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Abstract 
 
I föreliggande studie undersöks sakprosans roll i gymnasieskolans svenskämne så som den 
kan kartläggas i svensklärares uppfattningar om och erfarenheter av styrdokumentens 
tolkning, elevers läsutveckling och egen undervisning. Metoden som används är kvalitativa 
intervjuer där sex lärare från fyra olika skolor intervjuats. Samtliga lärare undervisar i 
svenskämnet på studieförberedande program. Intervjuerna är standardiserade till sin form där 
studiens tre övergripande frågeställningar agerar som huvudteman. Intervjuerna analyserades 
tematiskt för att urskilja återkommande teman och mönster i lärarnas svar.  
 
Slutsatsen som dras kring sakprosans roll i styrdokumenten vad gäller elevers läsutveckling är 
att det ges implicit information om läsning av sakprosatexter i förhållande till de 
formuleringar som finns kring skönlitteratur. Det här speglar även hur det enligt lärarna ser ut 
i undervisningen då sakprosan har en underordnad ställning i förhållande till skönlitteratur då 
sakprosatexter dels används i instrumentella syften, som ett hjälpmedel för att tolka ett 
skönlitterärt tema, dels i syfte att producera text.  
 
Studien är inte generaliserbar eftersom den inte förklarar alla svensklärares uppfattningar om 
ämnet, men den kan vara av betydelse för både verksamma lärare och lärarstudenter eftersom 
den belyser vikten av explicita styrdokument för att öka möjligheten till en likvärdig 
undervisning.  
 
 
 



 

 
 

1 Innehållsförteckning 
 

1	 Innehållsförteckning ............................................................................................................... 1	

2	 Inledning .................................................................................................................................. 1	
2.1	 Bakgrund ......................................................................................................................... 1	

2.2	 Centrala begrepp ............................................................................................................. 2	
2.2.1	 Sakprosa .............................................................................................................. 2	
2.2.2	 Läsförståelse ........................................................................................................ 3	

2.3	 Syfte och frågeställning .................................................................................................. 3	

3	 Litteraturöversikt .................................................................................................................... 4	

3.1	 Styrdokumentens tolkning av sakprosa .......................................................................... 4	
3.2	 Elevers läsutveckling av sakprosa .................................................................................. 6	

3.3	 Undervisning om sakprosa .............................................................................................. 6	

4	 Teoretiskt ramverk .................................................................................................................. 7	

4.1	 Klassifikation .................................................................................................................. 8	
4.2	 Inramning ........................................................................................................................ 8	

4.3	 Synlig och osynlig pedagogik ......................................................................................... 9	

5	 Metod ........................................................................................................................................ 9	

5.1	 Metodval ....................................................................................................................... 10	
5.2	 Urval och avgränsningar ............................................................................................... 10	

5.3	 Intervjuer ....................................................................................................................... 11	
5.4	 Analys ........................................................................................................................... 11	

6	 Resultat ................................................................................................................................... 11	
6.1	 Vilka uppfattningar har ett antal lärare om sakprosans roll utifrån svenskämnets 

syftesbeskrivning, centrala innehåll och kunskapskrav speciellt vad gäller elevers 
läsförståelse? ................................................................................................................. 12	
6.1.1	 Spänningen mellan frihet och tvång vad gäller ämnesplanen ................................... 12	
6.1.2	 Sakprosans underordnade värde i förhållande till skönlitteratur ............................... 14	
6.1.3	 Litteratururval .................................................................................................... 15	

6.2	 Hur ser lärarna på elevers läsförståelseprogression mellan svenskämneskurserna 
vad gäller sakprosa? ...................................................................................................... 18	
6.2.1	 Svenskämnets ökade uppmärksamhet på läsförståelse av sakprosa .......................... 18	
6.2.2	 Elevers svårigheter att följa förväntad läsförståelseprogression ............................... 19	

6.3	 Hur gestaltas undervisning kring sakprosa enligt lärarna själva ................................... 21	



 

 
 

6.3.1	 Stöttning i läsförståelse förknippas med skönlitteratur ............................................ 21	
6.3.2	 Medveten och omedveten stöttning av sakprosaläsning .......................................... 21	

7	 Sammanfattande diskussion ................................................................................................. 23	

8	 Referenslista ........................................................................................................................... 27	
8.1	 Sekundärkälla ................................................................................................................ 29	

9	 Bilaga 1: Intervjuguide ......................................................................................................... 30	
 
  
 



 

1 
  

2 Inledning  
Alla elever har rätt till att under sin skoltid få stöd för att kunna förstå allt svårare texter och få 
ett ökat förtroende för sin egen läsförmåga. I enlighet med 1 kapitlet 9 § i skollagen (SFS 
2010:800) ska en sådan undervisning ges alla elever i svensk skola på så vis att de garanteras 
en likvärdig utbildning, men med ett splittrat svenskämne och allt för tolkningsbara 
styrdokument hotas svenskundervisningens likvärdighet (se forskningsöversikten i Elgbratt & 
Lindquist 2019). I det här arbetet undersöker jag svensklärares uppfattningar och erfarenheter 
vad gäller sakprosans roll för elevers läsförståelse i gymnasieskolans undervisning och 
styrdokument.   
 

2.1 Bakgrund 
En god läsförståelse gynnar elevers lärande i alla ämnen.  Läsförståelse handlar bland annat 
om att lära sig avkoda ord för att kunna utveckla en automatiserad avkodning, vilket i sin tur 
leder till att man kan fokusera på textens innehåll. För att förstå textens innehåll kan man 
behöva strategier. Arbetet med läsförståelse och läsförståelsestrategier i både grund- och 
gymnasieskolan domineras enligt tidigare forskning av skönlitterära texter (Reichenberg 
2005).  
 
Redan för femton år sedan menade Reichenberg (2005) att det var problematiskt att 
sakprosans ställning var svag såväl inom forskning, där skolans sakprosaläsning var ett 
relativt outforskat område jämfört med läsning av skönlitteratur, som i klassrumspraktiken där 
läsförståelseundervisningen ofta präglades av skönlitterära texter. Konsekvensen av 
sakprosans undanskymda roll både i forskningsfältet och i klassrummet är enligt Reichenberg 
en bristande läsförståelse och läsförståelseprogression ifråga om sakprosatexter (ibid.). Det 
verkar som om denna situation förändrar sig mycket långsamt (se Elgbratt & Lindquist 2019) 
och det verkar finnas tendenser att skoluppgifter som berör sakprosa handlar om att identifiera 
snarare än att värdera textelement och att fokus ligger på form snarare än innehåll och kontext 
(se Matthiesen 2017:6).  
 
Situationen för gymnasieskolans svenskämne har undersökts i två större studier med relevans 
för min problemformulering, båda emellertid från de styrdokument som gällde före 2011. Den 
första är Knutas (2008) omfattande studie som behandlar gymnasielärares uppfattningar om 
svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle (Knutas 2008:33). Studien resulterar 
bland annat i att det finns flera olika tolkningar av svenskämnets syfte och mål beroende på 
lärarnas sociala bakgrund vilket visar sig i lärarnas didaktiska val i undervisningen (ibid:273). 
Ett exempel på det här kan man se i nuvarande kursplan (Lgy11) som uttrycker att eleverna 
ska möta ”skönlitteratur och andra typer av texter”. Frasen ”andra typer av texter” definieras 
som sakprosa i kommentarmaterialet till ämnesplanen (Skolverket 2017), ett 
kommentarmaterial som kom ut först 2017, sex år efter att den nya läroplanen kom ut.  
 
Den andra studien är Norlunds (2009:108) avhandling som undersöker hur 
läroplansintentionerna tar sig uttryck i undervisningen, och bekräftar det huvudsakliga 
resultatet i Knutas studie. Både i Norlunds (2009) och Knutas (2008) studier används 
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analysbegreppen klassifikation och inramning från Bernsteins (1990) teoretiska ramverk (se 
avsnitt 4). Gemensamt pekar studierna på ett svenskämne med en svag klassifikation, det vill 
säga, ett splittrat svenskämne. Norlund (2009) visar att lärarna i hennes undersökning 
upplever bristande läsförståelse hos eleverna vid årskurs 3 i gymnasieskolan. Eleverna är i allt 
större behov av hjälp och stöttning då de inte är bekanta med vissa ord och analytiska 
begrepp. En förklaring till den här problematiken kan återigen vara en svag klassifikation av 
elevers progression.  
 
Sammanfattningsvis visar alltså tidigare forskning utifrån tidigare kursplaner (Lpf 94) att 
svensklärare upplever svenskämnet som splittrat eftersom kursplanen för ämnet innehåller 
vaga formuleringar som är öppna för tolkning. Det finns emellertid en möjlighet att 
läroplansreformen 2011 har medfört tydligare ämneskrav vilket, t.ex. genom återinförandet av 
gymnasiearbetet på högskoleförberedande program, stärkt sakprosans och det vetenskapliga 
skrivandets ställning i svenskämnet (Sjöstedt 2013:419). Det är mot bakgrund av denna 
forskning som jag önskar bidra med fördjupad kunskap om sakprosans roll i ämnesplanen och 
i svenskundervisningen vad gäller läsutveckling utifrån nuvarande läroplan Lgy 11.  
 
2.2 Centrala begrepp  
Nedan presenteras centrala begrepp som är av relevans för studien. I avsnitt 2.2.1 definieras 
begreppet sakprosa följt av en definition av begreppet läsförståelse (2.2.2).  
 
2.2.1 Sakprosa  
Enligt Englund & Ledin (2014) kan sakprosa användas synonymt med facklitteratur och gör 
till skillnad från skönlitteraturen inte några anspråk på att innehålla vare sig några estetiska 
kvalitéer eller fiktion (Norlund 2009:24). I likhet med Englund & Ledins (2014) definition 
menar Roe (2014) att texter som inte är skönlitterära är faktatexter. Vad som är utmärkande 
för faktatexter i jämförelse med skönlitterära texter är informationstätheten och att texten 
innehåller detaljerade beskrivningar och förklaringar.   
 
Tønnesson (2020) problematiserar begreppet sakprosa ytterligare och menar att ”Sakprosa är 
texter som mottagaren har grund till att uppfatta som direkta yttringar om verkligheten” 
(Tønnesson 2020:14 min översättning). Texter kan antingen vara direkta yttringar om 
verkligheten alternativt indirekta yttringar om verkligheten. Skillnaden dem emellan är att en 
fiktiv text tar en ”omväg” genom den fiktiva verkligheten (ibid.). 
 
Vidare delar Tønnesson (2020:15ff) upp begreppet sakprosa i två kategorier, litterär sakprosa 
och funktionell sakprosa. Litterär sakprosa är förlagspublicerade eller privata texter med 
namngivna författare. Dessa texter kan exempelvis vara texter som finns i läroböcker eller 
tidningsartiklar. Funktionell sakprosa är däremot texter som är utgivna av en privat eller 
offentlig institution. Dessa texter behöver nödvändigtvis inte vara namngivna (ibid.)  
 
I ämnesplanen för svenskämnet används frasen ”andra typer av texter” (Skolverket 2011) 
vilket definieras i svenskämnets kommentarmaterial som sakprosa (Skolverket 2017). 
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Med andra typer av texter menas främst vad som ibland brukar kallas för 
sakprosatexter. Sakprosa är olika slags informerande texter eller texter som har 
som syfte att påverka, till exempel samhällsinformation, bruksanvisningar, 
journalistiska texter, faktatexter samt vetenskapliga och populärvetenskapliga 
texter. Sakprosatexter är ofta praktiska och målinriktade och har inte främst ett 
estetiskt syfte (Skolverket 2017).  

