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Abstract 

The aim of this study is to explore how some teachers work with reading comprehension of factual 

texts in grade two. The study also analyzes how these teachers teach reading strategies and how they 

motivate their students to read factual texts. The data were collected through observations and 

interviews and the findings shows that the socio-cultural perspective is the basis of the teachers´ 

classroom. The teachers use reading comprehension strategies in their teaching but the students are 

not aware of these strategies when they read and understand a text on their own. The teachers use a 

variety of activities, e.g. videos, photos and texts, to motivate their students to read factual texts. 
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1 Inledning 

Vid ett skolbesök lyssnar jag på en elev som ska läsa och sammanfatta en faktatext i en 

tankekarta. Eleven läser texten och muttrar över att den är tråkig och svår och när han 

ska påbörja sammanfattningen försöker han om och om igen att läsa texten. Eleven visar 

mer och mer frustration och lägger till slut ifrån sig både pennan och faktatexten. Han 

tar fram sin lättlästa skönlitterära bok och försvinner mentalt in i texten. 

 

I skolan ställs stora krav på en god språklig förmåga. Denna språkliga förmåga är 

betydelsefull för elevens individuella utveckling och framgång i skolans alla ämnen. 

Hela skolans verksamhet präglas av en god läs- och skrivförmåga vilket gör att 

erövrande av det skriftliga och muntliga språket blir en viktig kunskap för elevernas 

fortsatta framgång i skolan (SOU 1997:108, 19). Att vara läskunnig handlar inte bara 

om att lära sig avkoda eller kunna förstå och tolka texter utan också om att kunna delta i 

samhällets aktiviteter. Utöver delaktigheten i samhället inkluderar även läsförmågan att 

få använda läsning för att kunna uppnå och förverkliga sina mål i livet (Skolverket 

2010, 21). En grundläggande rättvise- och demokratifråga är att alla elever ska få 

möjlighet att se sig själva som goda språkliga individer och få tilltro till sin egen 

språkliga förmåga. Denna tilltro kommer att påverka elevens egen föreställning om sina 

möjligheter att kunna uppnå skolans mål och krav. Tilltron kommer också att påverka 

vad eleven vill göra och orka med under sin skolgång. På så sätt har skolan ett stort 

ansvar att stödja eleverna i detta (SOU 1997:108, 1519).  

 

PISA-undersökningarna som gjorts sedan 2001 har visat på en nedgång när det gäller 

svenska 15-åringars läsförståelse. Förändringar i läslust, läsvanor och val av läsmaterial 

är några av många möjliga anledningar till den nedåtgående trenden, enligt Skolverket 

(2010, 9293). PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en 

internationell studie som undersöker elever i fjärde klass läsförmåga och 

förhållningssätt till läsning. De svenska eleverna har i genomsnitt högre resultat än 

elever i andra deltagande EU- och OECD-länder. Dock visar undersökningen att de 

svenska elevernas resultat har försämrats de tre senaste mätningarna från 2001, 2006 

och 2011. Elevernas läsförståelse gällande skönlitteratur visar på en obetydlig 

försämring vilket påvisar att största orsaken till den nedåtgående trenden beror på 

elevernas läsförståelse av sakprosa (Skolverket 2012b, 67).  Undersökningen visar 

också på att de svenska eleverna oftare får möta skönlitterära texter än sakprosatexter i 

undervisningen (Skolverket 2012b, 82).  

 

Martin Widmark startade 2013 projektet ”En läsande klass” som är en långsiktig 

satsning i syfte att vända den nedåtgående trenden av svenska elevers läsförståelse. 

Materialet är ett konkret redskap för hur man som lärare kan arbeta med lässtrategier i 

undervisningen. Projektet har skapat studiehandledningar med tillhörande texter som 

allt finns tillgängligt på Internet. Widmark menar att detta är ett bra initiativ till att 
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uppmuntra lärare att undervisa mer i läsförståelse (www.enlasandeklass.se). Tittar man 

dock närmare på detta projekt så består materialet till största delen av skönlitterära 

texter.  

 

Vid en jämförelse med andra länder visar PISA-undersökningen på att svenska elever 

mer sällan får arbeta med olika lässtrategier (Skolverket 2012b, 8). Skolverket (2012b, 

8) redovisar tidigare studier som påvisar vikten av att eleverna får hjälp med olika 

lässtrategier för att kunna orientera sig och utveckla sin läsförmåga. Detta blir tydligt i 

det inledande exemplet om eleven som frustrerande la bort faktatexten och valde en 

skönlitterär bok som är lättare att läsa och som kanske är mer underhållande. Eleven kan 

sakna strategier för att kunna orientera sig i en faktatext och har kanske inte 

motivationen att försöka. Skolverket (2004, 1216) presenterar en undersökning som 

visar på läsintresset och självtillitens betydelse för motivationen som i sin tur leder till 

högre prestation och framgång i skolan. Reichenberg (2008, 11) menar att “läsa för att 

skaffa sig kunskap om till exempel medeltiden, miljön eller olika religioner ställer andra 

krav på läsningen än vad de berättande texterna gör”. På så sätt har lässtrategier, 

motivation och läsintresse en betydande och avgörande roll i elevernas läsutveckling. 

Dessa faktorer har också en betydande roll för hur eleven kommer att se sig själv och 

sin skolgång. 

  

I denna studie vill jag därför undersöka hur läsundervisningen av sakprosa kan se ut hos 

några utvalda lärare. Jag vill titta närmare på vilket stöd i form av strategier som läraren 

ger eleverna för att de ska kunna läsa och förstå faktatexter. Fortsättningsvis används 

begreppen sakprosa och faktatexter synonymt. 

  

http://www.enlasandeklass.se/
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2 Syfte 

Mitt övergripande syfte är att ta reda på hur några lärare i årskurs 2 undervisar vid 

läsning av sakprosa för att eleverna ska nå målen i årskurs 3.  

 

Frågeställningar 

 Vilka didaktiska metoder använder sig lärarna av vid läsning av sakprosa?  

 Hur undervisar lärarna gällande läsförståelsestrategier för elevernas förståelse av 

faktatexter? 

 Vad gör läraren för att motivera eleverna till att läsa sakprosa? 

 

  



8 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Språk och lärande  

Marton och Booth (2000, 9) anser att begreppet lärande handlar om förmågan att 

uppleva världen på skilda sätt. De diskuterar kring komplexiteten om hur människan tar 

emot kunskaper från omvärlden och nämner Vygotsky. Han var en företrädare för det 

sociokulturella perspektivet som innebär att individen utformar sin kunskap genom 

samspelet med andra människor och omgivningen. I ett sociokulturellt perspektiv anser 

man att människan föds med vissa biologiska och mentala resurser som bestäms genom 

den art vi kommer från. Utan att människan märkbart har utvecklats biologiskt de 

senaste årtiotusendena har ändå vårt intellekt och våra kunskaper förändrats. Därför har 

begreppen redskap och verktyg en viktig betydelse inom det sociokulturella 

perspektivet. Med redskap eller verktyg syftar Säljö (2000, 20) på våra språkliga och 

intellektuella resurser som ”vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den.” Författaren menar att det är samhället och omgivningen runt 

omkring oss som blir redskapen och verktygen för vårt lärande men att det är 

kommunikationen och interaktionen människor emellan som är det grundläggande.  

 

Vygostky (1986, xxxv) menar att människan ständigt utvecklas och förändras. I det 

sociokulturella perspektivet beskriver han både utveckling och undervisning där ”the 

zone of proximal development” är ett nyckelbegrepp. Denna zon definierar Vygotsky 

(1978, 86) som ”the distance between the actual development level as determined by 

independent problem solving under adult guidance or in collaboration with more 

capable peers”. Genom samspel och de vuxnas stöd och hjälp lär sig barnet mer och mer 

(Bråten 1998, 105; Skolverket 2012a, 28-29; Vygotsky 1986, xxxv). Barnet tolkar den 

omgivning de växer upp i och genom samspelet med de vuxna lär de sig successivt hur 

vardagen fungerar. Barnet blir på så sätt beroende av de vuxnas vägledning för att 

kunna utvecklas (Säljö 2000, 6667).  

 

Språket och kommunikationen har en viktig och dominerande roll i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö 2000, 1723). Genom interaktionen och kommunikationen med 

andra lär sig människan att förstå sin omgivning. Det kommunikativa samspelet leder 

till tänkande och vi tolkar och uppfattar verkligheten utifrån de erfarenheter vi får. 

Dessa kunskaper använder vi i senare situationer för att kunna förstå och kommunicera. 

På så sätt har vårt tänkande och handlande sitt ursprung i interaktionen med andra 

människor (Skolverket 2012a, 2728; Säljö 2000, 104107).  

3.2 Literacy 

Snow (1983, 166) definierar begreppet literacy som färdigheter och aktiviteter 

förknippat med texter, i synnerhet läsa och skriva. Enligt författaren innefattar 
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begreppet även derivata aktiviteter som att skriva av texter, maskinskriva och att lösa 

korsord. OECD definierar begreppet som 

 

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text: 

 för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

 för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

 för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina 

personliga förutsättningar (Myndigheten för skolutveckling, 2003, 9). 

 

Trøite Lorentzen och Smidt (2009, 88) tycker att literacy har fått en bredare betydelse i 

och med samhällets utveckling av informationsmedel. Berge (2005, 34) anser att det 

har skett en ”literacy-reform” och menar att begreppet inte bara har med kompetenserna 

i läsning och skrivning att göra utan inkluderar även alla de meningsskapande 

aktiviteter där vi skapar mening med och i texter och den påverkan som skriftspråket har 

på vårt sätt att tänka. Lindö (2005, 13) har samma synsätt på literacy och inberäknar ” 

kvaliteter som förmågan att samtala, reflektera, upptäcka samband mellan olika 

kunskapsområden, ta ställning och integrera ny kunskap med tidigare kunskap”.  

 

I PISA-rapporten (Skolverket 2010, 29) förklarar man literacybegreppet som en mängd 

förmågor och strategier som utvecklas genom hela livet och i en social kontext. Även 

Barton (2007, 1819) uttrycker att det är svårt att hitta en precis definition eftersom 

literacy är ett komplext begrepp. Läsa kan betyda allt från att tolka texter och läsa 

barometrar till att tolka ansikstuttryck. Författaren menar att begreppet har utvidgats till 

att omfatta de olika tolkningar som människor gör genom dikter, romaner och filmer. 

Författaren anser däremot att literacy inrymmer en nyare och bredare syn på läsning och 

skrivning där man pratar om kompetens och kunskap i speciella områden (dator, media, 

ekonomi, politisk). Literacy samspelar med människans sociala, kulturella och 

psykologiska aktivitet och startar och utvecklas i människans vardagliga liv och 

aktiviteter i interaktion med andra. Literacy är inbäddad i vårt mentala liv och bildar och 

bildas av vårt medvetande, våra intentioner samt handlingar och är en del av vårt 

tänkande. Hall (1989, 157) menar att läsaren tillför sina förväntningar, förkunskaper om 

språkets struktur och innehåll samt sin kulturella bakgrund för att försöka få en 

förståelse av den skriva texten. På så sätt använder människor olika literacy beroende på 

hur deras sociala, mentala och kulturella liv ser ut (Barton 2007, 3435).   

 

Street (1984, 1) använder literacy som en förkortning för en social praktik och 

föreställningar om läsning och skrivning. Barton (2007, 3537) menar att literacy 

förstås bäst som en uppsättning praktiker (literacy pratice) som människor använder i 

olika literacyhändelser (literacy events). Literacyhändelser innebär alla sorters tillfällen 

i människans vardagliga liv där skriven text har en roll. Ett exempel på detta är när en 
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vuxen läser en bok för ett barn. Det finns gemensamma mönster i användningen av 

läsning och skrivning. Människor tar med sig sina kulturella kunskaper in i en aktivitet 

och författaren hänvisar detta sätt att använda literacy som literacypraktiker. Janks 

(2010, 118119) hänvisar till Street som menar att literacyhändelser sker i tid och rum 

och är en observerbar företeelse medan literacypraktiker är en abstraktion och hänvisar 

till de underliggande, mönstrade, kulturspecifika och osynliga sätt att använda literacy 

på. Literacy kan även ses som en social praktik (Barton 2007, 5253; Janks 2010, 2).  

Barton menar att detta innebär att literacy finns i interaktionen mellan människor och 

inte som en kognitiv färdighet utan en kontext. Janks (2010, 2) anser att begreppet 

innebär färgade och vedertagna sätt att använda det skrivna språket på som bestäms av 

människans kulturella och sociala traditoner. På så sätt ser den sociala praktikern ut på 

olika sätt i olika delar av världen.  

 

Freebody och Luke (1990, 714) presenterar en modell som innefattar fyra 

komponenter för elevernas literacyutveckling. Den framgångsrika läsaren måste få 

resurser till att kunna anta fyra skilda men parallellt fungerande roller under läsningen. 

