga på med 
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faktatexterna och att de så småningom kan kombineras. Hon menar att orden i faktatexter gör 

att texten blir svårare då dessa inte är bekanta för barnen och då blir det både svårare att läsa 

och att skriva en sådan text. L.8 menar att man som lärare också måste ha koll på vad eleverna 

är intresserade av för att ”kunna tända den där läslågan hos dom”. Även denna lärare menar 

att just pojkarna visar ett större intresse för faktatexter och att det kan hjälpa dem att läsa mer 

och hitta lusten att läsa. L.8 berättar att de i biblioteket diskuterat olika genrer och att de läser 

både skräckböcker, humoristiska böcker så att ”dom vågar prova på olika, olika genrer […] 

för att väcka den här lusten och intresset”. L.8 säger också att för osäkra barn är skönlitterära 

texter svårare än faktatexter för att kring skönlitterära texter ska man kunna tro, motivera, 

tolka och tänka medan faktatexter är mer konkreta, all information finns i texten.  

 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån bakgrund och tidigare forskning samt 

styrdokument och vetenskapliga perspektiv. I diskussionen redogörs även för tankar och 

reflektioner kring undersökningens metod, genomförande och resultat. I metoddiskussionen 

diskuteras gjorda val samt studiens starka respektive svaga sidor.  

 

6.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod användes för att komma åt lärares personliga åsikter och ord (Bryman, 

2011). En kvalitativ metod passade denna studies syfte bäst då syftet utöver att få inblick i 

vilka olika texttyper eleverna möter var att även få kunskap om varför de möter just dessa. 

Kvalitativ forskning och en kvalitativ metod kan dock inte användas för att generalisera då det 

i samhällelig forskning inte finns fullständig objektivitet utan i huvudsak subjektivitet, det vill 

säga att sådan forskning bygger på forskarens personliga uppfattningar och tolkning om vad 

som är viktigt och betydelsefullt. Undersökningar gjorda med ett fåtal intervjuade kan endast 

ge en måttlig generaliserbarhet och kan inte vara representativt för att gälla alla inom en 

yrkeskår (Bryman, 2011). Studien baseras dock på materialinsamling från två olika skolor i 

skilda kommuner för att undvika att endast en och kanske homogen grupp undersöktes. Detta 

ger tillgång till större materialmängd och därigenom nås också en ökad och bredare 

tillförlitlighet samt högre grad av representativitet. Studiens resultat presenteras med hjälp av 

och kring många lärarcitat vilket visar autenticitet (Bryman, 2011).  

 

Utifrån tidigare forskning kring området fastställdes teman och frågeställningar och frågor 

formulerades. Material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med nio praktiserande 
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lärare i F-3. En semistrukturerad intervju medför flexibilitet och en möjlighet till följdfrågor 

för att säkerställa att frågan verkligen besvaras utifrån lärares uppfattning (Bryman, 2011).  

Dock kan ett annat resultat uppnåtts om två andra skolor och respektive lärare deltagit, det är 

enligt Bryman (2011) inte möjligt att i kvalitativ samhällsforskning genomföra en 

undersökning på exakt samma sätt eller få exakt samma resultat då alla olika personligheter 

påverkar. Endast lärare i svenska intervjuades då ämnet har störst ansvar för elevers läs- och 

skrivutveckling (Skolverket, 2011b), detta medför ett begränsat urval och det finns en 

medvetenhet om att ett annat resultat kunde visat sig om även lärare i andra ämnen intervjuats. 

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är även de olika skolornas kultur och tradition, 

de deltagande lärarnas erfarenheter och personlighet samt forskarens tolkning av materialet. 

Forskarens tolkning av materialet minimeras dock av konsekvent användande av de 

deltagande lärarnas egna ord, uttryck och formuleringar.  

 

Intervjuerna utfördes av två intervjuare vilket kan medföra att de olika intervjuarna påverkar 

frågeformuleringarna på olika personliga sätt, detta förebyggdes dock med en noggrann 

gemensam genomgång av samtliga frågeformuleringar innan genomförande. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades för att minimera personliga tolkningar av deltagarnas svar 

(Bryman, 2011), dock kan även detta ha påverkat då det kan kännas obekvämt att bli inspelad. 