 
I föreliggande undersökning kommer begreppet sakprosa användas som ett paraplybegrepp 
för texter som kan definieras som faktatexter eller facklitteratur.  
 

2.2.2 Läsförståelse 
Enligt Skolverket (2016:16) handlar läsförståelse inte bara om ordavkodning utan även om att 
kunna tolka och hantera information. Det handlar även om att reflektera och ha förmågan att 
skapa och omskapa mening i olika texter, att det sker ett samspel mellan läsare och texten. 
Beroende på i vilket syfte man läser, vilka texter man möter och i vilket sammanhang man 
läser utvecklas läsförståelse olika (ibid.). 
 

Läsförståelse är en individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och 
engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin 
potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse, 
inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att använda läsning för att 
uppnå sina mål i livet (Skolverket 2016:16).  

 
Enligt Persson (2007) sker det ett konstant samspel mellan individuella och pedagogiska 
faktorer när man ska förstå en text. Individuella faktorer har med minne, språklig 
medvetenhet, självbild och metakognition att göra, medan de pedagogiska faktorerna handlar 
om ordkunskap, stavning och avkodning (ibid:93).  
 
I den här undersökningen har jag valt att använda Skolverkets definition av läsförståelse, dels 
för att den visar att läsförståelse handlar om mer än avkodning– det handlar även om att tolka 
och reflektera över ett textinnehåll– dels för att det är utifrån Skolverket och PISA, som 
elevers läsförståelse mäts.   
 

2.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap till den läsdidaktiska forskningen vad 
gäller sakprosans roll i gymnasieskolans svenskämne så som den kan kartläggas i 
svensklärares uppfattningar om och erfarenheter av styrdokumentens tolkning, elevers 
läsutveckling och egen undervisning. För att uppnå syftet har jag formulerat tre 
frågeställningar som kommer ligga till grund för den här undersökningen.  
 
 

• Vilka uppfattningar har ett antal lärare om sakprosans roll utifrån svenskämnets 
ämnesplan i Lgy 11 vad gäller elevers läsförståelse?  
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• Hur ser lärarna på elevernas läsförståelseprogression mellan svenskämneskurserna vad 
gäller sakprosa?  

• Hur gestaltas undervisningen kring sakprosa enligt lärarna själva?  
 

3 Litteraturöversikt  
I följande kapitel presenteras en litteraturöversikt som är relevant i förhållande till den här 
studiens syfte och frågeställningar. I avsnittet presenteras både tidigare nationell och 
internationell forskning vilken är disponerad utifrån studiens tre övergripande 
frågeställningar. I avsnitt 3.1 presenteras en litteraturöversikt gällande styrdokumentens 
tolkning av sakprosa följt av avsnitt 3.2 där tidigare forskning om elevers läsutveckling 
presenteras. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning om undervisning av sakprosa (3.3).  
 

3.1 Styrdokumentens tolkning av sakprosa  
Som nämndes inledningsvis visar tidigare forskning att svenskämnet upplevs som ett splittrat 
ämne med vaga formuleringar i ämnes- och kursplanerna. I Knutas (2008) avhandling 
bekräftas bilden av ett splittrat svenskämne. Undersökningen rör sig på två plan, ett retoriskt 
plan som undersöker vad som ligger till grund för diverse uppfattningar och föreställningar 
om svenskämnet. Det andra praktiska planet rör den konkreta svenskundervisningen med dess 
mål, syfte och arbetsmetoder, samt vilka faktorer som påverkar dessa. Knutas (2008) 
undersöker bland annat fyra olika gymnasielärares uppfattningar om svenskämnets roll och 
funktion i skola och samhälle, utifrån läroplanen Lpf 94 (se t.ex. Knutas 2008:33). Utifrån 
intervjuerna uppfattas svenskämnet som ett brett ämne med vaga gränsdragningar där lärarna 
har olika mål och syften med svenskundervisning trots att de alla menar sig följa 
ämnesplanen. Denna vaghet kan, beroende på vilket mål och syfte läraren har med 
undervisningen, resultera i att sakprosan, eller något annat ämnesinnehåll glöms bort och 
andra delar av svenskämnet prioriteras. Det här är en konsekvens av att Lpf 94 är skapad 
utifrån en stark decentralisering av skolans styrning där man lägger mycket ansvar på lärarna 
att göra egna tolkningar av ämnesplanen, vilket ur Bernsteins teoretiska perspektiv (se vidare 
kap 4) tyder på en svag klassifikation (Knutas 2008:14). Knutas menar således att det saknas 
en debatt kring vad som är svenskämnets syfte och vad som faktiskt bör ingå i svenskämnet 
på gymnasieskolan. 
 
Norlunds (2009) studie undersöker genom intervjuer med lärare och klassrumsobservationer 
hur läroplansintentionerna tar sig i uttryck i klassrummet med fokus på kritisk granskning av 
sakprosatext. Resultatet bekräftar i likhet med Knutas (2008) studie, att svenskämnet präglas 
av en svag klassifikation men även en svag inramning. Norlund (2009) menar att ett stort 
elevinflytande har en påverkan på lärarnas didaktiska val i undervisningen vilket tyder på en 
svag inramning. Norlunds studie tyder på att detta leder till att lärare ger förhållandevis svagt 
lärandestöd för sakprosaläsning och att elever ser sakprosatexter som svåra och mer krävande 
att ta sig igenom. Lärarna i studien uttrycker även att en kunskapssyn i form av 
postmodernistisk relativism får betydelse för eleverna, detta i negativ bemärkelse eftersom det 
då kan uppstå en svag inramning som förvirrar eleverna. Eleverna tolkar de fria 
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diskussionerna högre värderade än belagda åsikter (Norlund 2009:117). Elevernas bristande 
intresse kan således leda till att lärarna prioriterar bort sakprosatexter (ibid.131).  
 
Att svenskämnet kan tolkas på olika sätt bekräftar även Visén (2015) i sin avhandling vilken 
undersöker lärares tolkningar av svenskämnet utifrån ämneskonceptionerna svenska som 
bildningsämne, färdighetsämne, demokratiämne, samt erfarenhetsbaserat och 
personlighetsutvecklande ämne. Studien undersöker mer specifikt hur lärare tolkar 
svenskämnet gällande arbetet med läsförståelse på yrkesförberedande program, och till 
skillnad från Knutas (2008) studie tar Visén avstamp i läroplanen Lgy 11.  Resultatet i studien 
visar att trots att de nya styrdokumenten i högre grad betonar måluppfyllelsen vad gäller språk 
och arbete med olika texter så påverkar ämneskonceptionerna fortfarande lärarnas didaktiska 
val, däribland läsundervisningen gällande sakprosa (Visén 2015:6).  
 
I förhållande till hur det ser ut i övriga Skandinavien skiljer sig den svenska skolan enligt 
tidigare forskning gällande klassifikation och inramning. Sjöstedt (2013) har i sin avhandling 
exempelvis lyft skillnaden mellan Danmarks och Sveriges läroplaner. Enligt Sjöstedt 
(2013:316) ges det enda tydliga och konkreta kriteriet för gymnasieskolans svenskämne av de 
nationella proven. När det gäller övriga styrdokument i ämnesplanen är det lärarens uppgift 
att göra en fri tolkning. Sjöstedt menar att svensklärare lägger anmärkningsvärt mycket tid på 
att tyda styrdokumenten och en strategi som flera svensklärare ägnar sig åt är att skapa lokala 
kursplaner (ibid:414.). Lärare rekontextualiserar även styrdokumenten till undervisning och 
Sjöstedt uppmärksammar att det finns en motsättning i lärarnas motiveringar kring hur de 
åtgärdar otydliga styrdokumenten till en lokal kursplan och hur de faktiskt gör i praktiken när 
de undervisar sina elever i svenska. Konsekvensen av det här är att de mål som sätts upp 
enligt kursplanen inte alltid realiseras (ibid:316). Enligt Sjöstedts analys är Danmarks 
styrdokument för danskämnet tydligare och har dessutom en tillhörande 
’Undervisningsvejledning’ som innehåller förklaringar och konkretiseringar hur 
undervisningen ska bedrivas för att skapa en hög grad av konsensus bland dansklärarna i hela 
landet (Sjöstedt 2013:316). Denna strävan efter konsensus i lärarkåren går även att finna i den 
norska läroplanen. Vad gäller sakprosa betonar både den norska och danska läroplanen i 
betydligt högre grad än den svenska läroplanen vikten av att inkludera sakprosa i 
undervisningen (Matthiesen 2017:6).  
 
Reichenberg (2012:1) som gjort en komparativ litteraturöversikt över norsk och svensk 
läsforskning menar att den svenska forskningen vad gäller elevers läsande fokuserar näst intill 
enbart på skönlitterära texter, vilket skiljer sig från Norge där det riktas ett större fokus på 
faktatexter inom forskningsfältet (ibid). Anledningen till att Norge generellt sett har ett större 
fokus på att utveckla elevers läsning är reformen Kunnskapsløftet som infördes 2006. Målet 
med Kunskapsløftet (2006) är att ”öka graden av utbildning i metodik på lärarutbildningen, 
öka satsningen för att främja elevers läsmotivation samt explicit lässtrategiundervisning” 
(Reichenberg 2012:13). Vidare finns det en handbok, Leselos, ett slags fortbildningsmaterial, 
som ger lärare konkreta förslag på hur de kan stötta eleverna i att utveckla sin läsförståelse. 
Kompetensmålen i Kunnskapsløftet (2006) ligger till grund för handboken, Leselos. 
Reichenberg (2012:18) menar sammantaget att det material som finns inom läsdidaktisk 
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forskning är mer tillgängligt för lärare att använda i sin undervisning jämför med hur det ser 
ut i Sverige. Året efter Reichenbergs undersökning startade svenska Skolverket en liknande 
reform för stöd av lärares fortbildning i läsning och läsundervisning, det s.k. Läslyftet.  
 

3.2 Elevers läsutveckling av sakprosa  
Det krävs en högre grad av koncentration att ta till sig informationen i en sakprosatext jämfört 
med en skönlitterär text eftersom avståndet mellan text och författare är större i sakprosatexter 
jämfört med skönlitterära texter (Reichenberg 2014:68ff). Vidare är sakprosatexter enligt Roe 
(2014:70) till skillnad från skönlitterära texter i regel öppna för enbart en tolkning och i 
många fall kräver sakprosatexter förkunskap för att kunna ta till sig innehållet 
överhuvudtaget.  
 
I förhållande till ovanstående information menar Norlund (2009:108) att lärarna i hennes 
studie uttrycker en oro över att eleverna är beroende av mycket stöttning, de uppfattas som 
vilsna när de möter en text och att de inte är bekanta med den läsning som krävs på 
gymnasienivå. Lärarna betonar också elevernas bristande ordförråd när det gäller analytiska 
begrepp. Dessa begrepp menar Norlund är viktiga för att klara av de högre årskurserna i 
svenskämnet. Eleverna har inte vad som krävs för att uttrycka sig med ett ämnesspecifikt 
språk (ibid.).  
 