Dessa roller kallar författarna för kodknäckare (Code Breaker), textdeltagare (Text 

Participant), textanvändare (Text User) och textanalytiker (Text Analyst). För att lyckas 

bli en god läsare måste kodknäckaren bemästra tekniken bakom skriven text vilket i 

huvudsak handlar om att kunna se sambandet mellan talat ljud och skriftsymboler. Här 

inkluderas även kunskaper om alfabetets bokstäver samt läs- och skrivriktning. Som 

textdeltagare skapar läsaren mening i texten med hjälp av sina förkunskaper, 

erfarenheter och kunskaper om textens strukturella uppbyggnad. Som textanvändare får 

läsaren möjlighet att delta i sociala aktiviteter där skriven text spelar en central roll. I 

dessa aktiviteter får eleven förståelse för i vilken kontext skilda texter är adekvata att 

användas. Som textanalytiker får läsaren lära sig att bli medveten om att all text är 

skriven av en författare som har en viss ideologi och livsåskådning. Textanalytikern lär 

sig att kritiskt granska texter under läsningen och är medveten om att alla uppfattar 

texten på sitt eget sätt. Alla dessa komponenter är viktiga och ingen av dessa fyra roller 

kan ensam utveckla en elevs literacy.  

3.3 Läsförståelse  

PISA definierar läsförståelse som ”reading literacy” och inrymmer förståelse av ord, 

avkodningsförmåga, kunskaper om språkets uppbyggnad och textens struktur och 

innehåll samt kunskaper om lässtrategier och hur dessa kan användas för att kunna läsa 

en text (Skolverket 2010, 29). Enligt PISA-rapporten handlar begreppet om att kunna 

förstå, tolka, använda och reflektera över det lästa, samt engagera sig i texten för att 

aktivt kunna delta och uppnå sina individuella mål i samhället. Att förstå texter är 

läsningens syfte och resultat men det är också en del i en ständig process som pågår 

varje gång läsaren ska ta sig an en text (Myndigheten för skolutveckling 2003, 75).  
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I PIRLS-rapporten används läsförmåga som en översättning till begreppet ”reading 

literacy” och innefattar förmågan att kunna reflektera och använda texter för att uppnå 

samhällets och individens mål och krav. Individen läser olika typer av texter för att lära 

sig i utbildningssyfte, aktivt kunna delta i samhällets skola och vardag samt för att njuta 

av innehållet i läsningen (Skolverket 2012b, 16). Samhället idag kräver mer utvecklade 

kunskaper kring förståelse av skriven text vilket gör att läsförmågan blir viktig för att 

kunna fungera socialt på olika arbetsplatser men också i privatlivet (Bråten 2008, 11; 

Myndigheten för skolutveckling 2003, 8). Bråten menar att läsförståelse även blir viktig 

för att kunna vara delaktig i de demokratiska processer som lägger grunden för 

livsviktiga beslut som påverkar alla människor i samhället.  

 

Afflerbach, Pearson och Paris (2008, 365368) benämner läsförmåga som något som 

sker automatisk och medför avkodning och förståelse med snabbhet, effektivitet och flyt 

utan en medveten kontroll. Läsning är en komplex uppgift och en imponerande 

prestation. Andersson och Pearson (refererad i Henderson & Buskist 2011, 232) menar 

att få förståelse för en text är en konstruktiv process där en skicklig läsare är aktiv 

innan, under och efter läsningen av en text. Innan läsningen använder sig den skickliga 

läsaren av sina bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter för att försöka skapa 

mening i textens innehåll. Henderson och Buskist (2011, 232) menar även att goda 

läsare ställer frågor till innehållet och gör förutsägelser för att skapa förståelse och gör 

både medvetna och omedvetna slutsatser i samspel med sina förkunskaper kring textens 

innehåll. 

3.4 Förförståelse 

Rydland, Grøver Aukrust och Fulland (2012, 478480) visar i sin studie att elevernas 

tidigare ämneskunskaper för ett visst område spelar en viktig roll för deras förståelse för 

innehållet i texterna de läser. Studien visar också på en korrelation mellan rikt ordförråd 

och goda förkunskaper. Författarna menar att de elever som har begränsat ordförråd har 

svårt att nyttja sina tidigare kunskaper för att stödja förståelsen för innehållet i texterna. 

Bråten (2008, 63) skriver att det eleverna redan vet om textens innehåll bestämmer vad 

eleven kommer att få ut av läsningen. Den nya informationen eleven får i en text måste 

kopplas ihop med förkunskaperna för att eleven verkligen ska lära sig något. De goda 

läsarna använder sina tidigare kunskaper för att fylla ut tomrum i texterna och får på så 

vis lättare att förstå innehållet. Bråten (2008, 64) fortsätter och anser att 

”Förkunskapernas betydelse för läsförståelsen ligger i att de ger läsarna möjlighet att dra 

slutsatser och tolka information som presenteras i texten i ljuset av de kunskaper som de 

redan har tillägnat sig om innehållet.” Författaren anser att förkunskaperna på så sätt blir 

oerhört viktiga för elevernas läsförståelse.    

 

Goda förkunskaper ger eleverna möjlighet att uppnå högre inlärningsmotivation, 

förståelse och prestanda vilket fördjupar förståelsen av det lästa. Det är viktigt för 
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eleverna att få förkunskaper eftersom detta gör det möjligt för dem att engagera sig på 

ett meningsfullt sätt (Lin, Lin & Huang 2011, 15571558). Förkunskaperna blir allt 

viktigare för eleverna eftersom det hjälper dem att kunna lära sig snabbt och effektivt 

menar Chen, Chen och Sun (2014, 256). De poängterar även att erhålla förkunskaper 

tidigt i inlärningsprocessen är en avgörande faktor för läsförståelsen.   

 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001, 14) definierar förförståelse som ”förutsättningar 

för att förstå på omedveten eller förmedveten nivå.” De menar att genom våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper får vi en förförståelse som styr hur vi tolkar och läser en 

text. Förförståelsen är en förberedelse som aktiveras i alla sammanhang där språket har 

en central roll. Inför varje läsaktivitet har vi en viss förförståelse beroende på vilka 

förkunskaper vi har inom ämnet. Dessa förkunskaper handlar både om innehållet och 

textens struktur och disposition. Författarna diskuterar även kring den tankemässiga 

bearbetningen och menar att det är där vi försöker sätta innehållet i ett sammanhang 

utifrån vår förförståelse. De anser att ”I den tankemässiga bearbetningen ordnas 

förförståelsens apsekter så att de tillsammans med resultatet av avläsningen blir en 

hållbar struktur för förståelse, dvs. läsförståelse” (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, 

18). Om vi inte använder den tankemässiga bearbetningen när vi läser en text hamnar vi 

i det som författarna kallar för ”det mekaniska läsandet”. Det betyder att man endast 

avkodar bokstäverna och meningarna i texten utan att förstå vad man egentligen läser. 

 

Samtal spelar en stor roll för vårt tänkande och reflekterande vilket leder till djupare 

förståelse (Chambers 1993, 911). Samtalet kring texters ämne, uppbyggnad och genrer 

är absolut nödvändigt för att eleverna ska kunna bygga upp en förkunskap som 

tydliggör sammanhanget i läsningen. Detta leder till att eleverna lättare får förståelse för 

innehållet. Det sker mycket i ett samtal såsom problemlösning, argumentationer, 

jämförelser tolkningar och utvecklande av idéer. När innehåll bearbetas befästs nya 

kunskaper och samtalet blir på så sätt viktigt för lärandet (Gibbons 2008, 126129; 

Reichenberg 2008, 68).  

3.5 Strategier   

Afflerbach, Pearson och Paris (2008, 368) definierar lässtrategier som avsiktliga och 

målinriktade försök att kontrollera och modifiera läsarens arbete med avkodning, 

ordförståelse och meningsskapande av text. När avkodningen är tillräckligt 

okomplicerad aktiverar läsaren strategier automatiskt och omedvetet. När texten blir 

mer utmanande och formell, exempelvis genom instruktioner, aktiverar läsaren 

strategier på ett mer medvetet och kontrollerat sätt.  

 

Mycket av den forskning som gjorts kring effektiv undervisning fokuserar på att 

karakterisera den mest framgångsrika läsaren, läraren och undervisningen (Myndigheten 

för skolutveckling 2003, 115117). Myndigheten presenterar en studie av Pressley et al. 
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(1997) som visar på ett antal faktorer som utmärker den framgångsrika läraren. En av 

dessa faktorer visar på betydelsen av lärarens undervisning av förståelseinriktade 

lässtrategier. De strategier som exemplifieras är att uppmuntra eleverna till att förutspå 

händelseförloppet i berättelser, tänka igenom sina tidigare kunskaper om ämnet innan 

läsningen, identifiera huvudtankarna, kritiskt granska texten under läsningen samt 

visualisera och göra inre bilder av innehållet i texten. Bråten (2008, 72) anser att 

sammanfatta det viktigaste av innehållet är en annan viktig strategi för att få förståelse 

för innehållet. En annan faktor som Myndigheten behandlar är att läraren uppmuntrar 

eleverna till att fortlöpande utvärdera sina valda förståelsestrategier. Det är av stor 

betydelse att göra eleverna medvetna om vilka strategier som hjälper dem att bli 

framgångsrika läsare och detta kallas metakognition (Crain 1988, 682683; Mokhtari & 

Reichard 2002, 249). Crain menar att i läsprocessen innebär detta att avsiktligt använda 

sig av strategier för att förstå texter.   

 

Att vara en framgångsrik och strategisk läsare handlar inte bara om att använda 

förståelsestrategier vid läsning utan det är viktigt att använda sig av de 

förståelsestrategier som passar bäst för läsningens syfte (Bråten 2008, 70). Afflerbach, 

Pearson och Paris (2008, 368) understryker att lässtrategier inte alltid medför positiva 

och användbara handlingar. De menar att oerfarna läsare kan välja strategier som är 

olämpliga och ineffektiva för läsningen. Trots att läsaren har en vald strategi för att 

uppnå sitt mål med läsningen är det inte säkert att läsaren kommer att kunna avkoda och 

få förståelse för textens innehåll. För att vara en strategisk och framgångsrik läsare 

menar författarna att det handlar om lämpligheten av mål, vald strategi och hur dessa 

samverkar som måste förhandlas fram vid varje ny situation.    

 

Bråten (2008, 69) skriver om läsförståelsestrategier och definierar det som ”mentala 

aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa 

information från text samt för att övervaka och styra sin egen textförståelse”. Dessa kan 

delas in i fyra centrala typer av strategier: minnes-, strukturerings-, elaborerings- och 

övervakningsstrategier. Minnesstrategier är den enklaste formen och används för att 

repetera innehållet i texten genom att exempelvis läsa den flera gånger eller skriva av 

meningar och ord för att komma ihåg. Struktureringsstrategier handlar om att sortera 

upp informationen i texten genom exempelvis begreppskartor eller göra 

sammanfattningar. Elaboreringsstrategier handlar om att använda sina förkunskaper och 

tidigare erfarenheter för att fördjupa sina nya kunskaper om innehållet. 

Övervakningsstrategier används slutligen för att granska sin egen förståelse. Detta kan 

göras genom att ställa frågor till sig själv. Författaren presenterar därefter tre 

undervisningsmetoder för att utveckla dessa läsförståelsestrategier: Reciprocal teaching, 

transactional strategy instruction och concept oriented reading instruction.  

 

Lundberg (2006, 3642) anser att läsandet av faktatexter är en aktiv process där läsaren 

skapar mening och förståelse genom sina tidigare erfarenheter och antaganden. 
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Författaren anser att läsningen av faktatexter bör resultera i en tankekarta som 

organiserar upp innehållet och avsluta med ett samtal. Samtalet efter läsningen är en 

betydelsefull del i förståelseprocessen. Samtalet kring frågor som berör sådant som inte 

direkt går att finna i texten gör att eleverna lär sig strategier för att kunna göra inferenser 

och fördjupa sin förståelse, menar författaren. 

3.6 Läsning av sakprosa 

Unsworth (1991, 201204) anser att grundskolan traditionellt har föredragit narrativa 

texter framför faktatexter. Reichenberg (2008, 1011) uttrycker att berättande texter är 

spännande och att det är lätt som läsare att kunna identifiera sig med någon av 

huvudpersonerna till skillnad från faktatexter där många elever får problem att förstå 

vad de läser. Enligt Skolverket (2011a, 89) har elever i den svenska skolan större 

förtrogenhet med narrativa texter än faktatexter. I grundskolans läroplan finns 

berättande texter och sakprosatexter som ett av de fem kunskapsområdena i det centrala 

innehållet för svenskämnet (Skolverket 2011b, 225). Enligt kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenska (Skolverket 2011a, 16) ska eleverna få erfarenheter av olika typer 

av faktatexter. De hänvisar till internationella studier som visar att en välutvecklad läs-

och skrivförmåga bygger på att eleverna får möta varierande typer av texter. De visar 

också på betydelsen av läslust och glädje vilket bland annat grundar sig i att eleverna får 

uppleva att de kan. I kunskapskravet för årskurs 3 står det att eleverna även ska kunna 

”söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av 

informationen i enkla former av faktatexter.” (Skolverket 2011b, 227). Dessa faktatexter 

ska innehålla centrala begrepp så att det tydligt framgår vad texten handlar om.  