Transkriberingen utfördes med noggrannhet för att de deltagande lärarnas ord och uttryck 

skulle användas korrekt och inte misstolkas. En medvetenhet finns om att då transkriberingen 

utfördes av respektive intervjuare är inte allt material förstahands information. Detta  

förebyggdes dock genom att vid eventuella oklarheter rådgöra med varandra för att lösa 

tillförlitligheten, detta uppvägs och kompenseras också delvis av bredden av material. 

Materialet analyserades i ett första steg av båda intervjuarna tillsammans för att framförallt 

undvika feltolkningar av det material som togs emot i andra hand och kontakt hölls även 

under bearbetning av arbete för att klargöra eventuella frågetecken. Sammanställningen av 

analyserat material delades in i teman och subteman och fördelades utifrån relevans för 

respektive undersökning. Det fördelade materialet analyserades i ett andra steg i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Den utförda studien undersökte det som var avsikten enligt 

studiens syfte att undersöka, vilket är ett kriterie för att uppfylla validitet, (Bryman, 2011) och 

besvarade dess syfte och frågeställningar. 

                                                                    

6.2 Resultatdiskussion  
 

Resultatet visar att eleverna på de deltagande skolorna får möta olika texttyper, om än i 

varierande grad. Övervägande del av lärarna använder både skönlitterära texter och 
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faktatexter i sin undervisning vilket går i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2011a) om 

vilka texttyper eleverna ska få möta i skolan. Tidigare forskning visar att yngre elever till 

störst del får möta fiktiva berättande texter (Kramer, McCabe & Sinatra, 2012) vilket dock 

emotsägs av resultatet i denna studie.  Några lärare i denna studie uttrycker dock, i enlighet 

med lärare i tidigare forskning (Mantzicopoulus och Patrick, 2011) att faktatexter är för svåra  

för de yngre barnen bland annat för att dessa innehåller svårare ord och begrepp. En lärare 

förbjuder rent av eleverna att exempelvis låna faktatexter på biblioteket då hon anser att de 

ska börja med skönlitterära texter och att fakta börjar man med i vårterminen i klass 2 och mer 

i klass 3. Denna lärare menar också att det inte finns faktatexter för de yngre barnen medan en 

annan lärare i samma årskurs berättar om en bokserie som heter ”Lätta fakta” som de 

använder och där eleverna kan lära om många olika områden, denna lärare påvisar alltså att 

det finns faktatexter som kan användas i undervisning även i yngre årskurser. Dessa lärares 

olika åsikter visar på väldigt olika synsätt angående när eleverna anses redo att möta även 

faktatexter samt vad gäller tolkning av Lgr 11 (Skolverket, 2011a) och det faktum att eleverna 

ska möta olika texttyper i F-3 och uppnå de kunskapskrav som finns för årskurs 3. 

 

Flera lärare ifrån olika årskurser betonar att man tidigt bör ta in olika texttyper i 

undervisningen för att förbereda dem för de olika texttyper de får ta del av i samhället och 

senare i skolan vilket överensstämmer med Lgr 11 (Skolverket, 2011a, s. 8) där man kan läsa 

att skolan ska ”förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.” Lärare i denna studie 

uttrycker att eleverna bör lära sig att man läser olika texter utifrån olika syfte samt att olika 

texttyper kan komplettera varandra och även möjliggöra utvecklingen av ett kritiskt 

förhållningssätt som behövs. Mantzicopoulus & Patrick (2011) samt Neuman & Roskos 

(2012) menar att läraren genom att ta in båda texttyperna kan visa dess olika funktioner och 

syften samt klargöra vad som är fakta och fiktion. De olika lärarna i denna studie har olika 

definitioner på skönlitteratur respektive fakta, några benämner dessa mer generellt medan 

andra specificerar vilka olika texttyper som omfattas av de övergripande namnen. 