Norlund (2009:107) menar att vad gäller gymnasieelevers förmåga att kritiskt granska 
sakprosatexter finns det en bristande progression. Det här kan bero på att svenskämnets 
läsaktiviteter är starkare klassificerat i svenska 3 och det är först i svenska 2 och 3 som 
eleverna introduceras för nya moment inom svenskämnet som de inte känner igen från 
grundskolan. Gymnasieskolans lägre årskurs repeterar snarare på ett monotont vis 
grundskolans innehåll (ibid.).  
 
Det finns även en problematik kring vad Norlund (2009:118) kallar för ”the fun generation”, 
vilket är en benämning på en generation som kräver att undervisningen ska vara så lustfylld 
som möjligt. Detta kan påverka elevernas läsförståelseutveckling av sakprosa på det sättet att 
eleverna själva tillåts välja texter för att läraren vill göra undervisningen så lustfylld som 
möjligt. Visén (2015) kallar det för en läslustdiskurs. För att uppnå en läsförståelse behöver 
man, enligt denna diskurs, kunna ”läsa flytande, kunna svara på frågor eller återberätta texten 
och tycka att den är rolig” (Visén 2015:14). Vidare menar Visén (2015:13) att lärarnas 
tolkningar av ämnet påverkar elevernas läsförståelseutveckling på det sättet att vissa lärare 
anser att läsförståelseträning i högre årskurser är onödigt, och konsekvensen av en sådan 
inställning kan leda till att eleven inte utvecklas till en självständig läsare av olika typer av 
texter (ibid.).  
 

3.3 Undervisning om sakprosa 
När det kommer till undervisning om sakprosa lyfts i tidigare avsnitt det som gäller urval av 
texter. Enligt Norlund arbetar lärarna med olika verktyg för att stötta eleverna när de möter 
sakprosatexter. Dessa verktyg kan innebära att eleverna ska göra sammanfattningar, 
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punktlistor och referat, eller att läraren går igenom svåra begrepp och visar eleverna 
modelltexter. Eleverna får även analysera texternas struktur och karaktäristiska genredrag 
med målet att producera egna texter (Norlund 2009:105). Vad som däremot lyser med sin 
frånvaro i arbetet med sakprosatexter är sakprosans bidrag till att ge eleverna nya perspektiv. 
Sakprosa används snarare i mer instrumentella syften, vilket blir speciellt tydligt i jämförelse 
med hur skönlitteraturen används, t.ex. för elevernas identitetsutveckling (ibid:116).   
 
Som nämns i tidigare avsnitt (2.2.1) krävs en annan ingång när man möter sakprosatexter 
jämfört med skönlitterära texter. Enligt Tønnesson (2008:59) förutsätter läsförståelse av 
sakprosatexter att man även förstår vilket socialt sammanhang texten är en del av, exempelvis 
genom att ställa frågorna nedan:  
 
 

• Vilken kulturell kontext är relevant för att förstå texten?  
• I vilken situation blev texten skapad, och vad skiljer den situationen från vår?   
• Vilken genre hör texten till?  
• Vilka hänvisningar till andra texter finns, och vad tjänar de till?  
• Hur vill texten bli uppfattad?  
• Vilka röster finns med i texten?  
• Vem är modelläsaren av texten? (Tønnesson 2008:97f). 

 
Dessa frågor går i linje med vad Roe (2006) förordar vid läsning av faktatexter. Hon menar 
precis som Tønnesson (2008) att eleverna behöver strategier för att veta vad som är relevant 
information att plocka ut från en text, vilket kan göras med hjälp av att ställa frågor till texten. 
Roe (2006) argumenterar för att lässtrategier behöver läras ut även i högre årskurser för att 
stötta eleverna i mötet med svårbegripliga faktatexter. Många språklärare anser emellertid 
enligt Roe att det är onödigt att använda sig av explicita lässtrategier i högre åldrar eftersom 
många lärare anser det som något elever i gymnasieskolan har automatiserat (ibid:75).  
 
Även Visén (2015:13) betonar utifrån läsdidaktisk forskning vikten av undervisning i 
läsförståelse i högre åldrar för att eleverna ska bli självständiga läsare av olika texter. Ju högre 
upp i kurserna man kommer desto högre krav ställs på läsaren. Sakprosan i de högre åldrarna 
är mindre kontextbunden och den kräver ofta viss förkunskap hos läsaren, förkunskap som 
innefattar både ämneskunskaper och genrekonventioner (Roe 2014:71).  
 

4 Teoretiskt ramverk  
Studiens teoretiska ramverk utgörs av Bernsteins (1990) utbildningssociologiska teori vilken 
förstår undervisningen som en fråga om reproduktion av klasskillnader och utövande av 
symbolisk makt. Även läroplansfrågor har en framträdande roll i Bernsteins teoretiska 
ramverk (Norlund 2009:45). I den här studien är analysbegreppen klassifikation (4.1) och 
inramning (4.2) centrala, mer om dessa begrepp nedan. 
 
Bernstein (1990) delar in utbildningsverksamheten i olika rekontextualiseringsfält vari olika 
aktörer samspelar och är beroende av varandra. Bernstein benämner fälten som det officiella, 
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det forskningsinriktade, det pedagogiska, och det lokala fältet. I det officiella fältet styr stat 
och regering skolan genom styrdokument, kursplaner och nationella prov. Det 
forskningsinriktade fältet är det fält som bidrar med forskning om och för skolan.  Det 
pedagogiska fältet bidrar med resurser i form av lärarutbildning, läroböcker och 
facktidskrifter till det lokala fältet där lärare arrangerar undervisningen (Norlund 2009:48). 
Mellan dessa fält sker en samverkan och enligt Bernstein har gränserna mellan 
rekontextualiseringsfälten blivit svagare med tiden på grund av att gränsen mellan ekonomi 
och utbildning har eroderats (ibid:49). En konsekvens av eroderade gränser kan exempelvis 
vara att skolan blir mer mål- och resultatstyrd. Vad gäller den här undersökningen kommer 
det officiella, pedagogiska och det lokala fältet vara av relevans vad gäller dess samverkan i 
förhållande till sakprosa och läsförståelse. När jag undersöker dessa fält kommer det ske med 
hjälp av Bernsteins analysbegrepp klassifikation och inramning. 
 

4.1 Klassifikation  
Klassifikation syftar till maktfördelning, hierarki och arbetsfördelning (Sjöstedt 2013:46).  
Enligt Bernstein (1990) handlar klassifikation om gränsdragningar och förhållandet mellan 
olika kategorier. Inom skolverksamheten, såväl som i det officiella, det pedagogiska och det 
lokala fältet kan klassifikation exempelvis handla om olika ämnen alternativt gränsdragning 
mellan olika moment inom ett ämne. Det förstnämnda, gränsdragningen mellan olika ämnen, 
kallas för yttre klassifikation medan det sistnämnda, gränsdragningar inom ett ämne, kallas 
för inre klassifikation (Sjöstedt 2013:47).  
 
Enligt Bernstein kan klassifikation vara mer eller mindre stark respektive svag. Stark 
klassifikation visar sig i det officiella fältet då tydliga mål och syftesbeskrivningar återfinns i 
en kursplan eller i det pedagogiska fältet då det finns en konsensus på skolan vad gäller 
exempelvis läroböcker, eller i det lokala fältet när läraren kommunicerar tydliga mål till sina 
elever. I samtliga fall finns det med andra ord en tydlig kategorisering som isolerar ämnet från 
andra ämnen.  En svag klassifikation innebär svaga gränsdragningar och kan visa sig när det 
finns en hög grad av tolkningsbarhet vad gäller styrdokumenten. En konsekvens av svag 
klassifikation kan vara när två olika ämnen lätt integreras med varandra (Norlund 2009:55). 
Centralt i den här studien kommer vara inre klassifikation eftersom uppsatsen håller sig inom 
svenskämnets ramar då jag dels undersöker gränsdragningen mellan olika moment, sakprosa 
och skönlitteratur och dels undersöker elevers läsförståelseutveckling mellan svenskkurserna 
(Sjöstedt 2013:47). Som (Bernstein 2000:12) uttrycker det handlar klassifikation primärt om 
vad som ska undervisas.  
 

4.2 Inramning  
Tillsammans med klassifikationsbegreppet presenterar Bernstein (1990) inramning, som 
relaterar till hur undervisningen ska gå till (Bernstein 2000:13). Inramning syftar till styrning 
och kontroll över vad som görs tillgängligt för eleverna (Diehl 2017:34ff). Enligt Bernstein 
delas inramning upp i två regelsystem, dels regler för den sociala ordningen vilken Bernstein 
kallar för den regulativa diskursen, dels regler för den diskursiva ordningen vilken Bernstein 
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kallar för instruktionsdiskursen. Det finns en hierarki diskurserna emellan och Bernstein 
menar att instruktionsdiskursen är inbäddad i den regulativa diskursen, således är den 
regulativa diskursen den dominanta. Regler inom den regulativa diskursen innebär aspekter 
som uppförande, karaktär och stil, medan i instruktionsdiskursen finner man aspekter som har 
med stoffurval, sekvensering, tempo och kunskapskriterier att göra. Vidare delas inramning in 
som yttre och inre. Yttre inramning kan exempelvis vara de kriterier som kursplanen ställer 
medan inre kan vara de kriterier som lärare och elev har kommit överens om tillsammans 
(Sjöstedt 2013:48).    
 
Inramning kan precis som klassifikation vara stark respektive svag. Vid en stark inramning 
finns det en tydlig makthierarki mellan lärare och elev. Läraren har kontroll över 
lektionsinnehållet, i vilken ordning saker ska göras och hur mycket tid som ska lägga vid 
varje moment och hur kommunikationen förs i klassrummet. Svag inramning kännetecknas av 
när elever har stort inflytande på undervisningens form och innehåll (Diehl 2017:34ff). 
Inramning kommer i den här undersökningen användas som analysbegrepp vad gäller den 
diskursiva ordningen.  
 

4.3 Synlig och osynlig pedagogik  
Bernstein presenterar även tre regler som gäller alla undervisningspraktiker, både inom den 
regulativa diskursen och instruktionsdiskursen. Dessa tre regler karaktäriseras av hierarki som 
uttrycker maktrelation, sekvensering vad gäller regler för utförande och kriterier för 
bedömning. De hierarkiska reglerna tillhör den regulativa diskursen medan sekvensering och 
kriterier tillhör instruktionsdiskursen. Dessa regler kan antingen vara implicita eller explicita 
(Hansson 2011:46). Vid implicita regler benämner Bernstein det som en osynlig pedagogik 
som innebär att kriterierna är diffusa och sättet att överföra kunskapen är mer underförstått. 
Vid explicita regler råder det en synlig pedagogik som innebär att det är högre grad av 
specificitet och mer explicit uttryckt hur man ska överföra kunskap (Bernstein 1983:48). 
Bernstein menar att skillnaden mellan en synlig och en osynlig pedagogik ligger i “sättet att 
överföra kriterierna och kriteriernas grad av specificitet” (Bernstein 1983:48, Hansson 
2011:45ff). Synlig pedagogik kopplat till inramning och klassifikation visar sig när det råder 
en stark klassifikation och stark inramning, medan en osynlig pedagogik råder då det är en 
svagare grad av klassifikation och inramning.   
  
I förhållande till den här studien kommer begreppen synlig och osynlig pedagogik användas i 
relation till hur styrdokumenten framställer sakprosans ställning kring läsning samt hur 
undervisningen packas upp i det lokala fältet när det gäller sakprosa.  
 