 

Lundberg (2006, 1118) anser att elever kan ha olika typer av svårigheter när de ska 

läsa en faktatext. En del elever läser av orden för långsamt och stapplande vilket gör att 

de lättare tappar koncentrationen och förståelsen för innehållet. Författaren menar även 

att elever som inte har några väsentliga problem med sin läsning ändå kan få svårigheter 

med just faktatexter. Läsning är en mental aktivitet och kräver ansträngning och många 

faktatexter kan innehålla svåra ord, långa meningar eller mycket text som ställer krav på 

uppmärksamheten och koncentrationen under en längre tid. På så sätt blir det viktigt att 

eleverna får lässituationer som intresserar och som kan väcka lusten att vilja läsa mer.  

 

Det är viktigt att eleverna får lära sig om språkets struktur och uppbyggnad i sakprosa 

eftersom detta skiljer sig mot många andra typer av texter (Lundberg 2004, 7; Lundberg 

2006, 1415; Skolverket 2011a, 16). Även Strømsø (refererad i Bråten 2008, 3842) 

anser att om eleverna har kunskaper om genren så är det lättare att strukturera upp 

innehållet i texten och de får på så sätt lättare att bearbeta detta. Bråten (2008, 40) 

skriver att ”Arbetet med att förstå texten är naturligtvis en interaktion mellan textens 

struktur och läsarens kännedom om denna struktur”. Författaren menar att elevernas 

kunskaper om faktatextens uppbyggnad blir viktiga för att kunna förstå innehållet i 
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denna typ av text. Lundberg (2004, 811; 2006, 20) anser att läsa faktatexter också 

handlar om att skaffa sig ett nytt ordförråd med nya begrepp som är relevant för genren. 

Ordförrådet och läsförståelsen har, enligt författaren, ett starkt samband och elever som 

har ett bristande ordförråd får problem med förståelsen och tvärtom. Bråten (2008, 99) 

poängterar betydelsen av att barn får möta många nya ord och begrepp för att utveckla 

sin läsförståelse. Svåra ord och begrepp kan bli utgångspunkten i ett samtal kring 

ordförståelse menar författaren. Lundberg (2006, 1416) anser att det är en konst att 

läsa faktatexter och att eleverna behöver få kunskaper om denna konst för att bli duktiga 

läsare. Reichenberg (2008, 1213) betonar betydelsen av lärarens aktiva väg- och 

handledning för att eleverna ska hitta strategier för att kunna läsa och förstå faktatexter.   

3.7 Motivation och läsförståelse  

Awan, Naz och Noureen (2011, 7273) definierar motivation i allmänhet som ett inre 

tillstånd som direkt stimulerar eller bibehåller en människas beteende. Författarna 

benämner även prestationsmotivation och definierar begreppet som i vilken utsträckning 

individer skiljer sig åt i behovet av att sträva efter att uppnå belöningar och att det finns 

en stark korrelation mellan lärande och motivation.  

 

Sweet, Guthrie och Ng (1998, 219220) har genom sin studie funnit interaktion mellan 

elevers prestationer och de olika aspekterna av motivation. Studien visar att högre 

presterande elever upplevde större inre motivation och ett mindre behov av kontextuellt 

stöd i undervisningen medan de lägre presterande eleverna var i större behov av 

kontextuellt stöd och upplevde lägre grad av inre motivation. Lärarna uppfattar de mer 

kunniga eleverna som mer motiverade och tycker sig kunna se att eleverna har 

personliga mål och ett väl utarbetat ämnesintresse och blir därför mer 

självbestämmande. De lägre presterande eleverna behövde fler alternativa läs- och 

skrivaktiviteter för att kunna upprätthålla sin ansträngning och uppmärksamhet. 

Eleverna behövde även mer relevant läs- och skrivundervisning för att de skulle kunna 

få förståelse för läskunnighetens betydelse men också för att få förtroende för sina egna 

förmågor och öka sin självupplevda kompetens. Resultatet i studien visar på en 

korrelation mellan självbestämmande och bättre resultat i skolan.  

 

Guthrie et al. (2006, 239242) har genomfört en metaanalys av studier som hanterar ett 

antal aspekter av inre motivation. Två av dessa aspekter som undersökts är autonomiskt 

stöd samt intressanta texter.  De visar i sin analys att när elever ofta får uppleva 

intressanta läsaktiviteter ökar deras motivation för läsning. Reynolds och Symons 

(2001, 1420) har i en studie visat att när elever har hög autonomiskt stöd (själva får 

välja bok att läsa) ökar elevernas intresse och likaså motivationen. Detta leder i sin tur 

till ökad läsförståelse. Författarna menar att autonomin gör att eleverna väljer 

intressanta texter som gör att de blir mer motiverad och engagerad i aktiviteten. 
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3.8 Motivation och läsintresse 

Ainley (2006, 402403) definierar intresset för lärande som en omedelbar reaktion på 

en ny inlärningsuppgift. Författaren menar att intresset är ett affektivt tillstånd som 

representerar elevernas subjektiva upplevelser och känslor av det specifika lärandet. 

Detta affektiva tillstånd påverkas av tidigare erfarenheter som eleverna för med sig in i 

det nya lärtillfället och ger konsekvenser på elevernas lärande. Skribenten menar även 

att det affektiva tillståndet kan uttrycka sig i känslor av upphetsning, koncentration eller 

uppmärksamhet och är då en förutsättning för motivationen som i sin tur påverkar 

lärandet. Schiefele (1991, 302; 1999, 257258) delar in intresset i två olika former: 

personligt och situationsbaserat intresse. Författaren menar att det personliga intresset 

handlar om att människan föredrar vissa ämnen, ämnesområden eller aktiviteter medan 

det situationsbaserade handlar om det känslomässiga tillstånd man hamnar i, beroende 

av situationens stimulans. Studier visar att båda dessa former av intresse påverkar 

graden av motivation och är en viktig resurs för lärandet (Hidi & Renninger 2006, 

111112; Krapp 2002, 383384; Schiefele 1991, 299300; Schiefele 1999, 257) Elever 

som anses ha en hög grad av intresse inför en uppgift uppnår en djupare förståelse än de 

mindre intresserade eleverna (OECD 2003, 129; Schiefele 1991, 299305).  

 

Skolverket (2004) presenterar en rapport som är en bearbetning av OECD:s publikation 

Learners for Life – Student Approaches to Learing. Results from PISA 2000, som 

fokuserar på svenska elevers inställningar till lärande. Skolverket (2004, 1415) har 

bland annat tittat på läsintressets betydelse för lärande. Rapporten visar att läsintresset 

tydligt samverkar med prestationer och ju större en elevs läsintresse är desto bättre 

tenderar eleven att prestera. Rapporten visar även att den faktor som har störst påverkan 

på läsförståelsen är läsintresset. Lundberg och Herrlin (2005, 918) anser att 

läsutvecklingen omfattar fem olika dimensioner som samspelar och nämner läsintresse 

och läsförståelse som två av dem. Läsintresset gör att förståelsen blir bättre och god 

läsförståelse leder till bättre flyt i läsningen. Utan lust och glädje kommer eleven inte 

långt i sin läsutveckling och detta blir på så sätt viktigt att arbeta med i undervisningen, 

menar författarna. 

3.9 Motivation och self-efficacy 

Begreppet ”self-efficacy” kan definieras som individens tro på sig själv och sin egen 

förmåga att klara av specifika uppgifter i olika sammanhang (Bandura 1986, 391; 

Schunk 1991, 207). Bandura (1993, 144145) menar att individens tro på sin egen 

förmåga påverkar genomförandet av en uppgift. En elev med negativa uppfattningar av 

den egna förmågan samt en negativ erfarenhet riskerar att anstränga sig mindre och 

avstå en arbetsuppgift utan försök medan elever med hög grad av ”self-efficacy” vågar 

ta sig an utmanande uppgifter. Bandura (1977, 195) menar att psykologiska processer 

oavsett form påverkar nivån av ”self-efficacy”. Individens förväntningar på sig själv 

avgör hur stor ansträngningen kommer att bli och hur länge denna ansträngning håller i 
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sig. Om individen får uppleva bemästrande i aktiviteter ökar känslan av ”self-efficacy” 

och de människor som har låg ”self-efficacy” inför en uppgift kommer att försöka 

undvika den.  

 

Wigfield och Eccles (2002, 2425) beskriver en modell för hur ”self-efficacy” fungerar 

i prestations- och lärandesituationer. Inför en uppgift eller aktivitet upplever eleverna 

olika nivåer av ”self-efficacy” utifrån tidigare erfarenheter, personliga egenskaper 

(exempelvis förmågor och attityder) samt socialt stöd. Socialt stöd innefattar den 

utsträckning som föräldrar och lärare uppmuntrar eleverna till att lära sig, underlättar 

tillgång till material och resurser som krävs samt självreglerande strategier som gör att 

eleverna får kontroll på sitt eget lärande och kan hitta strategier som underlättar för 

dem. När eleverna deltar i aktiviteter påverkas de av personliga och situationsspecifika 

faktorer som tillexempel målsättning, belöningar och feedback från lärare. Dessa 

faktorer hjälper eleverna att förstå hur framgångsrikt deras lärande är. När eleverna 

upplever att de presterar bra eller blir duktigare på något ökar deras motivation och 

”self-efficacy”. Om eleverna upplever brister i framgång eller alltför långsamma 

framsteg menar författarna att de inte nödvändigtvis upplever lägre ”self-efficacy” och 

motivation om de tror att de kan prestera bättre.  

 

Prat-Sala och Redford (2010, 283) har i sin studie funnit korrelation mellan inre samt 

yttre motivation och elevernas lärandestrategier. Studien visade även på att elever med 

hög ”self-efficacy” med större sannolikhet använder ett tillvägagångssätt där 

informationen processas mer djupgående än de elever med låg ”self-efficacy” som 

använde ett ytligt tillvägagångssätt. Diseth (2011, 191) redogör för en studie som tillika 

visar stark korrelation mellan ”self-efficacy” och valet av djupa eller ytliga 

lärandestrategier. I Skolverkets (2004, 38) rapport pekar granskningen av PISA-

resultatet även på att elevernas inlärningsstrategier korrelerar med hur eleverna presterar 

i skolan. Skolverket (2004, 40) har valt att översätta ”self-efficacy” till ”självtillit” och 

rapporten visar på en korrelation mellan självtillit och resultat där graden av självtillit 

påverkar prestationens omfattning. Sammantaget visar Skolverket (2004, 38) att elever 

med starkt läsintresse och hög grad av självtillit även har goda provresultat. Detta 

benämner även De Naeghel et al. (2012, 1017) som i sin studie har kommit fram till att 

motivation, god självbild och självtillit ger ett ökat engagemang och högre akademisk 

prestanda som leder till god läsförståelse. 

 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11) ska skolan främja alla elevers utveckling och 

lärande samt livslång lust att lära (Skolverket 2011b, 7). Baker och Wigfield (1999, 

3334) har i sin studie undersökt sambandet mellan motivation i läsning och elevernas 

läsaktivitet där motivationen relateras till elevernas självbild. Man fann att de elever 

som såg sig själva i stånd att kunna läsa bra upplevde hög grad av motivation vilket 

gjorde att de läste oftare än de elever som inte ansåg sig kunna läsa. Det framkom även 

att elevers undvikande av läsning hade en negativ påverkan på elevernas läsaktivitet.  
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4 Material och metod 

I metodavsnittet kommer metodvalen att beskrivas, hur tillvägagångssättet har sett ut för 

att samla material i praktiken samt hur tolkningen av det insamlade materialet har gått 

till.  

4.1 Val av metod och design 

Insamlingen av data i denna undersökning bygger på semistrukturerade intervjuer och 

observationer. Det är bra att använda flera metoder för att kunna se det undersökande 

området på ett mer omfattande sätt (Stukát 2011, 42). I intervjuer får man ta reda på vad 

den intervjuade säger att den gör medan i observationer får man granska vad människor 

faktiskt gör (Stukát 2011, 55). Den semistrukturerade intervjun innehåller en 

beskrivning av det ämne som ska behandlas och med ett antal föreslagna frågor som 

grund i samtalet har den intervjuade därefter möjligheten att formulera svaret på sitt sätt. 

Det spelar heller ingen roll i vilken ordning som frågorna ställs utan kan anpassas efter 

situationen. Under intervjun kan forskaren ställa fler frågor som bygger vidare på det 

som sagts. Denna typ av metod är flexibel och följsam och samspelet mellan forskaren 

och den intervjuade nyttjas för att få ut så mycket information som möjligt (Bryman 

2008, 415; Kvale & Brinkmann 2009, 130; Stukát 2011, 4445). Kvale och Brinkmann 

(2009, xvii) menar att genom samtal kan vi människor lära om varandras upplevelser 

och erfarenheter och kunna förstå varandras perspektiv. Utifrån detta uppfattas den 

semistrukturerade intervjun som en relevant metod för insamling av data i denna studie.  