 

Flera lärare nämner att de ofta väljer texter utifrån elevers intresse och vad som händer 

runtomkring dem. En lärare framhåller att elevernas intresse för faktatexter kan vara en bra 

ingång för att motivera elever att läsa vilket även tidigare forskning (Kraemer et al., 2012; 

Walker et al., 2003; Westlund, 2009) betonar som en kritisk faktor för att motivera och 

utveckla läsförmågan. Samma lärare menar dessutom att faktatexter är lättare för vissa elever 

och att det är de skönlitterära texterna som är mer komplexa speciellt för osäkra barn då man 

kring dessa förväntas tolka, tänka, motivera och tro. Hon menar vidare att faktatexter är lättare 
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då dessa är konkreta och all information finns i texten. Detta är en väldigt intressant tanke 

som ingen annan lärare i studien nämnt, detta är dock något som även Gibbons (2006) 

uttrycker då hon i samband med att hon menar att berättande texttyper är vanligast i skolan 

även påpekar att den berättande texttypen ironiskt nog också är den mest komplexa. Även 

Liberg (2010a) menar, om olika texttyper, att det finns en gradskillnad mellan mer och mindre 

kognitivt krävande texter men att detta också kan bero på läsarens engagemang för texten 

samt förkunskaper i ämnet som berörs. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv påverkas 

förståelsen även av tidigare erfarenheter och individens uppfattning av vad omgivningen 

kräver (Säljö, 2014). Enligt Westlund (2009) kan elever ha olika syfte med sin läsning och 

hon menar att de elever som läser utifrån ett specifikt intresse hellre läser fakta än 

skönlitteratur vilket bekräftas av en lärare som berättar att en del elever bara vill läsa fakta. 

Denna lärare betonar dock att hon sett flera elever utvecklas till goda läsare mycket tack vare 

deras intresse för och läsning av faktatexter och menar vidare att intresset motiverar dem så 

att de kan läsa ganska svåra texter. I linje med ett sociokulturellt perspektiv lyfter lärarna fram 

betydelsen av att bearbeta tillsammans och även betydelsen av kollegialt utbyte. En lärare 

betonar att eleverna är viktiga inspirationskällor för varandra vad gäller läsning och val av 

böcker att läsa samt för att nå en djupare förståelse genom olika perspektiv. En lärare berättar 

att hon valt texter utifrån rekommendationer från kollegor, att lärare baserar sina didaktiska 

val på såväl beprövad erfarenhet som på forskning är enligt Liberg (2010a) viktigt för att ge 

eleverna förutsättningar för en god läsutveckling.   

 

Samtliga lärare använder flera olika metoder och modeller kring både läsning och skrivning 

för att utveckla elevers läsförståelse och läsintresse, i och för såväl skönlitteratur som 

faktatexter, dock i varierande grad. Detta går i enlighet med styrdokumenten (Skolverket, 

2011a, s. 9) som klargör att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga”. Högläsning och textsamtal/boksamtal används i samtliga klasser, en lärare betonar 

att detta också gör att de som ännu inte kan läsa så bra själva kan ta del av en text och samtala 

kring innehåll, berättelsestruktur och annat. Även tidigare forskning (Jönsson, 2007; Siddall, 

1998) betonar att yngre eller lässvaga elever genom läsning och bearbetning tillsammans får 

möjlighet att uppleva mer komplexa texter än de klarar att läsa själva. Under textsamtalen 

diskuteras även ord och dess betydelse, vilket också är en viktig del i läsutvecklingen. Enligt 

Liberg (2010b) krävs det att läsaren förstår minst nittiofem procent av orden för att få en god 

förståelse av en texts innehåll. I samtalen kring texter uppmuntras eleverna att koppla till egna 

erfarenheter vilket kan kopplas till synen på lärande utifrån literacyforskning som säger 
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att ”Literacy är en del av vårt sätt att tänka” (Fast, 2008, s. 45). Literacy handlar om att 

lärande och aktivitet är integrerade (Fast, 2008) och då elever i samtal, utöver att få använda 

och utveckla sitt språk i ett meningsfullt sammanhang, får ta del av varandras åsikter, tankar 

och idéer samt träna på att lyssna på varandra, kan de också lära sig att värdesätta olika 

perspektiv (Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih, 2012). Detta är också en del av 

skolans uppdrag, att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 

(Skolverket, 2011a .s.7). 