5 Metod  
I följande avsnitt presenteras och motiveras valet av metod (5.1), urvalet av lärare (5.2) samt 
hur intervjuerna (5.3) och analysen (5.4) har gått till. 
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5.1 Metodval  
För att uppnå studiens syfte och bidra med kunskap till den läsdidaktiska forskningen, 
tillämpar studien en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Eftersom studiens fokus ligger 
på lärares uppfattningar och upplevelser av olika aspekter av svenskämnet, lämpar sig valet av 
kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ intervjumetod undersöker jag därför lärares 
uppfattningar kring sakprosans roll i svenskämnet vad gäller elevers läsutveckling, samt 
elevers progression och lärares egen undervisning inom detta område. Syftet med kvalitativa 
metoder är enligt Patel och Davidsson (2011:119) att analysera, tolka och beskriva olika 
fenomen och företeelser, vilket går linje med lärarintervjuernas syfte.  
 

5.2 Urval och avgränsningar  
I studien intervjuas sammanlagt sex lärare där samtliga lärare kontaktades via mail. Två av 
lärarna kontaktades efter en rekommendation från min VFU-handledare respektive en privat 
kontakt. Vidare blev jag rekommenderad av en lärare på Göteborgs Universitet att kontakta 
lärarna på Björkskolan (se tabell 1). Utöver ovan nämnda lärare besökte jag flera skolors 
hemsidor för att söka upp och kontakta yrkesverksamma svensklärare och fick tillslut kontakt 
med lärarna på Tallskolan (se tabell 1).  
 
Lärarna som intervjuats arbetar på studieförberedande program. Anledningen till att enbart 
avgränsa sig till lärare som undervisar på studieförberedande program är, skillnaden i 
undervisningen mellan yrkes- och studieförberedande program vad gäller sakprosa. Det här 
hänger samman med att yrkeselever förhållandevis sällan väljer att läsa svenska 3, vilken är 
en kurs jag vill inkludera i den här undersökningen.  
 
Det gjordes inget medvetet urval utöver att alla lärarna arbetar på studieförberedande program 
eftersom jag i detta lilla urval inte funnit det relevant att undersöka frågor gällande vilken 
betydelse lärarnas sociala bakgrund, kön eller etnicitet eventuellt skulle kunna ha. Lärarna i 
undersökningen har fingerade namn för att bibehålla anonymiteten, även skolorna är 
anonymiserade. Samtliga lärare är utbildade svensklärare men det varierar hur länge de 
arbetat inom yrket. Anna och Maja arbetar på samma skola, Björkskolan. Även Mia och Kim 
arbetar på samma skola, Tallskolan. Resterande lärare, Ingrid och Jonna arbetar på olika 
skolor. I tabell 1 presenteras lärarna i den ordning som de intervjuades i.  
 

Tabell 1.  

Skola Fingerat namn År i yrket  

1. Granskolan  Ingrid  19 år 

2. Björkskolan  Anna 20 år 

3. Rönnskolan Jonna 6 år 
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4. Tallskolan  Mia 10 år 

5. Björkskolan Maja 16 år 

6. Tallskolan Kim 13 år 

 

5.3 Intervjuer 
Eftersom lärarnas upplevelser och uppfattningar står i fokus är intervjuer med färdiga 
svarsalternativ mindre lämpade. Däremot utgår alla intervjuer från samma huvudfrågor som är 
formade utifrån studiens övergripande frågeställningar. Med andra ord är intervjuerna till sin 
form semistrukturerade med målet att intervjusituationen ska upplevas som ett samtal (Patel 
& Davidsson 2011:82).  
 
Vid utarbetandet av en intervjuguide (se bilaga 1) utgick jag från studiens frågeställningar. 
Frågeställningarna fungerar som övergripande teman under vilka formulerades två eller flera 
huvudfrågor följda av möjliga uppföljningsfrågor.  Intervjuerna var standardiserade eftersom 
lärarnas intervjusvar skulle analyseras och jämföras med varandra.  
 
När lärarna kontaktades via mail beskrev jag studiens syfte och i vilket syfte intervjuerna 
skulle användas i. Vid intervjusituationen upprepade jag studiens syfte för att försäkra mig om 
att de förstod vad de ställde upp på.  Intervjuerna inleddes med inledande frågor dels för att få 
en uppfattning om deras generella syn på svenskämnet, dels för att klargöra att jag och läraren 
hade samma definition av vissa centrala begrepp. Varje intervju tog ca 45 minuter inklusive 
inledande frågor och avslutning. Intervjuerna som skedde över zoom spelades in både på 
datorn och på ljudinspelning på mobiltelefonen.  
 

5.4 Analys  
Efter varje intervju grov-transkriberades den. Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet 
för att jag inte skulle riskera att missa några detaljer. Vissa språkliga korrigeringar gjordes 
från talspråk till skriftspråk för att jag vid analysen skulle få en bättre förståelse. Vid analysen 
granskade jag varje intervju med studiens frågeställningar i åtanke och fann olika mönster och 
teman som var återkommande i samtliga intervjuer. Temana färgkodades och sorterades in 
under varje frågeställning i ett separat dokument.  
 

6 Resultat  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet är disponerat utifrån 
undersökningens tre frågeställningar. Varje frågeställning innefattar ett eller flera teman som 
har uppmärksammats vid analysarbetet av intervjuerna.  
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6.1 Vilka uppfattningar har ett antal lärare om sakprosans roll utifrån 
svenskämnets syftesbeskrivning, centrala innehåll och kunskapskrav 
speciellt vad gäller elevers läsförståelse?  

Utifrån den första frågeställningen framträder tre teman i lärarintervjuerna: Spänningen 
mellan frihet och tvång vad gäller ämnesplanen (6.1.1), sakprosans underordnade värde i 
förhållande till skönlitteratur (6.1.2) samt lärarnas litteraturval (6.1.3).  
 

6.1.1 Spänningen mellan frihet och tvång vad gäller ämnesplanen  
Ett tema som uppmärksammats ur intervjuerna är spänningen mellan frihet och tvång utifrån 
styrdokumenten. Mia lyfter att hon tycker att svenskämnet i sin helhet är mycket hårt styrt. 
Möjligheten att lägga mer fokus på skönlitteratur finns inte eftersom eleverna då inte hade 
klarat kraven i svenska 3 där de ska möta mer sakprosa. Mias uppfattning om att sakprosa är 
hårt styrt utifrån styrdokumenten delar hon inte med någon av de andra lärarna. Övriga lärare 
menar istället att styrdokumenten är tydliga men att de kan bli tydligare. Anna uttrycker att 
det är både roligt och bekvämt som lärare att det finns en frihet i ämnet. Dessvärre blir det till 
en nackdel för eleverna. Hon menar att varje svenskkurs ser olika ut varje år, därför önskar 
hon konkreta exempel i styrdokumenten.   

 
Mina svenskkurser under dessa 20 år jag arbetat har ju sett… Det är 20 olika kurser 
just för att jag har sådan stor frihet. Det borde vara mer konkret vad det är vi ska 
göra, fler exempel. Exempelvis, vilka andra typer av texter? Ge exempel på det och 
vilka texter som ska prioriteras. När man kommer till nationella har de valt en 
texttyp och det betyder ju att de gillar den texttypen, så hade man kunnat ha med den 
i styrdokumenten så blir tydligt att man ska prioritera den (Anna).   

 
Kim, precis som Mia, tycker att Lgy11 är betydligt tydligare än Lpf 94 men vill trots detta gå 
ett steg längre vad gäller tydlighet. Enligt Kim hade 70-talets styrdokument föredragits. 
Fördelen med dem är att det på ett tydligt sätt presenteras vad eleven ska lära sig och när 
eleven ska lära sig det.    
 

Det är ju mindre av “läroplanspoesi” nu än vad det var för några år sedan. Jag tycker 
det är bättre med tydligare styrdokument som gör att vi på många skolor i Sverige 
kan göra mer rätt. Nu blir det mycket tydligare med vilka förutsättningar som gäller 
och vilka delar som ska finnas med. Det är mer konkret och det behövs, det gör att 
jobbet blir lättare att sköta. Och även om elever flyttar och byter skola mellan någon 
kurs då vet man att eleven har med sig vad det som behövs. Sen kan man ibland 
önska, jag är 70-talist, och på den tiden var det skrivet i skolstadgan att vissa veckor 
ska man gå igenom vissa saker och i vilken ordning det skulle gås igenom, ibland 
kan jag önska att vi gick tillbaka till det för att det hade blivit enklare, dels för att en 
pedagogisk insatt människa tänkt igenom det och dels så vet man att elever som 
byter skola får med sig det de ska ha med sig (Kim).  

 
Samtidigt som Kim har en sådan önskan uttrycker han även att mer styrande styrdokument 
gör läraryrket mindre roligt eftersom det då blir svårt att anpassa både efter eget men även 
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elevernas intresse. Vad gäller sakprosa menar Kim att styrdokumenten är så pass tydliga som 
de bör vara, men att vissa delar hade kunnat vara mer fria.  
 

Det ska finnas en möjlighet att anpassa uppgifter och material efter program, klass 
och intresse. Det är synd i svenska 3 att man har gjort det omöjligt att gå in på 
sakprosa inom det utbildningsområdet som eleven själv deltar i, eftersom det står att 
eleven ska skriva en vetenskaplig text om något som berör svenskämnet. Förr kunde 
de till exempel skriva en uppsats om biologi vilket gjorde att naturvetarelever kände 
att “det här är viktigt för oss”, medan idag inte känner så. De tycker inte det är lika 
väsentligt att läsa in sig på nordiska språket till exempel, vilket jag förstår (Kim).   

 
Ingrid lyfter i sin intervju Englands skolform och menar att deras arbetssätt har en större 
konsensus vad gäller både material och arbetsuppgifter som eleverna får göra.   
 

Jag hade absolut velat ha mer styrning, i alla ämnen. Jag tycker att vi är alldeles för 
individualistiska överhuvudtaget vilket påverkar likvärdigheten. Jag säger inte att det 
är dåligt, många lärare vill och gör ett jättebra jobb men om man ser på till exempel 
England, där är det en helt annan kultur där man gör liknande uppgifter i ämnet och 
man jobbar på ett visst sätt runt olika ämnen. Då vet man att alla får med sig det som 
ska, för det finns riktlinjer och en stark övertygelse om att det här ska vi ge alla, men 
den diskussionen har vi inte riktigt i Sverige, så funkar inte våra styrdokument 
(Ingrid).  

 
Till skillnad från Ingrid menar Maja att glädjen i yrket är bland annat friheten i att utifrån det 
centrala innehållets ramar kunna välja vad undervisningen ska innehålla och hur den ska 
bedrivas. Det som känns tryggt för Maja är att de nationella proven finns. Proven agerar enligt 
henne som en slags betryggande styrriktning till vad som behöver uppnås.  
 
Lärarna är överens om att ett kollegialt samarbete vad gäller att tolka styrdokumenten är att 
föredra. Flera av dem, bland annat Ingrid, är tydlig med att det krävs flera års erfarenhet och 
kollegialt samarbete för att man som enskild lärare kan vila i att man har gjort en rimlig 
tolkning. Hon menar också att mer stöd och hjälp kring vad som ska göras kan öka statusen på 
ämnet. Trots detta lyfter även flera av lärarna vikten av att kunna anpassa undervisningen till 
program, klass och elevernas intressen. Denna ambivalens mellan frihet och tvång sätter 
Jonna ord på.  
 