 

Det finns olika typer av roller som en observatör kan ikläda sig och i denna studie 

används rollen som en ”fullständig observatör” Detta innebär att forskaren inte 

samspelar med personerna under observationen och personerna tar heller inte hänsyn till 

forskaren (Bryman 2008, 389). Stukát (2011, 57) menar dock att det finns en risk att 

personen eller gruppen kan handla på ett annorlunda sätt när de är medveten om att de 

observeras. För att noggrant kunna studera lärarens undervisning och lärandestrategier 

samt för att fånga upp det som är väsentligt för studien beslutar jag att ta avstånd från 

deltagande i undervisningen. Stukát (2011, 5556) anser att en fördel med denna typ av 

metod är att kunskapen som forskaren får är direkt ansluten till sammanhanget. Bryman 

(2008, 368) anser att datainsamlingens viktigaste verktyg för denna typ av metodval är 

forskaren själv. Det som observeras är det forskaren intresserar sig för vilket i sin tur 

påverkar undersökningens inriktning. De som är kritiska till denna metod anser att 

tolkningen av observationen kan bli alltför subjektiv och påverkas av forskarens tankar, 

erfarenheter och dagsform. Metoden kan även uppfattas som snäv eftersom 

observationen fokuserar på de ytliga handlingssätten och det är svårt att observera 

tankar och känslor (Stukát 2011, 56). På så sätt är valet för denna studie att även 

använda intervjuer där tankar och känslor kan nås genom riktade frågor. Intervjuer och 

observationer kan därigenom komplettera varandra på ett bra sätt, vilket är användbart i 

denna studie.   
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4.2 Val av undersökningsgrupp 

Eftersom undersökningens syfte är att studera årskurs 2 är urvalet därför lärare som 

undervisar denna årskurs. Anledningen till att årskurs 2 valts är för att titta närmare på 

hur läsundervisningen av faktatexter ser ut när eleverna inte har hunnit arbeta med detta 

alltför länge i skolan.   

 

I studien medverkar tre lärare som undervisar årskurs 2 i skolor belägna i en mellanstor 

stad i norra delen av Sverige. De är alla erfarna lärare och två av dem arbetar på samma 

skola men har varsin parallellklass. Lärarna har vid observationstillfällena planerat sin 

undervisning individuellt och jag har på så vis fått möta olika undervisningsinnehåll. 

Med tanke på studiens tillförlitlighet hade det varit lämpligt att hitta lärare som alla 

arbetar på olika skolor. Det har dock varit svårt att hitta lärare i årskurs 2 som arbetar, 

eller är villig att arbeta med faktatexter under denna period.  

4.3 Beskrivning av undersökningsförfarande   

4.3.1 Observation 

Insamlingen av data började med observationer där rollen som en ”fullständig 

observatör” användes (Bryman 2008, 389). Deltagandet har skett under tre lektioner per 

lärare där de på något sätt har arbetat med läsundervisning av faktatexter. Dessa 

tillfällen bokades in tillsammans med den enskilda läraren och aktiviteterna har varierat 

i längd, mellan 40 minuter och en timme. Vetenskapsrådet (2011, 42) anser att 

observationer bör utföras organiserat genom observationsschema och anteckningar. Det 

har gjorts löpande anteckningar om vad lärarna har gjort i sin undervisning. Jag har tittat 

på lärarnas användning av strategier för att hjälpa eleverna att ta sig an faktatexter, vilka 

metoder de har använt sig av för att motivera och engagera sina elever i läsningen av 

sakprosa samt vilka didaktiska metoder vid sakprosaläsning de har nyttjat i sina 

klassrum. Jag har strävat efter att vara objektiv och inte på något sätt påverka 

undersökningspersonerna eller händelseförloppet (Vetenskapsrådet 2011, 42). Stukát 

(2011, 56) menar att observationer är en metod där det insamlade materialet ger stor 

möjlighet till vidare resonemang och tolkning. 

 

Innan observationens start var jag noggrann med att berätta för lärare och elever att jag 

inte skulle vara en del av undervisningen. Detta var för att eleverna skulle förstå att 

rollen som fullständig observatör intagits och inte som en extra lärare i klassrummet. I 

det redovisade resultatet har de observerande lärarna fått påhittade namn. 

4.3.2 Intervju 

När observationerna var gjorda bokades ett tillfälle för intervju med varje lärare. En 

semistrukturerad intervju användes för att kunna ställa följdfrågor för att få ut så mycket 

som möjligt av samtalet (Bryman 2008, 415; Kvale & Brinkmann 2009, 130; Stukát 
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2011, 4445). Bryman (2008, 415) menar att det inte spelar någon roll i vilken ordning 

som frågorna ställs i de olika intervjuerna. Under intervjuerna försöktes dock samma 

ordningsföljd att användas till alla lärare eftersom det skulle underlätta den senare 

analysen (Kvale & Brinkmann 2009, 131). Intervjufrågorna (se Bilaga 1) är 

tematiserade utifrån studiens forskningsfrågor. 

 

Intervjun spelades in för att underlätta bearbetningen av informationen. Enligt Stukát 

(2011, 45) kan många fel inträffa med bandspelaren och därför användes två olika 

inspelningsinstrument för att vara säker på att informationen skulle sparas. Författaren 

poängterar även att det är viktigt att intervjun sker i en ostörd miljö på den intervjuades 

hemmaplan och därför skedde alla intervjuer i ett grupprum på den enskilde lärarens 

skola, avskilt från barngrupp och andra ljud som kunde störa.  

4.4 Redogörelse för analysmetod 

Bryman (2008, 525) menar att det finns en risk att man får alltför mycket data om man 

väntar tills datainsamlingen är klar och därför har analyseringen påbörjats innan allt 

material samlats in. Intervjuerna har transkriberats vilket enligt Bryman (2008, 428) 

medför en del fördelar. Författaren anser att transkribering skapar gynnsammare 

förutsättningar för en mer noggrann analys och forskaren har möjlighet att granska 

materialet flera gånger. På så sätt har jag kunnat sortera ut viktig information utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar. Jag har även följt Brymans (2008, 525) råd om att 

först läsa igenom anteckningarna från observationerna någon gång utan att anteckna, för 

att därefter återigen läsa igenom mer noggrant och skriva notiser.  De notiser som gjorts 

från både intervjuer och observationer har sorterats in under rubriker som föreställer 

studiens frågeställningar. De rubriker som därför använts är ”Didaktiska metoder” som 

sammanfattar de olika metoder lärarna har använt sig av, ”Motivation” som beskriver 

lärarnas sätt att motivera eleverna till läsningen av sakprosa samt ”Undervisning om 

strategier” som redogör för de strategier som lärarna har använt och undervisat om eller 

betonat i sin undervisning av faktatexter. Materialet har därefter tolkats och granskats 

utifrån teori och tidigare forskning. Lärarnas resultat och analys redovisas separat och 

därefter följer en sammanfattande analys under samma rubriker för att göra arbetet 

överskådligt.  

4.5 Etiska överväganden  

Det finns viktiga etiska aspekter såsom integritet, frivillighet och anonymitet att ta 

hänsyn till som forskare (Bryman 2008, 131; Stukát 2011, 138139). Jag har noggrant 

följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002; 2011) som är till syfte att ge 

vägledning för förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagare. 

Vetenskapsrådet (2002, 514) presenterar fyra allmänna huvudkrav för forskning som 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Hänsyn har tagits till informationskravet genom att undersökningsdeltagarna har fått 



21 

information om syftet för min aktuella studie. De är medvetna om att medverkandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Studien innefattar inte frågor 

av privat eller etisk känslig natur vilket gör att erhållandet av samtycke har gjorts med 

de berörda lärarna. Eftersom inga elever deltar i studien behövs inget samtycke från 

förälder eller vårdnadshavare. Studien har utförts under deltagarnas vanliga arbetsdag 

samt under deras dagliga arbetstid. Konfidentialitetskravets bestämmelser ligger till 

grund för hanteringen av all insamlat material som har framkommit under studien. All 

ljudinspelning och skriftlig dokumentation kommer att vara inlåst och för att skolan 

eller undersökningsdeltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående har påhittade 

namn använts. Det insamlade materialet eller annan information om 

forskningsdeltagarna används endast för forskningsändamålet och kommer inte att 

användas eller utlånas för kommersiell användning eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2011, 23).  

4.6 Diskussion av studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet avser studien och forskningsresultatets tillförlitlighet vilket bland annat 

innefattar om undersökningspersonerna ändrar eller förfinar sina svar i en intervju 

(Kvale & Brinkmann 2009, 244245). Detta är svårt att helt undvika men jag har 

försökt att förebygga detta genom förtroende samt god relation och kontakt. I och med 

observationerna har jag även fått se hur en del av undervisningen ser ut vilket har 

begränsat lärarnas möjligheter att förfina eller tala osanning i intervjuerna.  

 

Jag är medveten om att tolkningen av de genomförda observationerna blir subjektiva 

eftersom de är gjorda av mig. Utifrån mina tolkningar har slutsatser dragits som 

påverkar resultatet i studien. Som tidigare nämnt har Vetenskapsrådets (2002) etiska 

krav noggrant tagits i beaktning och kan på så sätt göra studien mer trovärdig. Eftersom 

studien endast omfattar tre lärare i årskurs 2 kan resultatet inte generaliseras utan gäller 

endast för de undersökta personerna (Stukát 2011, 136138).  
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5 Resultat och analys 

Nedan presenteras först en redogörelse av det insamlade materialet från observationer 

och intervjuer för respektive lärare. Därefter följer en analys av varje enskild lärares 

undervisning.  

5.1 Resultat av Astrids arbete 

5.1.1 Didaktiska metoder  

Astrid beskriver sin undervisning i läsning och uppger då att faktatexter ingår i den 

vanliga läsinlärningen där hon använder en helspråksmetod med fokus på att skriva, 

läsa, samtala och lyssna på varandra. Astrid menar att hon i första hand använder sig av 

faktatexter från film och böcker, men även webbsidor på Internet nyttjas. Hon upplever 

dock att det är svårt att få tag på bra faktatexter med lättare ord och korta meningar som 

eleverna behöver i den tidiga läsinlärningen. De flesta faktatexter, framförallt texter från 

Internet, har mycket text och det blir svårt för eleverna att läsa, menar Astrid.  

  

I den tidiga läsinlärningen arbetar Astrid gemensamt med eleverna när de läser 

faktatexter. De läser texten tillsammans, tar ut de mest centrala fakta och skriver en 

gemensam faktatext. I årskurs 1 tittar de också på skillnaderna mellan berättande texter 

och faktatexter berättar Astrid. Dessa skillnader kan bestå i att man i faktatexter inte kan 

skriva vad man vill och att dessa typer av texter har styckeindelning på ett annat sätt än i 

de narrativa texterna. De tittar även på textens uppbyggnad och struktur som också 

skiljer sig mot de berättande texterna, berättar Astrid.  

 

Astrid uppger att hon försöker att modella en hel del i sin undervisning genom att först 

ge exempel på hur eleverna kan göra och därefter låta dem prova själva. Astrid uppger 

även att bilder är ett bra stöd för just läsningen av faktatexter eftersom de kan säga 

mycket om hur något exempelvis är uppbyggt. Hon menar att eleverna på ett enkelt sätt 

kan få förståelse för texten med hjälp av bildstöd. Astrid berättar att hon stannar upp vid 

ord och begrepp som kan vara svåra att förstå och reder ut dessa tillsammans med 

eleverna. Astrid uppger att hon är medveten om att man allra helst ska förklara 

begreppen innan läsningen men att hon ibland känner att hon förklarar något som 

eleverna redan kan. Hon tycker inte om att utgå från att eleverna inte kan vissa ord eller 

begrepp. 

 

Under observationerna tränar sig eleverna på att samla fakta för att skriva egna 

faktatexter. Genom högläsning av två faktaböcker samlar eleverna stödord genom att 

säga ”stopp”. Astrid uppger att detta är något hon kallar ”stoppmetoden” som innebär 

att eleverna säger ”stopp” då de tycker att intressant fakta dyker upp. De kommer 

gemensamt fram till ett lämpligt stödord och Astrid skriver upp det på tavlan. Under 

faktafilmen är det bara Astrid som samlar och skriver upp stödord på tavlan. De tittar 



23 

tillsammans igenom stödorden, reder ut svåra ord och begrepp och Astrid ger förslag på 

hur fullständiga meningar kan formuleras utifrån stödorden. Därefter får eleverna skriva 

sina egna faktatexter med de insamlade stödorden som hjälp. De uppmuntras att 

använda ”stoppmetoden” som hjälp. Astrid har även vid ett tillfälle scannat in en 

faktatext på Smartboarden som de läser högt tillsammans. Efter varje stycke stannar de 

upp och eleverna ger förslag på fakta som kan sparas i en tankekarta. Astrid stryker 

under de ord och begrepp som eleverna ger som förslag. Därefter får eleverna prova 

söka fakta själva ur böcker eller filmer på Internet för att sedan göra tankekartor som de 

ska använda för att skriva faktatexter. De uppmuntras att arbeta i par. Vid något tillfälle 

avlutar de en lektion med en faktafilm.  