 

Lärarna i studien berättar att texterna utöver samtal bearbetas genom att eleverna även skriver 

om det lästa och ibland målar bilder till eller utifrån det lästa, denna breda bearbetning kan 

tydligt kopplas till literacy begreppet som också innefattar förmågan att kunna förstå och 

reflektera över samt engagera sig i olika texttyper, dess syfte och budskap (SOU, 2003:77). 

Att samtala om, skriva om och gestalta det lästa menar Jönsson (2007) är tre stödstrukturer 

som gemensamt utgör en förutsättning för elevers läsutveckling. Denna studies resultat visar 

att bearbetningen av texter sker såväl i helklass som i smågrupper, i par och även enskilt. 

Detta går i linje med lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv och den ”proximala 

utvecklingszonen” (Säljö, 2000) vilket jag anser att en lärare sammanfattar väldigt 

tydligt: ”genom en process går de från att göra tillsammans, med en kompis för att sen klara 

det själva”. Liberg (2010a) menar att kollektivet är ett stöd för individens utveckling oavsett 

om arbete sker tillsammans eller på egen hand men påpekar också att det måste finnas rum för 

enskilt arbete för att kunna bemöta elevers olika behov och utvecklingsmål. Med koppling till 

detta framhåller flera lärare också vikten av exempelvis läromedel i olika nivåer för att kunna 

utgå ifrån och anpassa till elevernas olika utvecklingsnivå och möta dem där de är. Flera 

lärare pratar också om att det är viktigt att skapa en helhet, att ha en röd tråd exempelvis 

genom ämnesintegrering och samarbete mellan kollegor. Vidare påpekas att bearbetningen 

måste utgöras av för eleverna meningsfulla sammanhang där eleverna får koppla till sig själva, 

tidigare kunskaper och erfarenheter, Liberg (2010b, s.13) uttrycker att ”Läsande såväl som 

skrivande är meningsskapande verksamheter”. En lärare framhåller också att det är viktigt att 

hålla elevernas självförtroende uppe, att de måste känna att de kan för att motiveras till 

lärande. Hur elever motiveras att lära kan man se ur olika perspektiv, någon lärare i studien 

betonar att om eleverna tycker det är roligt att läsa så lär de och kan sen gå vidare och läsa för 

att lära medan andra lärare i studien samt Westlund (2009) ur ett annat perspektiv menar att 

då elever utifrån intresse läser för att lära väcks även lusten och det blir roligt att läsa.  
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Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) ska skola och hem i samarbete ge förutsättningar för 

elevers allsidiga utveckling. En lärare berättar att texter bearbetats utifrån föräldrars 

medverkan i klassrummet då de delat med sig av olika texter och inspirerat eleverna inför eget 

skrivande. Hon menar att många föräldrar slutar läsa för sina barn när barnen börjar läsa 

själva och att det därför är viktigt att uppmuntra föräldrarna att fortsätta läsa för sina barn och 

påvisa hur mycket det betyder för deras läs- och skrivutveckling. Liberg (2010a) menar att 

läsarens sociokulturella erfarenheter av läs- och skrivpraktiker såväl som dess språkliga 

kompetens är centrala aspekter av betydelse för god läsutveckling. Även enligt begreppet 

literacy kommer barnen till skolan med läs- och skriverfarenheter från hem och vardag som 

påverkar deras vidareutveckling (Westlund, 2009). 