Man behöver kanske arbeta mer kollegialt. Att man får mer tid till att samtala om 
varandras undervisning och tolkningar av styrdokumenten och bestämma material, 
vilka typer av texter till exempel. Men det är bra att man kan tolka och att det inte 
står explicit i styrdokumenten eftersom vi ska utgå från vad eleverna vill och deras 
intresse. Jag hade inte heller varit så bra på att ta upp det som jag själv inte känner 
mig så trygg i (Jonna).  

 
I citatet nämner Jonna att det även borde finnas ett kollegialt samarbete kring 
undervisningsmaterialet, något som även Anna nämnde i tidigare citat.  
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Som nämns inledningsvis finns det en spänning mellan för hårt styrande styrdokument och för 
stor frihet vad gäller styrdokumenten.  För att återknyta till Bernsteins analysbegrepp går det 
att se tecken på svag klassifikation i det officiella fältet eftersom styrdokumenten enligt de 
flesta lärarna är öppna för tolkning. Det tyder även på att lärarna vill ha en tydligare yttre 
inramning kring vad det är som ska göras, t.ex. mer konkreta exempel i kursplanerna gällande 
vad som ska göras.  
 

6.1.2 Sakprosans underordnade värde i förhållande till skönlitteratur  
Alla de intervjuade lärarna är överens om att sakprosan ytterst handlar om att eleverna ska 
producera text. Trots att sakprosatexter enligt flera lärare ofta bearbetas genom gemensam 
läsning i helklass är målet i slutändan att producera en egenskriven sakprosatext. Jämfört med 
skönlitteraturen får inte sakprosan ett egenvärde. Det uppstår med andra ord inte tillfällen då 
eleverna ”endast” ska förstå och tolka sakprosa, vilket är en skillnad i hur lärarna uttrycker sig 
vad gäller arbetet med skönlitterära texter. Det faller sig med andra ord naturligt att fördjupa 
analysen av sakprosans förhållande till skönlitteratur i intervjuerna eftersom dessa typer av 
text oftast ses som två motpoler till varandra, speciellt vad gäller elevers läsförståelse. En 
slutsats blir då att sakprosan får ett underordnat värde i förhållande till skönlitteratur.  
 
Utifrån intervjuerna blir det tydligt att sakprosans roll innefattar mer av en nyttoaspekt. Kim, 
uttrycker sig på följande sätt:   
 

Eleverna ska lära sig att tolka texter och läsa mellan raderna och se vad som 
egentligen uttrycks. Detta övas mest inom skönlitteraturen, inte så mycket i sakprosa 
eftersom det är enklare att nå fram till det tolkande stadiet med hjälp av 
skönlitteratur. Eleverna läser en sakprosatext för att hämta information inte för att 
bilda sig (Kim). 

 
Vidare uttrycker samtliga lärare att sakprosatexterna som eleverna möter är betydligt kortare 
och kan i flesta fall bearbetas under en lektion jämfört med skönlitterära texter som oftast är i 
form av en roman.  
 

Skönlitteratur får de läsa mer på egen hand. Från början introduceras boken i 
helklass och oftast får de stora sjok, ett beting som de ska läsa till en viss vecka. Sen 
diskuterar och lyfter vi saker från boken, frågor, analysfrågor, allt från 
diskussionsfrågor och egna tankar till att lyfta fram mer specifika frågor vad gäller 
stil. Då blir det mindre fokus på kortare delar. Vid sakprosa där jobbar vi med hela 
artiklar gemensamt under en lektion. Vi tar upp artiklarna och tittar på specifika ord 
och källor (Anna). 

 
En av lärarna, Jonna, lyfter att det är svårt att motivera eleverna vad gäller läsning generellt 
men det är något lättare när eleverna ska möta sakprosatexter jämfört med skönlitterära, vilket 
hon menar står i relation till textens längd.  
 

Det finns ett motstånd när det gäller läsning generellt. Läsning kräver ju något av 
en… De tycker att skönlitterära texter är långa och mer tidskrävande än 
sakprosatexter (Jonna).   
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Till skillnad från Jonna menar Mia att beträffande elevers motivation och att nå en lustfylld 
undervisning är det lättare när man arbetar med skönlitteratur.   
 

Det är bra att eleverna är väl förberedda för universitetet men det är väldigt mycket 
fokus på hur man skriver uppsats och PM och det kan ju leda till att man förlorar 
glädjen för språket. Med skönlitteraturen där finns ju chansen för att nå det som kan 
vara glädjefyllt. Det klart att det vetenskapliga kan ju vara intressant men det beror 
på elevens intresse... Och är eleven inte intresserade kan det lätt bli lite torrt med det 
vetenskapliga (Mia). 

 
Vidare lyfter även flera av lärarna att det finns en skillnad i vad sakprosa och skönlitteratur 
syftar till. I både Annas och Majas intervju är det tydligt att de mestadels undervisar utifrån ett 
tema. Inom temats ramar kombineras skönlitterära texter tillsammans med sakprosatexter. 
Båda lärarna, som arbetar på samma skola, menar att sakprosans roll i ett tematiskt arbetssätt 
är att vara ett hjälpande verktyg för att dels förtydliga de skönlitterära texterna och dels 
tillsammans med skönlitteraturen bygga temat.  
 

Sakprosa används uteslutande för att förtydliga de skönlitterära texterna men 
sakprosa och skönlitteraturen målar också gemensamt upp och klär temat i en dräkt. 
Exempelvis i svenska 2 höll vi på med modernismen och vi pratade om 
ungdomsvåld. Vi läste en skönlitterär roman och dagsfärska artiklar och reportage 
om olika sorters våld. Vi läste även en insändare om att unga människor inte tar 
ansvar och vi lyssnade på två låttexter om rapparnas upplevelser kring våld. Sen har 
de haft ett seminarium i mindre grupper om alla källorna och skrivit en 
argumenterande text om hur man ska komma till rätta med ungdomsvåldet, i texten 
ska källorna användas (Maja).   

 
På liknande sätt uttrycker sig Mia och Jonna. Vid en kombinerad undervisning om sakprosa 
och skönlitteratur utgår alltså undervisningen ofta från ett tema som grundar sig i en 
skönlitterär roman där sakprosan ger fakta om temat. Vidare menar Mia att kombinationen av 
sakprosa och skönlitteratur är en förutsättning för att hinna med allt som ska hinnas med i 
kurskraven. Som nämns i tidigare avsnitt (6.1.1) råder det en svag yttre inramning vad gäller 
sakprosa. Exempel på detta är när lärarna använder sakprosa som ett hjälpande verktyg och 
inte låter sakprosan få ett egenvärde, jämfört med skönlitteraturen. Vad gäller Bernsteins 
analysbegrepp, synlig och osynlig pedagogik, är det rimligt att utifrån intervjuerna uppfatta 
sakprosans roll i det officiella fältet som en del av den osynliga pedagogiken, i förhållande till 
skönlitteraturen. Skönlitteraturen får en mer explicit roll i styrdokumenten, vilket öppnar för 
en mer synlig pedagogik (Bernstein 1983:48). Konsekvensen av det här kan bli att sakprosans 
roll i det lokala fältet blir underordnat, precis som lärarna uttrycker i detta sammanhang. 
 

6.1.3 Litteratururval  
Val av litteratur och material för undervisningen lyfts ofta i intervjuerna. I svenskämnets 
syfte, centrala innehåll och kunskapskrav används frasen ”olika typer av texter” (Skolverket 
2011) vilket samtliga lärare i undersökningen är överens om att det inkluderar sakprosatexter. 
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Utöver sakprosa tolkar lärarna i samma fras även in det vidgade textbegreppet som inkluderar 
både text, bild, ljud och film. Två av lärarna inkluderar även teater och poesi.  
 
Vidare finns det en samstämmighet i att vid valet av material så utgår man från elevernas 
intressen, detta för att öka elevernas motivation och för att få dem att engagera sig i 
diskussioner om textens ämne. Vad som däremot skiljer dem åt är hur urvalet går till. Både 
Jonna och Maja uttrycker på ett tydligt sätt att de väljer texter utifrån elevernas intressen och 
vad eleverna kan tänkas känna igen sig i. Eleverna involveras även i urvalet. Jonna beskriver 
att eleverna vid vissa tillfällen får välja varsin text inom ett tema, för att sedan motivera varför 
just den texten ska väljas för vidare arbete.  
 

Först brukar jag presentera hur jag tänk och mina ramar kring ett tema. Då brukar 
jag göra lite olika men… Jag försöker uppmuntra dem att vara med. De får själva 
söka och välja texter som vi kan använda som har med mitt tema att göra. Sen får de 
presentera texterna som de vill ska ligga till grund för temat och motivera för mig 
och kamraterna varför vi ska ha dem, för vi kan ju inte ha alla 30 texter. Jag upplever 
ofta att de heller vill att jag kommer med förslag och att de får välja mellan dem. Om 
det är lathet eller att de tänker att det är jag som är lärare och att det är jag som ska 
bestämma… det vet jag inte… (Jonna).  

 
På skolan är vi är uppmanade att tillåta eleverna att välja material, redovisningsform 
och hur mycket tid som ska läggas. Men eleverna vill gärna att jag ska föreslå något 
och då föreslår man något utifrån ett samtal man haft med dem. Så i den 
bemärkelsen är de med. Jag väljer ofta material som berör allmänmänskligt innehåll. 
Jag försöker få dem att få syn på sig själva och vilken ålder de är i och vad som 
förväntas av dem, att det är dags att börja tänka och stå upp för sig själv men även 
lyssna på alla (Maja).  

 
Anna vill precis som Maja och Jonna välja ett ämne som engagerar eleverna, däremot brukar 
hon inte lägga så stor vikt vid att de ska känna igenkänning i texterna. Anna menar att hon 
hellre vill utmana dem och vidga deras perspektiv.   
 

Jag försöker hitta texter man kan få intressanta diskussioner om istället för att de 
hela tiden ska känna igen sig, jag försöker tänka att jag vidgar deras tänk och ger 
dem något mer utmanande (Anna).  

 
Vidare uttrycker Anna en fundering om urval av material gällande sakprosatexter jämfört med 
skönlitterära texter. Hon lyfter att hon själv ofta utgår från läroboken Svenska impulser som 
erbjuder olika typer av sakprosatexter, men att det inte finns någon konsensus på skolan kring 
användandet av läroböcker. Däremot köper skolan in uppsättningar av skönlitteratur, Anna 
menar att det är lite konstigt att det finns en större grad av samstämmighet vad gäller 
skönlitteratur medan med sakprosan får läraren hitta material på egen hand.  
 
Läroboken, Svenska Impulser, används även av Ingrid. Hon menar att det är elevens 
demokratiska rättighet att få en lärobok tilldelad till sig.  
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Det är en demokratisk rättighet som eleverna har att få en lärobok, sen är det upp till 
mig som lärare att välja hur mycket jag använder den. Men då har de i alla fall 
fått alla delar av kursen i boken. Även om det är ytligt stoff så har de det ändå där, 
annars är ju allt stoff dolt för eleverna och helt i min makt, den tanken gillar inte jag 
så jag utgår från läroboken och sen plockar in andra texter också. Och oftast, om 
man ska läsa om artiklar finns det exempel på artiklar och exempel på typiska drag 
för dem. Jag tycker det är bra att börja där om det finns ett bra avstamp, just för 
sakprosa (Ingrid).  