5.1.2 Undervisning om strategier  

För att utveckla läsandet av faktatexter introduceras tankekartor och fyrfältsmodeller (i 

fyrfältsmodellen delas ett papper in i fyra delar med olika rubriker, exempelvis 

utseende, mat, boende och övrigt, där eleverna samlar och sorterar in fakta från text 

eller film) som eleverna har användning för när de ska skriva faktatexter, berättar 

Astrid. Dessa tankekartor gör de också gemensamt till en början och tanken är att 

eleverna ska klara av att göra dem själva. Astrid uppger att tankekartan är en strategi 

hon försöker lära sina elever att använda. När eleverna går i årskurs 1 gör de 

tankekartan tillsammans men ju äldre eleverna blir desto mer självständig blir dem. Till 

slut läser de texten själva och gör egna tankekartor. Att sammanfatta och återberätta 

innehållet är strategier som Astrid uppger att hon försöker använda sig av både 

tillsammans med eleverna och när eleverna läser själva. Hon tillägger dock att hon 

skulle vilja arbeta mer med detta än vad hon gör. Hon säger även att hon försöker få 

eleverna att koppla ihop innehållet i texten med något de har gjort tidigare för att få en 

bättre förförståelse.  

 

Under en aktivitet läser Astrid om ett pepparkorn, stannar upp och frågar eleverna om 

de kan få en inre bild av detta i sitt huvud och fortsätter sedan läsa. Under ett annat 

observationstillfälle får eleverna se på en faktafilm som handlar om jordens måne. Innan 

filmen startas frågar Astrid vad eleverna redan vet om vår måne och eleverna får 

berätta.  

5.1.3 Motivation 

Astrid uppger att hon inte behöver lägga fokus på motivation i sin läsundervisning av 

faktatexter eftersom eleverna är väldigt sugna på detta. Hon menar att eleverna alltid är 

intresserade av något och har aldrig upplevt att motivationen inte finns. Hon tillägger 

däremot att det är svårt att hitta bra och lättlästa faktatexter, som innehåller mindre text 

och kortare ord, under den tidiga läsinlärningen. Astrid anser att faktatexter kan vara 

svåra att läsa för elever som inte har fått upp läsflytet tillräckligt. Hon menar dock att 

om eleverna är intresserade och motiverade så gör det inte lika mycket att en del inte har 

flytet. Hon tror att innehållet lättare kan fastna om de har hög motivation trots att flytet 
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inte är perfekt. Astrid berättar att eleverna vid ett tillfälle varit omotiverade att skriva 

och hon tror att deras motivation handlar mycket om att det blev för svårt för dem med 

den tidigare fyrfältsmodellen hon använt för att samla fakta. 

 

Astrid berättar att om bara texterna är spännande och intressanta kan det nästan handla 

om vad som helst. Hon brukar försöka läsa med inlevelse, berätta utan bok, använda sitt 

kroppsspråk, mimik, röstläge och bjuda på sig själv för att få eleverna intresserade. Hon 

menar att hon nästan spelar teater. Hon försöker också att använda sig av spännande 

filmer och häftiga bilder för att motivera eleverna. I årskurs 2 har eleverna även fått 

skapa faktatexter som de sedan ska få redovisa för varandra. Astrid menar att för många 

elever i hennes klass ökar det motivationen till att göra arbetet mer noggrant och 

välgjort. Hon berättar också att en del elever reagerar tvärtom och motivationen sjunker. 

Astrid upplever dock att denna sjunkande motivation oftast är kortvarig och när de väl 

sätter igång med sitt arbete höjs motivationen igen.  

 

Under observationstillfällena använder Astrid film som inspiration och de tittar på 

bilder på olika planeter i rymden. Vid högläsningen ändrar hon tonläge i rösten och får 

texten att låta spännande och intressant. Hon gestikulerar och använder sitt kroppsspråk 

för att förklara exempelvis jorden och månens dragningskraft till varandra. Emellanåt 

skämtar hon med eleverna som gör att de skrattar.  

 

Eleverna har även valt ett eget område som intresserar dem och som de ska fördjupa 

sina kunskaper inom. Under observationerna visar eleverna stort fokus och engagemang 

när de ska söka fakta till sina egna faktatexter som de sedan ska få redovisa för sina 

klasskamrater. När eleverna arbetar själva går Astrid runt och hjälper de elever som 

fastnar eller ser ofokuserade ut. Hon ger dem stöd så att de kan arbeta vidare och 

påminner emellanåt hela klassen om att fokusera på sin text istället för att exempelvis 

vässa pennan. Astrid går runt och uppmuntrar eleverna genom att berömma deras 

arbete.  

5.2 Analys av Astrids arbete  

5.2.1 Didaktiska metoder 

Samtalet och kommunikationen tar upp en stor del av Astrids undervisning (Skolverket 

2012a, 2728; Säljö 2000, 107). I samtalen får eleverna dela med sig av sina kunskaper 

och funderingar och kan på så sätt lära av varandra. Genom sitt modellande visar Astrid 

hur hon inleder sina lektioner med en gemensam aktivitet där hon ger eleverna stöd och 

verktyg för att de senare ska klara av att utföra aktiviteten själva. Detta gör att eleverna 

kan prestera bättre, enligt Vygotsky (1978, 86). Vid observationstillfällena möter 

eleverna faktatexter i både hög-, tyst-, och gemensam läsning samt genom filmer och 

via webbsidor vilket är något som ingår i kommentarmaterialet för kursplanen i svenska 

(Skolverket 2011a, 16).  
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Astrid uppger att faktatexten skiljer sig gentemot berättande texter och försöker i 

årskurs 1 att arbeta med uppbyggnad och struktur. Detta är enligt flera författare viktigt 

i läsundervisningen av faktatexter (Bråten 2008, 40; Lundberg 2004, 7; Lundberg 2006, 

1415; Skolverket 2011a, 16). Dock är detta något som inte kan styrkas under 

observationerna eftersom eleverna nu går i årskurs 2.  

 

I de aktiviteter som observerats läggs stort fokus på att skriva faktatexter. Lektionerna 

handlar i huvudsak om att samla och sortera ut fakta ur de texter och filmer som de läser 

eller tittar på för att senare kunna skriva en faktatext med fullständiga meningar. Enligt 

kunskapskravet för årskurs 3 ska eleverna kunna söka fakta ur en källa och därefter 

återge viktiga delar av innehållet i en skriven faktatext (Skolverket 2011b, 227). Astrid 

anser att faktatexter oftast innehåller mycket text med långa och svåra ord och vid 

observationerna noteras att hon försöker reda ut svåra begrepp under sin högläsning och 

när de ser faktafilmer. Detta är viktigt eftersom ordförrådet har ett starkt samband med 

elevernas läsförståelse, enligt Lundberg (2004, 811; 2006, 20).  

5.2.2 Undervisning om strategier 

I de lektioner som observerats visar Astrid att hon försöker utveckla elevernas mentala 

aktiviteter för att tillägna, sortera och fördjupa information från texter genom att arbeta 

med tre av de fyra centrala typer av strategier som Bråten (2008, 69) presenterar. Under 

de observerade aktiviteterna får eleverna vid något tillfälle skriva av texter och ord samt 

fundera kring sina tidigare kunskaper om ämnet innan de ska se en faktafilm. Enligt 

Bråten (2008, 63-64) är detta viktigt för att förstå den nya informationen bättre och på 

så sätt kunna lära sig något nytt. Eleverna arbetar även med tankekartor vilket är ett bra 

sätt att avsluta läsningen på för att strukturera upp innehållet i texten (Bråten 2008, 69; 

Lundberg 2006, 3642).  

 

Trots att Astrid uppger att hon vill arbeta med strategier som att sammanfatta och 

återberätta är det inget som kan noteras under observationerna. Att sammanfatta det 

viktigaste av innehållet i en text är en viktig förståelsestrategi menar Bråten (2008, 72). 

Astrid visar att hon i sin undervisning arbetar för att eleverna ska få mentala bilder. 

Studier visar på betydelsen av lärarens undervisning av lässtrategier och just strategin 

”visualisera” nämns som viktig för utvecklingen i läsprocessen (Myndigheten för 

skolutveckling 2003, 115117).  

 

Vid ett tillfälle använder sig Astrid av ”Stoppmetoden” och när eleverna i slutet av 

lektionen ska läsa en faktatext själva ber hon eleverna att tänka stopp i huvudet när de 

hittar fakta som de vill använda. Det är viktigt att göra eleverna medvetna om vilka 

strategier som hjälper dem att lättare förstå innehållet (Crain 1988, 682683; Mokhtari 

& Reichard 2002, 249) 
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5.2.3 Motivation  

Astrid upplever att hon inte behöver lägga extra fokus på motivation i sin 

läsundervisning av faktatexter för att eleverna är intresserade. Enligt Ainley (2006, 

402403) är intresset ett affektivt tillstånd av elevernas upplevelser av det specifika 

lärtillfället och ger konsekvenser på elevens lärande. Astrid uppger att hon försöker 

använda sitt kroppsspråk, mimik och röstläge för att motivera eleverna vilket också 

kunnat noteras under observationerna. Astrid berättar att hon försöker använda 

spännande texter, häftiga bilder och inspirerande filmer vilket också har varit tydligt i de 

observerade aktiviteterna. Lundberg och Herrlin (2005, 918) poängterar att eleven inte 

kommer speciellt långt i sin läsutveckling utan lust och glädje och det blir på så sätt 

viktig att arbeta med i undervisningen. 

 

Astrid uppgav i intervjun att hon upplever att faktatexter kan vara svåra att läsa för 

elever som inte har fått upp läsflytet och tillägger att man kan behöva lägga extra krut 

på just detta för att de ska kunna ta till sig faktatexter fullt ut. Astrid beskriver dock inte 

hur hon går tillväga för att göra detta och uppger att om eleverna är intresserade och 

motiverade så gör det inte lika mycket att de inte har bra läsflyt. Skolverket har i sin 

studie kommit fram till att läsintresset är den faktor som har störst påverkan på 

läsförståelsen. Läsintresset förbättrar läsförståelsen och en god läsförståelse bidrar till 

bättre flyt i läsningen (Lundberg & Herrlin 2005, 918). Guthrie et al. (2006, 239242) 

redogör för studier som visar att när elever får uppleva intressanta läsaktiviteter ökar 

deras motivation för läsning. 

 

Astrid uppger att de flesta blir motiverade när de ska redovisa sitt arbete för sina 

klasskamrater men uppger att några få elever blivit omotiverade. Bandura (1993, 

144145) menar att elevens tro på sin egen förmåga påverkar genomförandet av en 

uppgift. Ett flertal gånger när eleverna arbetar individuellt går Astrid runt till de elever 

som upplevs ofokuserade. Hon försöker uppmuntra dem och berömmer deras arbete 

vilket enligt Wigfield och Eccles (2002, 2425) ökar både motivationen och elevernas 

”self-efficacy”. Studier visar att elever upplever olika nivåer av ”self-efficacy” inför en 

aktivitet eller uppgift. Detta beror bland annat på elevernas kunskaper men också i 

vilken utsträckning läraren underlättar elevernas tillgång till material och resurser samt 

självreglerande strategier som gör att eleverna får kontroll på sitt eget lärande (Wigfield 

& Eccles 2002, 2425).  

 

När eleverna arbetar med sitt egenvalda ämne upplevs de fokuserade, motiverade och 

intresserade, vilket enligt Reynolds och Symons (2001, 1420) kan bero på att eleverna 

får högt autonomiskt stöd. Astrid visar även under de observerade aktiviteterna att hon 

använder sig av varierande uppgifter, vilket enligt Sweet, Guthrie och Ng (1998, 

219220) är viktigt för att lägre presterande elever ska kunna behålla sin 

uppmärksamhet och fokusering.  
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5.3 Resultat av Viktorias arbete  

5.3.1 Didaktiska metoder 

Viktoria uppger att hon arbetar med faktatexter lite då och då beroende på hur hon 

väljer att lägga upp innehållet i undervisningen. Hon menar att i vissa teman är 

faktatexter bra att använda sig av, som tillexempel ”Rymden” som de arbetar med nu. 

Hon uppger att hon inte har gjort någon skillnad på just läsningen av faktatexter 

gentemot andra typer av texter. I årskurs 1 läser de mycket om djur och vad eleverna 

själva tycker är spännande om djur. Eleverna får lära sig vad i texten som är viktigt att 

kunna plocka ut för att förstå och lära sig om djuret. I årskurs 2 utvecklar hon arbetet 

genom att titta på skillnader mellan berättande texter och faktatexter. Hon uppger att de 

i årskurs 2 får läsa mycket texter själva.  

 

Viktoria berättar att hon inte har arbetat medvetet med faktatexter överhuvudtaget men 

framhåller att det säkert finns mycket att göra innan läsningen så som förförståelse, 

ordkunskap och kännedom sedan förut för att underlätta för eleverna. Hon tillägger att 

hon ibland reder ut svåra begrepp men att hon framförallt gör det med eleverna enskilt 

när hon går runt och hjälper dem. Viktoria uppger även att hon försöker modella en del 

genom att först göra aktiviteter gemensamt och låter sedan eleverna prova själva.  