 

Vad gäller specifika lässtrategier anger flertalet lärare att de använder textsamtal och 

textkopplingar, främst i form av text till själv, för att eleverna ska förstå de olika typer av 

texter de möter och kunna ta till sig dess innehåll samt utveckla såväl läsförståelse som 

läsintresse. Flertalet använder också Läsfixarna vid bearbetning av både skönlitterära texter 

och faktatexter och anser att det fungerar bra. Någon lärare betonar dock att hon tycker att 

denna modell kan kompletteras med exempelvis Adrianne Gear vid läsning av faktatexter då 

hon tycker att den senare är mer tydlig för just denna typ av text. En lärare pratar om 

cirkelmodellen som en bra modell just för faktatexter i samband med att dessa innehåller 

svårare ord. De olika texterna bearbetas också genom undervisning om vad som är specifikt 

för de olika texttyperna, deras egenskaper och språkbruk. Flera lärare menar att eleverna får 

samla nyckelord, plocka ut de viktigaste orden i texten samt fråga om ord de inte förstår. 

Lärarna berättar att de tar upp en del specifika ord för att diskutera och klargöra dess 

betydelse, Liberg (2010b) menar att för att läsa texter inom ett specifikt ämnesområde med 

god förståelse krävs det kunskap om ämnesspecifika ord. Liberg uttrycker följande:  

 

För att kunna gå in i en text och förstå dess innehåll måste vi förstå innebörden i själva orden och 

samtidigt ha en förförståelse för det texten beskriver. Om vi inte har det ger texten ingen bild i 

huvudet och det i sin tur medför att vi inte heller kan läsa mellan raderna (Liberg, 2010b, s. 13). 

 

För att utveckla ett gott läsflyt behövs förmågan att gå in i, bearbeta och förstå innehållet 

utifrån olika perspektiv utvecklas. För att nå detta behöver läsaren tillgång till en bredd av 

förståelsestrategier, grundläggande såsom att kunna återge enkla fakta såväl som mer 

avancerade vilket innebär att kunna koppla ihop händelser till en helhet samt dra egna 

slutsatser. (Liberg, 2010b).  
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Gällande frågan om lärarna anser att arbete med olika texttyper kan påverka elevers 

läsförståelse och läsintresse finns det varierande åsikter. En majoritet av lärarna anser dock att 

båda texttyperna är lika viktiga att jobba med då eleverna senare i skolan och livet kommer få 

möta och behöva förstå många olika typer av texter. En lärare menar dock att det är lättare att 

börja med de skönlitterära och sedan bygga på med faktatexter och att de så småningom kan 

kombineras, hon menar vidare att faktatexter ofta innehåller ord som barnen inte känner igen 

eller kan vilket gör att det både är svårare att läsa och att skriva en sådan text vilket i sin tur då 

påverkar läsförståelsen. Flera lärare uttrycker också vikten av att ha koll på vad eleverna är 

intresserade av för att stimulera deras läsintresse, de tar också upp att just pojkar generellt 

visar större intresse för faktatexter vilket motiverar dem att läsa mer vilket i sin tur utvecklar 

både läsförmåga och läsförståelse. Elevers intresse är en kritisk faktor enligt tidigare 

forskning (Kraemer et al., 2012; Walker et al., 2003; Westlund, 2009) för såväl motivation 

som utveckling av läsförmåga. En lärare tar också upp att eleverna kan utveckla ett större 

ordförråd då de lär sig specifika ord för olika texttyper och att dessa i kombination kan 

användas för att så ett frö till ett källkritiskt förhållningssätt som är viktigt att ha i vårt 

informationstäta samhälle. Flera lärare betonar också att då eleverna får möta olika texter och 

lära sig att ta sig an de olika texttyperna stärks deras självkänsla och att då man känner att 

man kan så vill man vilket då också bidrar till en positiv inställning till att läsa och lära. 