 
Även Kim använder läroboken Svenska impulser av och till, men mestadels blir det olika 
texter från nätet och uppslagsverk. Kim lyfter även att det finns diskussioner kollegor emellan 
på skolan där man samtalar och kommer fram till ungefär vilken textmängd och vilka 
texttyper som ska ingå i undervisningen, detta för att eleverna inte ska känna att det blir olika 
kvalité på undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis ser det relativt lika ut vad gäller litteraturvalen av sakprosatexter. Tre av 
sex lärare lyfter läroboken som en del av undervisningen om sakprosatexter, vilket är ett 
tecken på en starkare inre inramning av undervisningsmaterial. Utöver det menar lärarna att 
det förekommer en hel del material från nätet som artiklar, tidningsartiklar, inspelade tal, 
poddar, dokumentärer. Materialet hittar lärarna själva alternativt låter eleverna hitta passande 
material inom ett temas ramar, vilket är ett tecken på svagare inre inramning av 
undervisningsmaterial eftersom det då inte finns någon större samstämmighet inom det lokala 
fältet vad för texter eleverna möter. I två av intervjuerna (Maja och Jonna) blir det tydligt att 
eleverna ofta blir inkluderade när det kommer till att välja sakprosatexter, men att eleverna 
själva inte uppskattar det särskilt mycket.  
 
När det gäller att välja sakprosatexter för undervisningen förefaller inte det kollegiala 
samarbetet vara speciellt viktigt på någon av de fyra skolorna. Några av lärarna uttrycker att 
denna frihet är bra eftersom man då kan anpassa materialet utefter klass, medan några av dem 
hade velat ha en högre konsensus på skolan kring sakprosan, precis som man har med 
skönlitteratur i många fall. Dessa ståndpunkter passar väl in i det mönster som ovan 
kommenterats med hjälp av begrepp från Bernsteins utbildningssociologi. Läsning av 
sakprosa är inte lika synlig i det officiella fältet jämfört med skönlitteratur. Gällande 
skönlitteratur råder det en stark yttre inramning samt en synligare pedagogik eftersom det 
finns tydligare information vilket material som eleverna ska möta. I det officiella fältet 
gällande sakprosa föreskrivs att eleverna ska möta ”andra typer av texter”. Flera av lärarna i 
intervjuerna tolkar in det vidgade textbegreppet i ”andra typer av texter”, vilket inte går i linje 
med vad Skolverket faktiskt menar (Skolverket 2017). En konsekvens av det här är att 
eleverna får möta en salig blandning av olika texter och medier vilket kan tyda på en svag 
yttre inramning med en osynlig pedagogik. Utifrån intervjuerna råder det både en svag och 
stark inre inramning i det lokala fältet. När eleverna på gruppnivå möter och arbetar med 
samma sakprosatext, som de exempelvis får göra när de arbetar utifrån en lärobok, tyder det 
på starkare inre inramning. Däremot när eleverna har ett större inflytande, som de exempelvis 
har i Maja och Jonnas klass, råder det en svagare inre inramning vilket kan resultera i en 
utbildning som inte är likvärdig.  
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6.2 Hur ser lärarna på elevers läsförståelseprogression mellan 
svenskämneskurserna vad gäller sakprosa?  

Utifrån den andra frågeställningen kommer det fjärde och femte temat presenteras. Det 
handlar dels om svenskämnets ökade uppmärksamhet på läsförståelse av sakprosa (6.2.1), 
dels om lärarnas uppfattningar om elevernas behov av läsundervisningen kring sakprosatexter 
(6.2.2).   
 

6.2.1 Svenskämnets ökade uppmärksamhet på läsförståelse av sakprosa 
Ett tema som framträder i intervjuerna är att, svenskämnet uppfattas som ett ämne i snabb 
förändring. Temat återkommer i flera av lärarnas intervjuer i samband med intervjufrågor i 
anknytning till den andra frågeställningen om elevernas läsförståelseprogression. Flera lärare i 
undersökningen landar i en jämförelse med hur det ser ut idag jämfört med hur det såg ut förr 
under den förra läroplanen Lpf 94.  
 
Ingrid menar att det nu är betydligt mer betoning på att eleverna ska möta sakprosatexter 
istället för skönlitterära texter, bland annat argumenterande text.  
 

Drivkraften för mig som lärare är skönlitteratur och att genom den förstå sig själv. 
Men med framför allt den nya gymnasiereformen har det blivit mycket inriktat på 
texttyper och muntligt jämfört med förut, speciellt argumenterande tal. Det känner 
jag blir väldigt starkt betonat på bekostnad av andra saker (Ingrid).  

 
Kim är en annan av lärarna som på ett tydligt sätt uttrycker att det har skett en relativt stor 
förändring vad gäller styrdokumentens sätt att uttrycka progression inom alla moment i 
kurserna.  
 

Innan Lgy11, om man bara ser på hur betygsskalan såg ut förr upplevde jag att det 
ibland kunde komma in nya saker på VG- och MVG- nivån som inte ens hade 
underbyggts på G-nivå. Och då var det nästan som att man kunde tolka det som att... 
ja man kunde nästan glömma det som stod på G-nivå och bara leta efter det som 
eleven lyckats med på MVG-nivån, och då fick eleven ett MVG (Kim).  

 
I ett av Kims citat i avsnittet om ’spänningen mellan frihet och tvång’ används uttrycket 
”läroplanspoesi”. Kim menar att styrdokumenten har blivit tydligare och mer konkreta jämfört 
med Lpf94. Denna uppenbara tydlighet som kommit till i Lgy11 lyfter även Mia som menar 
att dagens kunskapskrav för sakprosa är rimliga i förhållande till elevernas progression, 
möjligtvis med undantag för svenska 1.  
 
Kim är en av lärarna som uttrycker att läroplansreformer som leder till ett svenskämne i 
förändring mestadels innebär nackdelar för både elever och lärare. Vidare menar Kim att en 
längre kontinuitet hade varit att föredra eftersom det gör både lärare och elever trygga i “vad 
det är man håller på med i skolan”.  
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I Sverige hittar varje ny regering en ny skolpolitik, och det är sällan det blir lika bra 
som när det finns en lång kontinuitet som gör att vi kan bli trygga i vad vi håller på 
med. Även om det finns brister är det bättre att leva i den bristen under en längre 
period och hitta sätt att lösa situationen ändå, för att på det sättet skapa en känsla av 
vad man håller på med (Kim).  

 

6.2.2 Elevers svårigheter att följa förväntad läsförståelseprogression  
Ett tema som blivit tydligt under analysarbetet av intervjuerna är, elevernas behov av 
läsundervisning i relation sakprosa. Lärarna är eniga om att eleverna blir sämre och sämre för 
varje år vad gäller läsförståelse generellt. Samtliga lärare menar att elevernas ordförråd är 
betydligt sämre idag och att det kan bero på att de läser både skönlitterära och sakprosatexter i 
mindre utsträckning idag jämfört med tidigare och att det även kan handla om att eleverna 
dagligen möter ett förenklat språkbruk på sociala medier exempelvis.  
 

Läsförståelsen har blivit sämre. Jag tror det beror på att eleverna läser mycket 
mindre kopplat till att de är på sina sociala medier, då får de ett språkbruk som är 
felaktigt och simpelt med förkortningar och slang, man kan till och med gå back med 
den läsningen (Maja). 

 
Både Anna och Maja som arbetar på samma skola uttrycker denna oro mot bakgrund av hur 
elevernas försämrade läsförståelsekunskaper visar sig på den gemensamma lässkrivning som 
alla elever gör när de börjar i svenska 1 på Björkskolan. Trots oron för eleverna är de eniga 
om att i takt med kursernas gång utvecklas eleverna för att klara de krav som ställs på dem i 
svenska 3, men vägen dit är kämpig. Maja lyfter att det senaste året var det 18 av 27 elever 
som inte hade tillräckliga kunskaper utifrån lässkrivningen i början av årskurs 1.  
 

Eleverna brister ofta i läs- och skrivförmåga, även i ordförrådet. Vi har en läs-
skrivning för alla ettor, och det går neråt. De grundläggande färdigheter är sämre 
idag än vad de var tidigare så det är kämpigt för dem. Men sen i takt med kursernas 
gång så går det bättre och bättre. Man kan känna oro på hösten men sen blir det ofta 
godkänt, men man får jobba med det (Anna).  

 
Det senaste året på programmet hade vi 18 av 27 elever som efter lässkrivningen i 
svenska 1 uppvisade tydliga problem av läsning, stavning och ordkunskap. 18 av 27 
elever blev utplockade för att få extra skriv- och lästräning. Men jag vill påstå att de 
har bättre förutsättningar i svenska 3 jämfört med svenska 1, och det beror på att de 
har gått gymnasiet och mött facktexter i andra ämnen än svenska. De tränas i att 
förstå text parallellt med att man har svenska. Men om en elev ligger efter i 
läsutvecklingen i ettan ligger den ofta även efter i både tvåan och trean (Maja).   

 
Ingrid menar också att eleverna inte har tillräckliga kunskaper när de börjar i svenska 1. Hon 
lyfter att eleverna visserligen känner till olika läsförståelsestrategier men att elevernas resultat 
inledningsvis är svaga vad gäller ordförråd och att ta sig an och tolka en text.  
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Även Kim uttrycker att situationen är bekymmersam. Kim förstår det som att problemet beror 
på att eleverna har fått för mycket hjälp i grundskolan kring läsningen vilket kan leda till att 
eleverna inte blir särskilt självständiga i sin läsning.  
 

Jag upplever att de på olika grundskolor har fått för mycket hands-on betonad hjälp 
med att förstå sakprosatexter som de läser. Det gör att de inte blir så självständiga i 
sin läsning vilket märks när de börjar i gymnasiet. Och ju längre upp i kurserna man 
kommer desto mer är det meningen att de ska göra den självständiga läsningen av 
texter så man får med sig innehållet ur dem. Den förmågan har de inte lika mycket 
nu (Kim).  

 
Problematiken i att få för mycket hands-on betonad hjälp går i linje med min tolkning av vad 
Maja uttrycker kring hur skolan idag, enligt skollagen 7 § (SFS 2018:1 098) ska stötta elever 
och anpassa undervisningen.  
 

Det har införts ‘stöd och anpassning’ i skollagen, vilket kan medföra att det är lätt 
för eleverna att hamna efter, eftersom de ändå får hjälp. Stöd och anpassning är en 
god tanke men det kan missbrukas och förminska resultat kvalitetsmässigt. Det är en 
märklig kunskapssyn att vilket innehåll som helst går att klara av… Att man kan 
anpassa fram kunskapen. Man vill hjälpa alla elever men man måste också vara 
medveten om vad man tar ifrån dem när man förenklar (Maja).  

  
Ingrid uttrycker att hon ofta blir chockad av de höga krav som ställs på eleverna vid nationella 
proven i svenska 3.  
 

Jag blir oftast chockad att det ställs så höga krav på eleverna i trean. Kraven är 
ganska så långt ifrån verkligheten med tanke på vad de läser och vad de förstår. I 
svenska 3 inför nationella proven får de ett omfattande häfte med både sakprosa och 
skönlitterära texter och det ägnas mycket tid åt att gå igenom och förklara och 
diskutera texterna med eleverna för att överhuvudtaget få med dem, så där ställs det 
höga krav på deras läsförståelse (Ingrid).   