 

Under de observerade lektionerna tränar sig eleverna på att samla fakta för att skriva 

egna faktatexter. De samtalar kring vad som är viktigt att tänka på när de skriver 

faktatexter och nämner fullständiga meningar, stor bokstav, punkt och rättstavat som de 

mest centrala. Genom att använda läromedlet ”Forma språket” ger Viktoria förslag på 

hur eleverna kan skriva meningar utifrån stödord. Hon reder ut svåra ord och begrepp 

som till exempel ”intervju” och ”sammanfatta”. Därefter får eleverna en faktatext som 

de ska läsa, samla centrala ord och begrepp för att sedan skriva en egen faktatext. När 

de är klara med sin text får de sitta tillsammans två och två för att ge varandra tips på 

förbättringar. De får även träna sig på att samla begrepp ur en faktafilm. Under filmens 

gång stannar Viktoria emellanåt och reder ut svåra begrepp. Eleverna får även välja ett 

eget område att forska om. De får i uppgift att själva söka fakta i böcker, från webbsidor 

och filmer.  

5.3.2 Undervisning om strategier 

Viktoria berättar att hon har arbetat en del med läromedlet ”Forma språket” som 

behandlar läsförståelse och faktatexter. I läromedlet har just tankekartan varit centralt 

och på så sätt har hon valt att fortsätta arbeta med detta i sin undervisning. Viktoria 

uppger att hon i sin undervisning av faktatexter försöker koppla innehållet till elevernas 

egna erfarenheter. Hon menar att hon låter eleverna få berätta om personliga saker som 

har hänt dem och försöker då knyta ihop innehållet med deras erfarenheter. När de ser 

faktafilmer har eleverna fått titta på filmen två gånger och vid det andra tillfället fått 
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stanna filmen och berättat något eller ställa frågor om det råder oklarheter, beskriver 

Viktoria.  

 

Under observationerna får eleverna lära sig att använda tankekarta för att plocka ut fakta 

från texter och filmer. Viktoria samtalar med eleverna om varför tankekarta är bra att 

använda sig av och de kommer fram till att det är för att komma ihåg innehållet i texten 

de läser och att den fungerar som en sorts karta eller sortering över vad deras egen 

faktatext ska innehålla. När de ska arbeta själva påminner Viktoria eleverna om att det 

är viktigt att läsa texten noggrant, även flera gånger för att få bättre förståelse för 

innehållet. Viktoria uppmanar eleverna att göra en tankekarta efter att de har förstått 

texten. De använder sig även av tankekarta när de vid ett tillfälle ska se en faktafilm. 

Hon tipsar eleverna om att skriva korta ord och begrepp i tankekartan under filmens 

gång för att komma ihåg innehållet. Hon stannar även ett par gånger och sammanfattar 

innehållet kort. 

5.3.3 Motivation 

Viktoria uppger att hon i sin läsundervisning av faktatexter skulle behöva lägga extra 

krut på motivationen men att hon dock inte har tänkt på det så mycket tidigare. Hon har 

arbetat mycket med faktatexter om djur för att hon upplever att eleverna är intresserade 

av detta och att det finns texter som är ganska enkla. Viktoria uttrycker dock att det är 

ett problem att hitta spännande faktatexter som är lämpliga när man lär sig att läsa och 

hon tror att det också kan vara en anledning till att hon arbetar med just djur. Hon anser 

också att faktatexter ofta innehåller ord som eleverna inte känner till samt långa 

meningar och beskrivningar vilket gör att texten blir svår att förstå. Detta blir allt mer 

problematiskt när det inte finns tillräckligt anpassade böcker, menar Viktoria.  

 

För att motivera eleverna berättar Viktoria att hon försöker uppmuntra dem till att det 

finns mycket spännande som man inte vet och ge kuriosa om vissa områden för att göra 

dem nyfikna. Viktoria berättar att hon själv försöker visa att hon tycker att det är 

spännande och roligt att lära sig något nytt och använder sig gärna av bilder, någon 

intressant fråga, någon spännande berättelse eller film för att motivera sina elever. 

Viktoria berättar även att hon precis har varit på biblioteket och lånat en hel boklåda 

med faktaböcker om maskiner som bara ska få ligga ute i hallen och ”kittla”. På så sätt 

hoppas hon att eleverna ska bli intresserade och nyfikna på att läsa dessa.  

 

Under ett observationstillfälle använder sig Viktoria av film som tycks inspirera 

eleverna. Många elever ser glada ut när hon berättar att de ska få se på film. Vid ett 

annat tillfälle använder Viktoria en bild över solsystemet som eleverna har skapat 

tillsammans som en inledning inför lektionens arbete. Elevernas intresse förefaller 

vakna direkt. När Viktoria läser högt eller pratar inför klassen använder hon ett tydligt 

kroppsspråk och ändrar tonläge i sin röst, exempelvis viskar för att öka spänningen. Hon 

stannar upp i texter emellanåt och tittar spänt på eleverna som vill att hon ska läsa 
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vidare. När eleverna arbetar själva går hon runt och uppmuntrar de elever som 

”dagdrömmer” eller har svårigheter med läsningen. Hon sitter tillsammans med dessa 

elever och ger dem stöd genom att exempelvis läsa högt tillsammans.    

5.4 Analys av Viktorias arbete 

5.4.1 Didaktiska metoder 

Viktoria lägger stor vikt vid samtal och kommunikation i undervisningen (Skolverket 

2012a, 2728; Säljö 2000, 107). I samtalen diskuterar och samtalar de tillsammans där 

eleverna får berätta om sina kunskaper och erfarenheter. På så sätt utformar eleverna 

sina kunskaper genom samspelet med omgivningen (Marton & Booth 2000, 9). Säljö 

(2000, 20) menar att omgivningen är ett verktyg för vårt lärande men att 

kommunikationen och interaktionen mellan människor är grundläggande. Viktoria 

uppger att hon har modellat en del i sin undervisning av faktatexter vilket är tydligt vid 

ett observationstillfälle. Viktoria visar då eleverna hur de ska göra fullständiga meningar 

från stödord i en tankekarta och därefter får eleverna prova själva.  

 

Under observationstillfällena har eleverna fått möta olika typer av faktatexter i både tyst 

och gemensam läsning, samt via film och texter från webbsidor (Skolverket 2011a, 16). 

Vid dessa tillfällen noteras att Viktoria lägger stort fokus på att skriva faktatexter med 

fullständiga meningar. Lektionerna handlar i huvudsak om att eleverna samlar stödord 

från olika typer av faktatexter i en tankekarta som de sedan ska använda för att skriva 

sin egen faktatext. 

 

Viktoria berättar att hon vill arbeta mer med elevernas förkunskaper, exempelvis 

ordförståelsen. Lin, Lin och Huang (2011, 15571558) framhåller betydelsen av 

elevernas förkunskaper för att uppnå högre inlärningsmotivation, förståelse och 

prestanda vilket i sin tur fördjupar förståelsen av det lästa. Under observationerna 

noteras dock att Viktoria vid något tillfälle reder ut svåra begrepp vilket enligt Lundberg 

(2004, 811; 2006, 20) är viktigt eftersom läsförståelse och ett rikt ordförråd har ett 

starkt samband.   

5.4.2 Undervisning om strategier 

I de lektioner som observerats visar Viktoria att hon försöker utveckla elevernas 

mentala aktiviteter för att tillägna och sortera information från texter genom att arbeta 

med två av de fyra centrala typer av strategier som Bråten (2008, 69) redogör för. Under 

de observerade aktiviteterna uppmuntras eleverna att läsa igenom texten flera gånger för 

bättre förståelse av innehållet. Enligt författaren är det viktigt att eleverna får koppla 

sina tidigare erfarenheter till innehållet innan de börjar läsa. Detta är något som Viktoria 

uppger att hon eftersträvar men har inte kunnat noteras under observationerna. Eleverna 

arbetar även med att samla fakta genom att skriva stödord i tankekartor. Detta 

förespråkar även Lundberg (2006, 36-42) som menar att läsningen av faktatexter bör 
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resultera i en tankekarta som organiserar upp innehållet. Viktoria visar även vid ett 

observationstillfälle att hon, tillsammans med eleverna sammanfattar innehållet från en 

faktafilm vilket enligt Bråten (2008, 72) också är en viktig förståelsestrategi. 

5.4.3 Motivation 

Viktoria uppger att hon gärna arbetar med faktatexter om djur i sin undervisning 

eftersom det intresserar eleverna. Ainley (2006, 402403) menar att intresset är ett 

affektivt tillstånd av elevernas upplevelser av det specifika lärtillfället och ger 

konsekvenser på lärandet. Skolverkets (2004, 1415) rapport visar tydligt samband 

mellan läsintresset och elevernas prestationer.  

  

När eleverna arbetar själva ger Viktoria stöd och uppmuntran till de elever som behöver. 

När elever deltar i aktiviteter påverkas de av exempelvis feedback från lärare och när 

elever får uppleva att de presterar bra eller bemästrar en uppgift ökar deras motivation 

och ”self-efficacy” (Wigfield & Eccles 2002, 2425). Eleverna visar mer fokusering på 

uppgifterna när de själva fick välja ett ämne att forska kring, vilket enligt Reynolds och 

Symons (2001, 1420) kan bero på att eleverna får högt autonomiskt stöd.   

 

Viktoria uppger att hon försöker använda sig av bilder, frågor, filmer eller spännande 

berättelser för att motivera sina elever vilket också framkommer under observationerna. 

Studier visar att intresset påverkar graden av motivation och blir en viktig resurs för 

lärandet (Hidi & Renninger 2006, 111112; Krapp 2002, 383384; Schiefele 1991, 

299300; Schiefele 1999, 257). Intresset handlar om det känslomässiga tillstånd man 

hamnar i beroende av situationens stimulans, menar Schiefele (1991, 302; 1999, 

257258). Viktoria använder sig av varierande aktiviteter vilket enligt Sweet, Guthrie 

och Ng (1998, 219220) krävs för att lägre presterande elever ska kunna upprätthålla 

sin ansträngning och fokusering. 
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5.5 Resultat av Birgittas arbete 

5.5.1 Didaktiska metoder 

Birgitta tycker att det är viktigt att börja med faktatexter tidigt i skolan. Hon uppger att 

hon först utgår från en hel text som hon sedan bryter ned i delar om det behövs. Birgitta 

berättar att hon främst använder sig av faktatexter från böcker och webbsidor och 

använder endast filmer för att förstärka den fakta som de läser om. I årskurs 1 läser 

Birgitta texterna högt och eleverna får skriva av fakta som de gemensamt samlar in. Nu 

när de går i årskurs 2 får eleverna för det mesta läsa texterna själva. Tidigare i årskurs 1 

har eleverna använt en färdig mall med rubriker som beskrev vad de skulle ta reda på i 

faktatexterna, men nu får de söka fakta mer fritt.   

 

Under de observerade aktiviteterna tränar sig eleverna i huvudsak på att skriva egna 

faktatexter men även att läsa och förstå innehållet. Vid ett tillfälle samlar Birgitta (och 

eleverna) viktiga meningar från en faktatext som hon skriver upp på tavlan. De reder ut 

svåra ord och begrepp och därefter ska eleverna skriva av meningarna på ett linjerat 

papper. Birgitta uppger att hon arbetar på detta sätt när innehållet är nytt eftersom det 

annars kan bli för mycket att komma ihåg. Vid ett annat tillfälle arbetar eleverna på 

liknande sätt men samlar stödord för att därefter skriva egna faktatexter utifrån 

stödorden. Vid ett tredje tillfälle får eleverna turas om att läsa faktatexten högt ur en 

lärobok och som avslutning arbeta enskilt med läsförståelsefrågor till texten.  

 

Vid alla tre observationstillfällen noteras att Birgitta samtalar och diskuterar mycket 

med eleverna kring texterna de arbetar med. Birgitta är noggrann med att eleverna ska 

skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt. När eleverna arbetar själva 

går hon runt och påminner dem om att skriva snyggt.  

5.5.2 Undervisning om strategier 

Birgitta uppger att hon alltid försöker läsa texten högt en gång innan eleverna får läsa 

texten själva. Birgitta berättar att hon försöker lära sina elever att läsa några rader, gärna 

två gånger och sedan stanna upp och reflektera över det lästa. Birgitta vill att eleverna 

ska dela upp texten för att lättare få förståelse för innehållet. Hon menar att en del 

fortfarande har problem med avkodningen och läser man korta stycken i taget 

minimerar man problemen och får lättare att komma ihåg. Birgitta uppger att hon vid 

något enstaka tillfälle använt sig av tankekartor. 

 

Under de tre observationstillfällena samtalar Birgitta kring texterna innan de börjar läsa. 

Hon ställer frågor kring innehållet, utifrån rubriken och bilderna. Ett exempel på detta är 

när Birgitta berättar att de ska läsa en text om Teddy och frågar eleverna vad Teddy kan 

tänkas vara för något. När eleverna kommer med förslag vill Birgitta att de ska förklara 

varför de tror som de gör. Under läsningen stannar Birgitta upp och ställer frågor till 

innehållet. Hon ställer både frågor där svaren går att hitta direkt i texten, där eleverna 
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måste göra inferenser men också frågor som inte har något specifikt svar utan ger 

eleverna möjligheten att tänka fritt. Birgitta sammanfattar även innehållet efter varje läst 

stycke. Vid två av tillfällena frågar Birgitta vad en faktatext är för något och de 

diskuterar bland annat kring källkritik. När de sedan läser en faktatext stannar Birgitta 

upp vid ett flertal tillfällen och frågar om innehållet är fakta eller inte. De diskuterar 

tillsammans varför det är fakta och fortsätter sedan läsa. 