 

6.3 Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka typer av texter elever i förskoleklass till 

årskurs 3 (F-3) får möta i skolans undervisning, hur dessa möten går till och om lärarna anser 

att detta påverkar elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

Tidigare forskning och undersökt praktik överensstämmer till viss del men skiljer sig också åt 

till viss del. Denna studie visar att elever i de yngre åren får ta del av såväl skönlitterära 

berättande texter som faktatexter vilket går i enlighet med de styrdokument skola och lärare 

ska följa (Skolverket, 2011a), men emot den tidigare forskning (Kramer, McCabe & Sinatra, 

2012) som tagits del av inför denna studie. Resultatet visar att lärarna i studien anser att olika 

texttyper kan möjliggöra ett annat och bredare lärande ur fler perspektiv än vad arbete med 

endast en texttyp kan. Resultatet har också tydligt visat lärarnas åsikt om faktatexters 

betydelse för att väcka elevers intresse och motivera till läsning. Lärarna anser att elevers 

intresse i sin tur skapar en positiv inställning som vidare också underlättar elevens utveckling, 

även detta stämmer överensstämmer med tidigare forskning (Kraemer et al., 2012; Walker et 

al., 2003). Även betydelsen av det sociokulturella lärandet, att lära tillsammans och av 
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varandra är en tydlig röd tråd i studiens resultat och överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014) och att man utgår från kunskap tillsammans och vidare till 

individuell kunskap. Elever inspirerar varandra att läsa såväl som hjälper varandra att reda ut 

oklarheter. I det kollektiva får eleverna även träna sin förståelse och empati för andra då de får 

lyssna på varandras åsikter och tolkningar av texter samt diskutera händelser i texter vilket 

också går i enlighet med att skolan ska vila på en demokratisk grund och främja elevernas 

förståelse för såväl sig själva som för andra (Skolverket, 2001a). Det råder en viss skillnad på 

lärarnas definition av och förhållningssätt till olika texttyper, och då specifikt faktatexter, i de 

yngre åren och om det finns ett behov att använda sådana samt när det är lämpligt att göra det. 

Här anser jag att en samsyn behövs för att skapa en röd tråd och göra det tydligt för eleverna 

vad de ska lära och utveckla för att därmed ge eleverna de bästa förutsättningar att utveckla 

såväl läsintresse som den breda läsförmåga som förutsätts i dagens samhälle (Skolverket, 

2011a). Resultatet visar en naturlig progression i mötet med olika texttyper och användandet 

utav dem vilket går i linje med styrdokumenten (Skolverket, 2011a) där en progression kan 

ses i stigande årskurser, att kunskapskraven utvecklas och ska nås till viss del i årskurs 1 

(Skolverket, 2016) men som helhet uppnås i årskurs 3.  

 

Vidare forskning kring detta område behövs då denna studie endast baseras på två olika 

skolor i skilda kommuner där nio verksamma lärare intervjuats. Denna studie är således en 

liten studie som inte kan generaliseras att gälla alla skolor eller alla lärares undervisning vilket 

kan sammanfattas genom följande: ”Att studera enskilda människor i ett samhälle vore som 

att studera en vattendroppe och sedan tro att man vet hur havet beter sig.” (Aroseus, 2013).  

 

Under arbetet med denna studie har det väckts reflektioner kring fortsatt forskning. Tidigare 

forskning (Kraemer et al., 2012); Walker et.al., 2003) har visat att yngre elever till störst del 

får möta skönlitterära texter och att detta kan leda till svårigheter då de senare ska ta del av 

andra och mer komplexa texttyper. Det vore därför intressant med uppföljande forskning som 

undersöker om de elever som tidigt fått möta och lära sig att förstå olika texttyper undviker 

det de amerikanska forskarna kallar fourth grade slump. Ett intressant område att undersöka 

vore också hur man inom skolans samtliga ämnen arbetar för att utveckla elevers läsintresse 

och läsförmåga. Både Westlund (2009) och Liberg (2010a) betonar att det inte bara är 

svensklärarens uppgift att hjälpa eleverna utveckla sin förståelse av olika typer av texter utan 

att detta ansvar vilar på alla lärare inom alla ämnen. Enligt kursplanerna ska eleverna kunna ta 

till sig information samt tolka, beskriva och argumentera inom samtliga ämnen (Skolverket, 

2011a). 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor för examensarbete II  

 
Olika typer av texter 

1. Vilka texttyper inkluderas i undervisningen? ( Vilka texttyper får eleverna möta?) 

(Lärares) val av texter 

2. Hur gör du när du väljer ut texterna för din undervisning? 

o Varför väljs just dessa? 