 
Som nämns inledningsvis är lärarna eniga om uppfattningen av att elevernas läsförståelse och 
framförallt ordkunskap har brister när de börjar i svenska 1, vilket kan vara ett tecken på svag 
klassifikation mellan grundskola och gymnasieskola. De är även eniga om att när eleverna 
börjar i svenska 3 har de relativt goda kunskaper för att klara av kraven för ett godkänt betyg 
vad gäller att förstå sakprosatexter, men att vägen dit är kämpig. Trots att de flesta av lärarnas 
elever klarar kraven uttrycker bland annat Ingrid, återigen, att eleverna behöver mycket hjälp 
för att överhuvudtaget förstå texterna i nationella proven för svenska 3. Det här kan vara ett 
tecken på att länkningen mellan det officiella och lokala fältet är svagt. En förklaring till att 
det är svagt kan vara att det råder en osynlig pedagogik vad gäller läsförståelse i det officiella 
fältet. Lärares tolkning av kursplanen går inte i linje med skolverket idé av vad eleverna ska 
kunna, vilket visar sig när de ska göra nationella proven.  
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6.3 Hur gestaltas undervisning kring sakprosa enligt lärarna själva  
Ytterligare två teman som har uppmärksammats rör läsförståelsestrategier och stöttning. 
Dessa teman är centrala i den del av intervjuerna som utgår från den tredje frågeställningen 
vilken handlar om lärares undervisning. Dels handlar det om att lärarna främst kopplar denna 
stöttning till läsning av skönlitteratur (6.3.1), dels om att stöttning av sakprosaläsning, vilken 
de flesta lärarna också värdesätter, både sker som en medveten stöttning men också som en 
omedveten (6.3.2).  
 
6.3.1 Stöttning i läsförståelse förknippas med skönlitteratur  
När jag under intervjuerna ställde frågor om läsförståelsestrategier var detta något som de 
flesta lärarna i första hand kopplade till skönlitterära texter. Kim är en av lärarna som drog 
denna parallell gällande hur och när läsförståelsestrategier används. Kim menar att 
läsförståelsestrategier inte används på ett medvetet sätt vad gäller läsning av sakprosatexter.   
 

Det landar inom skönlitteratur då man ställer mer frågor till texten. Det är för att det 
är där grogrunden till diskussion finns. Sakprosa handlar mer om nyttoaspekten, 
skönlitteratur handlar mer om större ämnen som t.ex. demokratifrågor, inte bara att 
lära sig att läsa en viss typ av text för att man ska skriva en uppsats av det. De läser 
en sakprosatext för att hämta information inte för att bilda sig (Kim).  

 
Jonna nämner precis som Kim att de oftast läser en sakprosatext i syfte att kunna skriva en 
annan sakprosatext vid ett senare tillfälle. Därför landar undervisningen ofta i att titta på 
struktur och källkritik.  
 

Det är ju mycket fokus att de ska kunna skriva olika texter, debattartiklar, artiklar, 
vetenskapliga texter för att de ska in på universitetet sen. Så det gör ju också att man 
använde sig av texterna för att de ska lära sig skriva det och lära sig se strukturen i 
det, och möjligtvis att man lyfter in det källkritiska perspektivet. Så det blir ju på ett 
annat sätt jämfört med skönlitteraturen (Jonna).  

 
Mia menar att man behöver hjälpa eleverna att tolka sakprosatexter för att de ska kunna 
producera en text. Hon nämner även att det blir mycket fokus på att i helklass titta på 
specifika ord och källor, när det kommer till sakprosatexter.  
 
Enligt Bernsteins analysverktyg kan det här vara ett tecken på att det råder en osynlig 
pedagogik i det officiella fältet kring i vilket syfte man ska läsa en sakprosatext vilket kan 
mynna ut i att sakprosan används i mer instrumentell syften så som lärarna beskriver. 
Resultatet av det är att lärare inte använder läsförståelsestrategier rörande sakprosan eftersom, 
som Kim menar, man inte ska komma åt det tolkande stadiet i syfte att bilda sig.  
 

6.3.2 Medveten och omedveten stöttning av sakprosaläsning  
Anna menar att eleverna alltid har behövt stöttning i att förstå texter, mer än vad lärare 
egentligen förstått. Anna precis som Maja har gått fortbildning i läs och skrivutveckling– 
Läslyftet, de kallar sig själva för läslyftslärare. När både Anna och Maja talar om 
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läsförståelsestrategier upplever jag det som att de är rutinerade och talar utifrån en 
samstämmighet vad gäller just stöttning i läsundervisningen.  
 

Jag gick läslyftet och där finns tydliga scheman som man kan attackera texten på. 
Jag brukar “röja minorna” innan de börja läsa och vara förutseende med vilka frågor 
de kommer ställa, så man banar väg för att läsningen ska gå bra. Men vi brukar börja 
med att titta på rubriken och bilden till exempel... och man ställer frågor till texten 
som är på ytlig och innehållslig nivå, klassisk lässtrategiteknik (Maja).  

 
Jag har lärt mig mycket genom läslyftet, jag är en läslyftslärare. Jag arbetar mycket 
med att ge förförståelse. När jag delar ut en text vill jag ge dem förslag på hur kan 
man ta sig an den. Vi kollar mycket på rubriker, bilder, bildtext, ingress. Jag pratar 
mycket om strategitänkandet kring hur man ska läsa en sakprosatext. Sen går vi 
igenom svåra ord, gör mindre sammanfattningar under läsningens gång följt av en 
slutgiltig sammanfattning. Jag tar inte för givet att de har förstått, de blir aldrig 
lämnade ensamma med att förstå en text (Anna).  

 
På liknande sätt uttryckte sig även Ingrid kring läsförståelsestrategier, trots att hon inte inte 
nämnde Läslyftet. Ingrid berättade att hon haft en minikurs för sina elever där fokus låg på 
just hur man ska möta en sakprosatext.  
 

En gång hade jag en minikurs med lässtrategier. Så här enkla saker som att “nu har 
ni en text, vad talar till dig i texten? Titta på bilder, rubrik, “vad tror du texten 
kommer handla om?” Mycket förförståelse försöker jag få dem att tänka och de kan 
få läsförståelsefrågor, som instuderingsfrågor fast till texten, så gör jag (Ingrid). 

 
Vidare lyfter Ingrid, precis som Jonna, Mia och Anna, att högläsning av sakprosatexter sker i 
större utsträckning än skönlitterära texter. Genom gemensam högläsning arbetar man mer 
tillsammans med texten och diskuterar olika tolkningar av den.  
 

Jag läser ofta högt för mina elever för de tycker att det är skönt att lyssna. Då brukar 
vi också stanna upp ta en paus och jag involverar dem kring deras tolkningar och vi 
samtalar. Men de får framförallt prata om texter, först läsa själva, sen prata med 
kompis och sen helklass. Om man ska ha både muntligt och skriftlig examination på 
ett tema eller arbete blir det muntliga först och sen sin individuella skriftliga text. 
Men har ju då läst och jobbat med en kompis och hört resten av klassen. Den 
ordningen blir ofta bra, speciellt för de som inte känner sig trygga i sin läsförståelse 
(Jonna).  

 
Om vi arbetar med en sakprosatext tror jag nog vi bearbetar den mer gemensamt, 
alltså då jobbar vi mer med den, tar upp svåra ord. Det är ju oftast så att de texterna 
är kortare och man kan läsa högt och gå in mer i dem på detaljnivå än vad man kan 
med skönlitteratur. Ofta läser jag högt, ja det är jag som läser eftersom de flesta 
elever läser så pass hackigt numera att det är svårt att förstå, det blir ingen behållning 
om de läser en text högt. Och sen brukar jag ta upp svåra ord, eleverna får slå upp 
dem eller om vi går igenom dem (Ingrid). 

 



 

23 
  

Till skillnad från övriga lärare uttrycker Kim att han inte tillämpar någon medveten stöttning i 
läsförståelse vad gäller sakprosatexter. Istället får eleverna individuell stöttning om de har 
”gått vilse i texten”. Kim menar att eleverna inte behöver så mycket hjälp att förstå, mer 
stöttning behövs snarare vad gäller att sålla information i en informationstät text och när 
eleverna ska producera text.  
 
Sammantaget arbetar flera av lärarna med gemensam läsning i helklass och olika 
läsförståelsestrategier som t.ex. frågor till texten och sammanfattningar. Utifrån min analys av 
intervjuerna arbetar man mer på det tolkande stadiet när eleverna möter skönlitterära texter. 
Kim lyfter under sin intervju att eleverna inte är lika självständiga i sina tolkningar när de 
möter en text idag, jämfört med hur det var för några år sedan. En möjlig förklaring till att 
eleverna inte är lika självständiga i sina tolkningar kan vara dels vad många lärare lyfter, 
bristande ordkunskap, dels att nyttoaspekten tar över sakprosans roll och trivialiseras vad 
gäller läsförståelse både i det officiella och lokala fältet.  
 

7 Sammanfattande diskussion  
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Sammanfattningen och 
diskussionen är disponerad utifrån studiens tre övergripande frågeställningar. Slutligen ges en 
kort reflektion om studiens värde för svensklärarprofessionen och en utblick kring vidare 
forskning.  
 
Utifrån studiens första frågeställning och det empiriska materialet kan man se tecken på vad 
de flesta av lärarna uttrycker, att det hade varit att föredra om svenskämnet haft mer explicita 
exempel på vad undervisningen ska behandla och hur viss undervisning ska bedrivas. Det är 
enligt Bernstein (2000) tecken på att ämnet har en svag yttre inramning.  
 
Sakprosans roll i styrdokumenten vad gäller läsning är utifrån analysen svagt klassificerad 
jämfört med skönlitteraturen eftersom det för lärarna inte framstår vad ”andra typer av texter” 
faktiskt innebär. Flera av lärarna inkluderade det vidgade textbegreppet i ”andra typer av 
texter” vilket kan resultera i ett urval av allt från tidningsartiklar, filmer och inspelade tal. 
Denna tolkning av ”andra typer av texter” går inte i linje med vad Skolverket (2017) faktiskt 
menar.  

 
I tidigare styrdokument har begreppet det vidgade textbegreppet använts. Den 
termen används inte i den här ämnesplanen; i stället har preciseringar gjorts om 
vilken typ av text som avses (Skolverket 2017).  
 

Lärarnas tolkning av frasen är emellertid inte särskilt konstig eftersom definitionen av ”andra 
typer av texter” förklaras i kommentarmaterialet (Skolverket 2017), ett kommentarmaterial 
som är frivilligt för varje lärare att ta del av och är en separat del av den reviderade 
ämnesplanen som utgavs 2017, sex år efter läroplansreformen 2011. Att ämnesplanen i 
svenska överhuvudtaget behöver ett kommentarmaterial för att utveckla och förklara vad som 
menas i ämnesplanen är i sig anmärkningsvärt och ett tecken på att ämnesplanen har en 
osynlig pedagogik med implicita mål och syftesbeskrivningar. Det råder dock en mer synlig 
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pedagogik när det kommer till att producera text, vilket lärarna därmed uppfattar som det 
primära målet med sakprosa.   
 