5.5.3 Motivation 

Birgitta uppger att hon inte behöver lägga större fokus på motivation i sin undervisning 

för dessa åldrar. Hon menar att som lärare måste man välja ämnen som intresserar 

eleverna i början av processen med faktatexter och menar att djur är ett sådant ämne. 

Birgitta berättar att de nu har arbetat med vulkaner som eleverna tyckte var intressant. 

Hon berättar även att eleverna emellanåt har fått välja ämne att lära sig mer om vilket 

förhoppningsvis bidrar till en ökad motivation.  

 

Under ett observationstillfälle använder Birgitta filmklipp på hur vulkanutbrott kan se ut 

och pekar, visar och förklarar medan filmklippen spelas. Vid ett flertal tillfällen 

förtydligar Birgitta innehållet från både film och text genom att visa med kroppen om 

exempelvis hur jordplattorna rör sig vid vulkanutbrott. Under alla observerade 

aktiviteterna går Birgitta runt till eleverna när de arbetar själva. Hon ger stöd och 

uppmuntran, berömmer deras arbeten och kommer med tips på förändringar.   

 

Vid ett observationstillfälle när de tittar på fakta om Umeå börjar de diskutera vad 

kulturhuvudstad innebär och kommer in på samer. Eleverna blir nyfikna på vilka 

årstider samerna har och Birgitta letar direkt fram en Internetsida som beskriver detta. 

De läser igenom texten och tittar på det tillsammans innan de återgår till faktatexten om 

Umeå.  

5.6 Analys av Birgittas arbete 

5.6.1 Didaktiska metoder 

Samtalet och kommunikationen är centralt i Birgittas undervisning (Skolverket 2012a, 

2728; Säljö 2000, 107). Eleverna hjälps åt att ta ut det viktiga i faktatexterna de läser 

tillsammans och utformar på så sätt sina kunskaper genom samspel med varandra 

(Marton & Booth 2000, 9). Eleverna får möta faktatexter från böcker, webbsidor och 

genom filmer. Eleverna får lyssna till högläsning, läsa tysta och läsa högt inför 

klasskamraterna. Att eleverna ska få möta olika typer av texter är något som ingår i 

svenskämnets kursplan (Skolverket 2011a, 16). 

 

Under de aktiviteter som observeras lägger Birgitta stort fokus på att skriva faktatexter. 

Hon är noggrann med stavning, stor bokstav, punkt, hela meningar och läslig handstil. 

Två av lektionerna fokuseras på att eleverna ska samla stödord och meningar för att 
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skriva en text, vilket eleverna ska kunna göra i årskurs 3 (Skolverket 2011b, 227). 

Birgitta uppger att hon inte lägger stort fokus på att reda ut svåra begrepp vilket hon 

dock gjorde vid de observerade aktiviteterna. Eftersom läsförståelse och ett stort 

ordförråd har ett starkt samband är det viktigt att reda ut svåra ord och begrepp, menar 

Lundberg (2004, 811; 2006, 20).  

5.6.2 Undervisning om strategier 

I de lektioner som observerats visar Birgitta att hon försöker utveckla elevernas mentala 

aktiviteter för att tillägna, sortera och fördjupa information från texter genom att 

använda tre av de fyra centrala strategier som Bråten (2008, 69) förespråkar. Eleverna 

får skriva av stödord och meningar som de samlat in och läser oftast texten flera gånger. 

Birgitta ställer frågor till texten innan de börjar läsa. Den nya informationen som 

eleverna får i en text måste kopplas samman med elevernas tidigare kunskaper om 

ämnet för att de ska kunna lära sig något nytt (Bråten 2008, 6364). Birgitta ställer även 

frågor kring innehållet under tiden de läser en text där svaren både går att hitta i texten 

men också ”mellan raderna”. Enligt Lundberg (2006, 3642) fördjupar eleverna sin 

förståelse om man samtalar kring frågor där svaren inte direkt går att finna i texten. 

 

Vid de aktiviteter då eleverna läser tillsammans med Birgitta använder hon strategin att 

stanna upp och reflektera över det lästa men uppmuntrar inte eller påminner eleverna 

om att använda strategin när de läser själva. Det är viktigt att göra eleverna medvetna 

om vilka strategier som hjälper dem att bli framgångsrika läsare (Crain 1988, 682683; 

Mokhtari & Reichard 2002, 249). Inför varje läst stycke stannar hon upp och 

sammanfattar innehållet kort och reder ut oklarheter kring handlingen vilket är viktigt i 

läsundervisningen, menar Bråten (2008, 72). Birgitta arbetar en del med källkritik och 

granskning av de texter de läser genom att diskutera informationen. Detta är något som 

är viktigt för läsförståelsen enligt Myndigheten för skolutveckling (2003, 115117).  

5.6.3 Motivation 

Birgitta upplever att hon inte behöver lägga någon större vikt på motivation i sin 

läsundervisning av faktatexter för att eleverna är intresserade. Intresset påverkar graden 

av motivation och är en viktig resurs för lärandet (Hidi & Renninger 2006, 111112; 

Krapp 2002, 383384; Schiefele 1991, 299300; Schiefele 1999, 257). Under 

observationen noteras att Birgitta använder mimik, kroppsspråk och röstläge för att 

fånga elevernas uppmärksamhet. Birgitta uppger att hon försöker välja ämnen och texter 

som intresserar eleverna vilket också noterats under observationerna. Studier visar att 

elevernas motivation för läsning ökar när de får uppleva intressanta läsaktiviteter 

(Guthrie et al. 2006, 239242). Lundberg och Herrlin (2005, 918) framhåller att det är 

viktigt att arbeta med lust och glädje i sin undervisning.  

 

Tidigare har eleverna fått välja egna ämnen att titta närmare på vilket enligt studier ökar 

elevernas intresse och motivation (Reynolds och Symons 2001, 1420). Birgitta ger 
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eleverna stöd och uppmuntran när de arbetar själva och enligt Wigfield och Eccles 

(2002, 2425) upplever elever olika nivåer av ”self-efficacy” inför en uppgift eller 

aktivitet utifrån ett antal faktorer, däribland socialt stöd. När eleverna arbetar själva går 

Birgitta även runt och berömmer deras arbete och ger konstruktiv kritik. Om eleverna 

får uppleva att de behärskar en uppgift ökar graden av ”self-efficacy” enligt Bandura 

(1977, 195). Birgitta visar att hon använder sig av varierande aktiviteter i sin 

undervisning. Detta är något som krävs för att lägre presterande elever ska kunna 

behålla sitt hårda arbete och sin uppmärksamhet (Sweet, Guthrie & Ng 1998, 219220). 
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5.7 Sammanfattande slutsatser 

Här nedan följer en sammanfattande analys av resultatet. 

5.7.1 Didaktiska metoder  

 Undervisningen hos de observerade lärarna har det sociokulturella perspektivet som 

grund och lägger fokus på samtalet och kommunikationens betydelse för lärandet 

(Skolverket 2012a, 2728; Säljö 2000, 107). Två av lärarna visar att de ger eleverna 

stöd och vägledning för att de senare ska kunna utföra uppgifterna på egen hand 

(Vygotsky 1978, 86). Lärarna visar att de följer kursplanen för svenskämnet genom att 

låta eleverna möta olika typer av faktatexter genom både tystläsning, gemensam läsning 

med texter från både webbsidor och böcker samt via faktafilmer (Skolverket 2011a, 16).  

 

I läsundervisningen av faktatexter fokuserar lärarna i huvudsak på att skriva. Eleverna 

läser faktatexter, samlar stödord, begrepp och meningar för att sedan skriva egna 

faktatexter. När eleverna skriver sina faktatexter är lärarna noggranna med att de ska 

skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.   

 

En av lärarna uppger att hon arbetar med faktatextens struktur och uppbyggnad eftersom 

denna skiljer sig gentemot narrativa texter.  Läraren följer därigenom det som Bråten 

(2008, 40) skriver om när det gäller förståelse av en text. För att uppnå ökad förståelse 

använder en annan lärare ”Stoppmetoden” där eleverna har möjlighet att säga till om de 

tycker att viktig fakta dyker upp. De tre observerade lärarna arbetar med att reda ut 

svåra ord och begrepp när de behandlar innehållet i både faktatexter och faktafilmer 

vilket enligt Lundberg (2004, 811; 2006, 20) är viktigt för läsförståelsen.  

5.7.2 Undervisning om strategier 

I läsundervisningen av faktatexter visar lärarna en medvetenhet om att försöka utveckla 

elevernas mentala aktiviteter för att tillägna och sortera information från texter. Två av 

lärarna visar även en medvetenhet om att fördjupa information från texten genom att de 

på ett medvetet sätt låter eleverna använda sina förkunskaper och tidigare erfarenheter 

för att kunna ta sig an ny kunskap (Bråten 2008, 69). Den tredje läraren uppger att hon 

strävar efter att göra detta men något sådant arbete har inte noterats under 

observationerna. De tre lärarna använder strategier för att strukturera upp innehållet i en 

faktatext. De samlar stödord, meningar och begrepp som är centrala för innehållet och 

två av lärarna använder sig av tankekartan som strategi, på det sätt som Bråten (2008, 

69) beskriver. Tankekartan utnyttjas för att sortera och organisera informationen från 

texten vilket enligt Lundberg (2006, 36-42) är ett bra arbetssätt och borde göras direkt 

efter läsningen.  Två av lärarna använder sig också av Bråtens (2008, 69) 

minnesstrategier. De uppmanar sina elever att läsa texten flera gånger och en av lärarna 

ser till att eleverna skriver av meningarna de gemensamt samlat in. 

 



36 

Bråten (2008, 72) framhåller betydelsen av att kunna sammanfatta ett innehåll och en av 

lärarna sammanfattar innehållet i de texter och filmer som klassen arbetar tillsammans 

med, medan en lärare uppger att hon försöker göra detta. En lärare arbetar med att 

kritiskt granska och förutspå innehållet i texterna de läser vilket enligt studier är viktiga 

lässtrategier för läsförståelsen (Myndigheten för skolutveckling 2003, 115117). 

Samma studier visar att elevernas arbete med att göra visuella bilder också är en viktig 

strategi vilket en av lärarna gör vid en observerad aktivitet.    

5.7.3 Motivation 

De tre lärarna använder sig av varierade aktiviteter vilket framförallt är viktigt för de 

lågpresterande elevernas ansträngning och motivation menar Sweet, Guthrie och Ng 

(1998, 219220). De använder sig av spännande filmer, bilder och texter som 

inspiration för sina elever och två av lärarna poängterar att de gärna använder sig av 

faktatexter om djur för att de intresserar eleverna. Denna typ av intresse påverkar graden 

av motivation och är en viktig resurs för lärandet (Hidi & Renninger 2006, 111112; 

Krapp 2002, 383384; Schiefele 1991, 299300; Schiefele 1999, 257). Två av lärarna 

upplever att de inte behöver lägga extra fokus på motivationen i sin undervisning medan 

en av dem uppger att hon skulle behöva lägga extra krut på detta.  

 

Alla lärare använder sitt kroppsspråk, mimik och röstläge för att uppmuntra och 

intressera. De uppmuntrar och berömmer sina elever när de arbetar självständigt vilket 

gör att deras ”self-efficacy” och motivation ökar när de får uppleva känslan av att de 

bemästrar en uppgift (Wigfield & Eccles 2002, 2425). Lärarna har låtit eleverna välja 

ett eget ämne att fördjupa sig i vilket ökar deras intresse och motivation enligt Reynolds 

och Symons (2001, 1420). En av lärarna berättar också att hon ska låta eleverna få 

redovisa sina egna arbeten för sina klasskamrater för att motivera dem att vara mer 

noggrann. Enligt läraren var det ett fåtal elever som inte blev motiverade av detta förrän 

de insåg att de behärskade uppgiften. Bandura (1993, 144145) menar att elevens tro på 

den egna förmågan påverkar utförandet av en aktivitet. Awan, Naz och Noureen (2011, 

7273) menar även att prestationsmotivation skiljer sig åt beroende på behovet efter att 

uppnå belöningar.   
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6 Diskussion och didaktiska implikationer 

Under de observerade aktiviteterna samlar eleverna i huvudsak stödord, begrepp och 

meningar för att skriva sina egna faktatexter. En upplevelse är att när eleverna därefter 

ska skriva egna faktatexter läggs det större fokus på att de ska skriva fullständiga 

meningar, stor bokstav och punkt snarare än att de ska få förståelse för den lästa texten. 