Undervisning (lärare-metoder-arbetssätt) 

3. Hur används och bearbetas de valda texterna i undervisningen? 

o Varför används och bearbetas texterna på detta sätt? 

o Använder du specifika läsförståelsestrategier för olika typer av texter och i så fall 

varför? 

Lärares inställning och kunskap 

4. Anser du att arbetet med olika texttyper påverkar elevers läsförståelse och 

läsintresse och i så fall på vilket sätt? 

 

Olika typer av lässtrategier i undervisningen (Lärares inställning) 

 

5. Vilka olika typer av lässtrategier används under textsamtal 

 i undervisningen? 

 

 

o Vilket är det bakomliggande syftet med att använda dessa lässtrategier i din 

undervisning? 

 

o Används läsförståelsestrategier så som: att kunna göra förutsägelser, identifiera 

huvudbudskap, förståelse för textens ordningsföljd, samt kunna koppla texten till 

egna erfarenheter och i så fall varför och vilken utav dem skulle du vilja säga att 

du använder dig mest respektive minst utav? 

 

 
o Anser du att det finns läsförståelsestrategier som kan appliceras och hjälpa eleverna 

att förstå alla slags texttyper och i så fall vilka strategier skulle du vilja säga kan 

göra detta? 

 

6. Vad har du upptäckt och sett i praktiken att olika typer av lässtrategier kan bidra 

med? 
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7.  Hur går du tillväga när du stöter på en ny undervisningsmetod gällande 

läsförståelse som det talas gott om? 

 

 

Användning av läsförståelsestrategier under textsamtal (Lärarens roll) 

 

8. Använder du textsamtal i undervisningen? 

 

9. Viken roll anser du att läraren har i textsamtal och i undervisningen av 

lässtrategier?     (Modellering, lärares typ av frågor, val av arbetssätt). 

 

o Hur går du tillväga när du ska lära/ visa eleverna en ny lässtrategi? 

o Tycker du att dina val av frågor spelar roll under textsamtalet för elevers tillägnande 

av textens innehåll? 

o Efter de att eleverna har lärt sig en ny lässtrategi. Hur får eleverna självständigt 

sedan arbeta med den? 
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Bilaga 2 

 

Information angående intervjuer för examensarbete 

 

Sofia Nicolini och Christina Landsjö skriver våren 2016 sitt avslutande examensarbete och 

behöver intervjua praktiserande lärare i årskurserna F-3. Examensarbetet handlar om läsförståelse 

och eventuella faktorer som kan påverka denna. Intervjuerna kommer således att användas i två 

olika examensarbeten. Nedan följer de olika examensarbetens syfte samt information kring de 

etiska principerna som tas hänsyn till under undersökningsprocessen och användandet av 

intervjumaterialet. 

 

Examensarbete I: 

Syftet är att undersöka åtta lärares inställning till att använda olika typer av lässtrategier under 

textsamtal i undervisningen för åk F-3. 

 

Examensarbete 2: 

Syftet är att undersöka vilka typer av texter elever i årskurs F-3 får möta i skolans undervisning. 

 

Undersökningen görs i linje med de etiska principer som gäller för svensk forskning. Deltagande i 

undersökningen är frivilligt, de medverkande har enligt informationskravet rätt att hoppa av om 

de så önskar. Samtycke för intervjuerna ska godkännas av skolans rektor samt deltagande lärare. 

Medverkande intervjuas ca 1 timme. Intervjuerna spelas in med hjälp av telefon och transkriberas 

och analyseras av Sofia och Christina. De intervjuade hålls anonyma enligt konfidentialitetskravet. 

Det inspelade materialet används bara av Sofia och Christina och förvaras så att obehöriga ej har 

tillgång till det. Materialet används endast för forskningens ändamål och utgör resultat i två olika 

examensarbeten.   

 

 