Vidare går det att konstatera att en konsekvens av den osynliga pedagogiken vad gäller 
läsning av sakprosa är att sakprosan inte får ett egenvärde. Exempel på det här kan man se i 
intervjuerna då flera av lärarna endast säger sig använda sakprosatexter i instrumentella 
syften, exempelvis för att tolka och förstå en skönlitterär text. Sakprosans roll är alltså ofta 
sekundär när man arbetar med ett tema. Flera lärare ger uttryck för liknande åsikt som Kim 
när han säger: ”sakprosa är till för att hämta information, inte för att bilda sig” (6.1.2). Denna 
inställning lyfter även Tønnesson (2020:28) och menar att många lärare ser större potential i 
skönlitterära texter när det gäller möjligheter att nå en diskussion om vad texten betyder och 
innebär (ibid.). Att kombinera sakprosa med skönlitteratur i ett undervisningsmoment är inte 
ett problem i sig, utan det handlar snarare om att använda båda texttyperna på ett likvärdigt 
sätt för att få ut så mycket som möjligt av dem. Således hade det blivit tydligare för 
svensklärare om svenskämnets ämnes- och kursplaner var mer explicita med i vilket syfte 
man ska läsa sakprosatexter (se avsnitt 3.1). För att exempelvis jämföra med den norska 
ämnesplanen utrycks det bland annat på följande vis vad gäller skönlitteratur och sakprosa:  
 

Analysera och tolka romaner, noveller, drama, lyrik och sakprosa på bokmål och 
nynorsk från 1850 till idag, och reflektera över texterna i ljuset av den 
kulturhistoriska kontexten och den egna samtiden (Utdanningsdirektoratet 2019).  

 
I den norska kursplanen är det tydligt i alla tre årskurserna att eleverna ska analysera och tolka 
både skönlitteratur och sakprosa, man gör ingen skillnad på dem. Sakprosans och 
skönlitteraturens roll i norska kursplanen vad gäller läsning är lika konsekvent i alla tre kurser 
med ett lika preciserat syfte för sakprosa som för skönlitteraturen. Lärare i Norge, precis som i 
Danmark får även didaktisk vägledning om hur undervisningen kan bedrivas (se avsnitt 3.1), 
vilket är ett tecken på synlig pedagogik och stark inramning.  
 
Vad gäller synlig och osynlig pedagogik uppger lärarna i undersökningen, i likhet med 
Norlund (2009) att elevernas läsförståelse blir sämre och att elevernas ordförråd är betydligt 
sämre idag jämfört med tidigare. De uttrycker även, att eleverna ofta har otillräckliga 
kunskaper från grundskolan för att ta till sig texter som de möter i kurs 1 i gymnasieskolan. 
Det här skulle kunna vara ett tecken på svag klassifikation med avseende på progression 
mellan grundskolan och gymnasieskolan, men eftersom den här studien riktar sig mot 
gymnasieskolans styrdokument och undervisning är det svårt att uttala sig rörande denna 
fråga. Vad man däremot kan lyfta är elevernas läsförståelse med avseende på progression i 
gymnasieskolan. Flera lärare i undersökningen är överens om att eleverna i flesta fall klarar 
kraven som ställs i svenska 3. Däremot är det en lärare (Ingrid) som uttrycker att eleverna 
behöver mycket stöttning för att förstå texterna som ligger till grund för läsförståelsedelen i 
nationella provet i svenska 3. Det här är ett tecken på att glappet mellan lärarnas tolkning av 
styrdokumentet inte går helt i linje med vad Skolverket (2011) vill att eleverna ska uppnå, 
vilket återigen är ett tecken på svag yttre inramning och osynlig pedagogik. Det är inte särskilt 
konstigt om eleverna inte har kunskap i hur man ska förstå en sakprosatext eftersom det inte 
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står i kursplanen uttryckligen vad eleverna ska göra när de ska läsa en text. I kunskapskraven 
för svenska 1 ska eleverna läsa texter (Skolverket 2011); vad för text eleven ska läsa eller hur 
de ska läsa texten preciseras inte utan det får läraren tolka fritt. Det är först i det centrala 
innehållet för svenska 3 som läsning preciseras då det uttryckligen står att läsning inkluderar 
”strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning” 
(Skolverket 2011). Det är dock inte preciserat vilken typ av text som ska läsas. Det råder med 
andra ord en mer synlig pedagogik och en starkare yttre inramning i svenska 3 jämfört med 
svenska 1 och 2.  
 
Det kan bli problematiskt om lärarna gör ”felaktiga tolkningar” av svenska 1 och 2 
styrdokument eftersom det kan leda till att eleverna inte klarar kraven som är mer preciserade 
i svenska 3, en konsekvens av osynlig pedagogik och svag yttre inramning. Vad kursplanen i 
svenskämnet hade kunnat vara mer explicita med är att definiera begreppet läsa även i 
svenska 1 och 2 samt lyfta tillämpningen av läsförståelsestrategier både i arbetet med 
sakprosatexter och skönlitterära texter. Att tillämpa läsförståelsestrategier i samband med 
sakprosatexter är inte en självklarhet för lärarna i studien; det är mer av en självklarhet när 
man arbetar med skönlitterära texter, då man återigen enligt flera av lärarna arbetar mer i det 
tolkande stadiet.  
 
Ytterligare en konsekvens av osynlig pedagogik kan vara vad en av lärarna (Maja) uttrycker 
oro kring, nämligen införande av ”stöd och anpassning”. Stöd och anpassningar är i grunden 
en god tanke, men det kan även missbrukas och leda till att man anpassar bort kunskap. 
Utifrån svenskämnets kunskapskrav och dess höga tolkningsbarhet är det lätt att som lärare 
anpassa och förenkla undervisningen i så pass hög utsträckning att man snarare tar ifrån 
eleven möjlighet att utveckla viktig kunskap. Om man som lärare även inkluderar det 
”vidgade textbegreppet” i sin tolkning av ”andra typer av texter” kan detta exempelvis leda 
till att läraren väljer bort utmanande sakprosatexter och istället gör ett studiebesök eller tittar 
på en dokumentärfilm.  
 
Trots att svenskämnets kursplaner enligt tidigare forskning och utifrån den här studiens 
undersökning präglas en svag yttre inramning med en osynlig pedagogik vad gäller sakprosa 
präglas den även av en stark inre klassifikation eftersom att gränsdragningen mellan 
skönlitteratur och sakprosa är markant. Gränsdragningen mellan skönlitteratur och sakprosa 
finns inte i de norska kursplanerna vilket gör att sakprosan, vad gäller att läsa, tolka och 
reflektera, värderas lika högt som skönlitteraturen. En förklaring till att det ser ut som det gör 
inom det officiella fältet gällande styrdokumenten i svenskämnet kan vara att det en gång har 
funnits en uppdelning av svenskämnet i ett språkämne och ett litteraturämne. Dessa 
indelningar råder fortfarande inom det pedagogiska fältet gällande lärarutbildningen vilket 
givetvis kan påverka den generella synen på svenskämnet.  
 
Man kan konstatera att sakprosans roll vad gäller läsförståelse i svenskämnets styrdokument 
och undervisning utifrån lärarintervjuerna innefattar en osynlig pedagogik med en svag yttre 
inramning. Däremot råder det en stark inramning där de intervjuade lärarna utrycker att det i 
de flesta fall är de själva som styr undervisningens innehåll vad gäller litteratururval och 
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sekvensering; eleverna har möjlighet att påverka men detta sker inom lärarens bestämda 
ramar. Jämfört med hur lärarna utrycker sig gällande den tidigare läroplanen (Lpf 94) är 
Lgy11 tydligare med vad svenskämnet ska innehålla, men trots detta är det flera av dem som 
ger utryck för att de vill ha mer styrning.  Den största anledningen till det är att detta ökar 
chansen till att alla elever får en mer likvärdig utbildning. 
 
Avslutningsvis kan man konstatera att det inte går att dra några generaliserbara slutsatser från 
resultatet, men uppsatsen kan bidra till läraryrkets profession genom att belysa betydelsen av 
att minska glappet främst mellan det officiella och det lokala fältet. En svag yttre inramning 
och att svenskämnet är så pass anpassningsbart riskerar att leda till ett svenskämne per lärare 
(se avsnitt 6.1.1). Exempel på det här ser man i min studie när det kommer till lärarnas 
tolkning av ”andra typer av texter”. Därför bör svensklärare vara medvetna om vilken typ av 
tolkning de gör av ämnesplanen och vad den tolkningen grundar sig i. För vidare forskning 
hade det varit intressant att tillämpa en djupare läroplananalys och jämföra läroplanerna i 
Norden samt genomföra en fördjupad komparativ intervjustudie med lärare från alla de  
Nordiska länderna. 
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9 Bilaga 1: Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Vilken kurs i svenska undervisar du just nu i?  
Undervisar du i fler ämnen än svenska?  
 
Inledande frågor:  

1. Skulle du kunna beskriva din syn på svenskämnet?  
a. Finns det något som är mer eller mindre nödvändigt enligt dig?  

2. I svenskämnets syfte bland annat används frasen ‘skönlitteratur och andra typer av 
texter’. Hur tolkar du ‘andra typer av texter’ i förhållande till skönlitterära texter?  

3. Vad innebär läsförståelse för dig?  
 
(Hur gestaltas undervisningen kring sakprosa enligt lärarna själva?) 

4. Beskriv hur du upplever att fördelningen mellan sakprosa och skönlitterära texter i din 
undervisning. Får den ena mer/mindre plats än den andra?  

5. När du ska undervisa kring sakprosa, hur kan det se ut då?  
a. Läsa och reflektera kring texter? (Form, struktur vs reflektera över innehåll) 
b. Producera text?  

6. Hur stöttar du eleverna när dem möter sakprosa jämfört med skönlitterära texter? 
a. Modellering av lässtrategier?  
b. Högläsning? 

7. Hur gör du undervisningen så lustfylld som möjligt? 
a. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningen och urvalet av 

sakprosatexter?  
b. Får eleverna söka upp egna texter eller används läroböcker eller kompendier?  

 
(Hur ser lärarna på elevernas läsförståelseprogression mellan svenskämneskurserna vad 
gäller sakprosa?) 

8. Vilka förväntningar har du på elevernas läsförståelse vad gäller sakprosa i respektive 
kurs?  

a. Upplever du att eleverna har tillräckligt med förkunskaper från högstadiet? 
b. Upplever du att de har tillräckligt med förkunskaper när de börjar trean? 
c. Upplever du att eleverna i årskurs tre har förmågan att kritiskt granska 

sakprosatexter?  
d. JA/NEJ, vad beror detta på tro?  
 

(Vilka uppfattningar har ett antal lärare om sakprosans roll utifrån svenskämnets 
syftesbeskrivning, centrala innehåll och kunskapskrav vad gäller elevers läsförståelse?)  

9. Hur mycket inflytande upplever du att du har över vad i kursinnehållet som ska 
prioriteras?  

a. Är det bra/dåligt?  
 



 

 

10. Om man gör en jämförelse mellan läsning av skönlitterära texter och läsning av 
sakprosatexter och ställer dessa mot varandra, hur upplever du fördelningen mellan 
dem i styrdokumenten?  

a. Upplever du att det finns skillnader?  
b. Upplever du att styrdokumenten ger dig tydlig information vad som förväntas 

innehålla i olika kurser vad gäller sakprosa?  Varför/Varför inte?  
c. Använder du kommentarmaterialet till styrdokumenten? (Varför/varför inte? 

Hur gör du istället när/om du inte förstår?)  
d. Finns det något som bör förändras? Tydligare styrdokument? Mer forskning?  

 
Avslutande frågor:  

11. Upplever du att elevernas läsförståelse inom sakprosa har förändrats under dina år som 
lärare? 

12. Finns det något mer du vill tillägga?  
 
 
 
 
 
 
 

 