Utifrån lärarnas medvetenhet om elevernas läsförståelse, strategier och motivation 

känns det osannolikt att de ser formen och strukturen som viktigare än förståelsen. En 

möjlig orsak till betoning av formmässiga aspekter kan dock vara att en stor del av 

undervisningen handlar om skrivandet av faktatexter och i skrivandet ser lärarna stor 

bokstav, punkt och hela meningar som en viktig del i elevernas utveckling av 

skriftspråket. En annan tanke är att lärarna kanske påminner eleverna om detta av 

gammal vana och rutin utan att reflektera över vilken betydelse det får för 

sammanhanget. En fråga som uppstår är ändå varför skrivandet haft så stort fokus under 

dessa aktiviteter när det var läsundervisningen av faktatexter som efterfrågats för 

observation och undersökning.  

  

De tre lärarna arbetar med att reda ut svåra ord när de läser texter eller ser på 

faktafilmer. En av lärarna uppger att hon egentligen borde förklara begrepp innan 

läsingen men att hon då riskerar att förklara något som eleverna redan kan. En 

uppfattning är att läraren tänker att ordförståelsen handlar om förförståelse och därför 

borde göras före läsningen. Enligt Bråten (2008, 99) är det betydelsefullt att barn får 

möta många nya ord och begrepp för att utveckla sin läsförståelse men han nämner 

ingenting om att man måste förklara begreppen innan läsningen. Författaren menar att 

svåra ord och begrepp gärna kan få bli utgångspunkten i ett samtal kring ordförståelse 

och en tolkning är då att det är viktigt att utgå från de ord som eleverna själva upplever 

som svåra för att kunna utveckla elevernas ordförråd. Ett förklarande innan läsning kan, 

som läraren uttrycker det, vara svårt eftersom läraren inte vet vilka ord som behöver 

förklaras. Ett annat sätt att arbeta med svåra ord och begrepp skulle kunna vara det som 

Bråten (2008, 6972) och Myndigheten för skolutveckling (2003, 115117) beskriver 

som en viktig strategi, nämligen att få eleverna att fråga eller söka svaret själva när de 

undrar över ett begrepps innebörd. Enligt Lundberg (2004, 811; 2006, 20) har 

ordförrådet och läsförståelsen ett starkt samband och i arbetet med faktatexter handlar 

det om att lära sig ett nytt ordförråd med många nya begrepp.  

 

I undervisningen som observerats visar lärarna att de själva använder en del av de 

presenterade strategier som anses viktiga för läsförståelsen, enligt flera forskare (Bråten 

2008, 6972; Lundberg 2006, 3642; Myndigheten för skolutveckling 2003, 115117). 

Lärarna använder sig av olika typer av strategier i sin undervisning men endast en av 

lärarna upplevs använda strategier för att få eleverna att förstå innehållet bättre. En 

uppfattning är att lärarna lägger stort fokus på skrivandet av faktatexter och på så sätt 

glömmer bort förståelsen och meningsskapandet av texten. Skrivandet skulle dock 
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kunna användas som en förståelsestrategi om eleverna även fick samtala om och 

bearbeta de faktatexter de skrivit själva. Enligt Afflerbach, Pearson och Paris (2008, 

368) handlar lässtrategier om avsiktliga och målinriktade försök att kontrollera och 

modifiera läsarens arbete med avkodning, ordförståelse och meningsskapande av text. 

En annan tolkning är att lärarna (framförallt två av dem) inte är tillräckligt medvetna om 

de strategier de själva väljer att använda sig av för att kunna medvetandegöra elevernas 

sätt att använda strategier vid egen läsning. Två av lärarna uppger att de modellar en del 

vilket troligtvis kan hjälpa elevernas bearbetning av texter de läser själva. En upplevelse 

är dock att eleverna inte förstår att de kan använda dessa strategier när de ska ta sig an 

en text på egen hand, eftersom lärarna inte hjälper eleverna med detta. Det är viktigt att 

göra eleverna medvetna om vilka strategier som hjälper dem att bli framgångsrika läsare 

(Crain 1988, 682683; Mokhtari & Reichard 2002, 249). Bråten (2008, 70) anser även 

att en framgångsrik läsare också ska kunna välja strategier som passar bäst för 

läsningens syfte. På så sätt blir det lättare för eleverna att ta sig an och få förståelse för 

innehållet i texterna vilket ökar elevernas känsla av ”self-efficacy” (Bandura 1977, 

195). Diseth (2011, 191) visar i sin studie på en korrelation mellan elevernas ”self-

efficacy” och valet av ytliga och djupa lärandestrategier.  

 

Två av lärarna använder tankekartan flitigt i sin undervisning av faktatexter. Lundberg 

(2006, 3642) anser att tankekartan är bra att använda eftersom man organiserar upp 

innehållet i den lästa texten. Författaren menar dock att samtalet kring tankekartan är en 

viktig del i förståelseprocessen vilket saknas i de observerade klassrummen. En 

upplevelse är att lärarna inte använder tankekartan som en strategi för elevernas 

förståelse av innehållet som Bråten (2008, 69) förespråkar, utan som ett hjälpmedel för 

eleverna att kunna skriva sina egna faktatexter. På så sätt har de observerade lektionerna 

fokuserats på elevernas skrivande av faktatexter.     

 

En av lärarna berättar att hon ofta använder en metod som hon kallar för 

”Stoppmetoden” där eleverna säger ”stopp” när de tycker att viktig fakta dyker upp. På 

så sätt använder de metoden för att samla fakta ur en text för att sedan kunna skriva en 

egen faktatext. Kanske skulle denna metod även kunna användas av eleverna när de 

tycker att något i texten är svårt att förstå, exempelvis ord, meningsuppbyggnad eller 

struktur. På så vis skulle man kunna aktivera elevernas sätt att analysera, kritiskt 

granska och ställa frågor till texten som är några viktiga läsförståelsestrategier (Bråten 

2008, 6972; Myndigheten för skolutveckling 2003, 115117). Om eleverna även 

skulle lära sig att använda ”stoppmetoden” för att reda ut svårigheter i texterna istället 

för att samla viktig fakta lär de sig att kunna granska och övervaka sin egen förståelse 

vilket också är en viktig läsförståelsestrategi enligt Bråten (2008, 69). Enligt Freebody 

och Luke (1990, 714) ska fyra komponenter samspela vid läsning för att utveckla 

elevers literacy. Elevernas roll som textanalytiker är en av dessa och det har inte kunnat 

observeras i något av de tre klassrummen.  

 



39 

Att använda strategier som att sammanfatta och återberätta är något som endast en 

lärare använder sig av under de observerade aktiviteterna. En annan lärare uppger dock 

att hon tycker det viktigt och skulle vilja arbeta mer med detta i sin undervisning. Att 

kunna sammanfatta det viktigaste ur en text är enligt Bråten (2008, 72) en viktig 

läsförståelsestrategi men också ett kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i årskurs 3 

(Skolverket 2011b, 227). En fundering är varför detta inte syns mer i den observerade 

undervisningen om läraren tycker att detta är viktigt. En möjlig anledning kan vara att 

hon gör detta vid andra tillfällen som inte har observerats. En annan tänkbar orsak kan 

vara att detta var en tanke som slog henne under intervjun och på så sätt inte visat sig i 

undervisningen ännu. 

  

En lärare uttycker att hon skulle behöva lägga större fokus på motivation i hennes 

undervisning. Under observationstillfällen noteras inte att eleverna upplevs som 

omotiverade på något sätt, snarare tvärtom. Eleverna uppfattas som intresserade och 

motiverade av exempelvis faktafilmen de ser på. En möjlig orsak till lärarens 

kommentar kan vara en förhandsuppfattning om att eleverna skulle behöva mer 

motivation gör att hon tror att hon skulle behöva motivera dem mer. Det kan också vara 

så att läraren tidigare har uppmärksammat detta hos några elever och att det inte 

framgick vid observationerna. En annan möjlig orsak skulle kunna vara valet av ämne 

och att det finns andra ämnen som klassen arbetat med tidigare där läraren har upplevt 

lägre motivation hos eleverna. Enligt Ainley (2006, 402-403) handlar intresset för 

lärande om en direkt och känslomässig reaktion på en ny inlärningsuppgift och 

representerar elevernas subjektiva erfarenheter och föreställningar av det specifika 

lärandet. Motivationen har i sin tur ett starkt samband med lärandet. På så sätt kan 

eleverna ha ett starkt intresse för det valda ämnet vilket påverkar motivationen och 

lärandet.  

 

En av lärarna uppger att hon tycker att faktatexter kan vara svåra att läsa för elever som 

inte har fått upp läsflytet och tillägger att hon ibland kan behöva lägga extra fokus på 

just detta för att dessa elever ska kunna ta sig an faktatexter fullt ut. Den intervjuade 

läraren beskriver dock inte hur hon går tillväga när hon lägger extra fokus på läsflytet i 

arbetet med faktatexter och uppger att om eleverna är intresserade och motiverade så 

gör det inte lika mycket om de inte har ett bra läsflyt. En tolkning är att så länge hon har 

intressanta läsaktiviteter så gör det ingenting om eleverna inte har tillräckligt läsflyt. Det 

handlar då mer om intresset för ämnet än om själva läsflytet. Lundberg och Herrlin 

(2005, 9-18) anser att läsintresset och läsförståelsen är två av de fem dimensioner som 

läsutvecklingen innefattar. De menar att läsintresset gör att läsförståelsen blir bättre, 

som i sin tur leder till bättre flyt i läsningen. En tolkning är att läraren på så sätt kan 

lägga större fokus på läsintresset för att eleverna så småningom ska få bättre läsflyt. 
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6.1 Metoddiskussion  

Det har varit problematiskt att få tag på lärare som ville ställa upp i denna studie och 

anledningen till detta var att de inte arbetade eller var villig att arbeta med faktatexter 

under denna period. Av denna anledning innefattar denna studie två lärare från samma 

skola och som är bekanta sedan tidigare, vilket kan ha betydelse för resultatet.  

 

Lärarna har arbetat med faktatexter tidigare vilket gör att undervisningen ibland kan 

upplevas lösryckt och osammanhängande. Detta kan även göra att observationerna ger 

en skev bild av lärarnas alldagliga undervisning och på så sätt får obefogad kritik. För 

att förebygga detta har intervjun gjorts efter observationerna för att lärarna ska få 

möjligheten att kunna förklara sina metodval och aktiviteter i sin undervisning.  

6.2 Implikationer för fortsatt forskning 

En möjlighet till fortsatt forskning skulle kunna vara att följa några lärare som i någon 

form av ”Learning studies” arbetar för att utveckla elevernas egen användning av 

lässtrategier när de läser faktatexter på egen hand. Det skulle även vara intressant att 

titta närmare på hur detta arbete påverkar elevernas läsförståelse av sakprosatexter.  

6.3 Didaktiska implikationer 

Resultatet visar att vid läsundervisningen av faktatexter hamnar lärarna lätt i skrivandet 

av elevernas egna faktatexter där stor bokstav, punkt och hela meningar är viktigt. För 

ökad förståelse av texter skulle skrivandet kunna användas mer för att fördjupa och 

bearbeta innehållet. Genom att samtala kring innehållet i de skrivna faktatexterna kan 

eleverna öka sin förståelse. Ett mer medvetet arbete med strategier skulle kunna hjälpa 

elevernas förståelse av innehållet i faktatexter de läser. Om lärarna är mer medvetna om 

vilka strategier de modellar och medvetandegör eleverna om dessa kan det stimulera 

eleverna till att kunna använda dessa på egen hand eftersom metakognition är en viktig 

del i läsprocessen (Crain 1988, 682683; Mokhtari & Reichard 2002, 249).  

 

Lärarna visar under observationerna att de ofta reder ut svåra ord och begrepp när de 

läser faktatexter eller ser på faktafilmer. Ett sätt att arbeta med detta kan vara att 

uppmuntra eleverna till att ställa frågor till texterna eftersom detta är en viktig 

läsförståelsestrategi för att kunna styra sin egen textförståelse och få förståelse för 

innehållet (Bråten 2008, 69; Henderson och Buskist 2011, 232). På så sätt utgår 

undervisningen från vilka ord och begrepp som eleverna tycker är svåra att förstå och 

inte vilka ord som läraren tror att eleverna kan ha problem med. Resultatet visar att 

användningen av spännande texter, filmer, bilder och lärarens kroppsspråk och röstläge 

verkar motivera elever till att läsa faktatexter.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärare 

 

Hur gör du för att få eleverna att lära sig läsa faktatexter? 

 

Beskriv hur du börjar jobba med faktatexter. Vad lägger du vikten på? 

 

Hur ser processen ut, hur får du eleverna att utveckla läsandet av faktatexter?  

 

Vilka typer av faktatexter har du jobbat med, eller jobbar du med? 

 

Upplever du några svårigheter för eleverna? 

 

Behöver du lägga extra krut på något speciellt vid läsning av faktatexter, exempelvis 

motivering? 

 

Vilka strategier lär du dina elever för att de ska kunna läsa och förstå faktatexter?  

 

Strategier vid högläsning av faktatexter? 

Strategier när eleverna ska förstå fakta från film? 

Strategier när eleverna själva ska läsa en faktatext? 

 

På vilket sätt arbetar du för att lära dem de olika strategierna? 

 

Vad gör du för att motivera eleverna till att läsa faktatexter? 

 

 

 


