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Abstract: 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka läsarter för skön-
litteratur och sakprosa som elever intar, vilka de förses med och vilka som 
efterfrågas av olika aktörer. Genom att undersöka läsarter genereras kunskap om 
hur läsundervisning utformas och hur väl den möter olika aktörers efterfrågan. 
Genom att få den kunskapen kan en läsundervisning med stöd i forskning bedrivas 
för att ge elever förutsättningar att bemöta de olika aktörernas efterfrågan och för 
att delta i samhällslivet efter skolan. Frågeställningarna har därefter formulerats 
för att ta reda på vilka läsarter med relevans för högstadiet och gymnasieskolan 
tidigare forskning har identifierat och vilka läsarter som gynnas i olika kontexter. 
Frågeställningarna har besvarats genom en systematisk litteraturstudie där de 
framkomna läsarterna presenterats och analyserats enligt en innehållsanalys. 
Resultatet visar att läsartsforskningen konstruerar nya läsartsbegrepp för den 
läsning som identifierats för att undvika att använda äldre kritiserade begrepp på 
nya empiriska studier. I denna studie presenteras 20 läsartsbegrepp som sedan, 
genom att identifiera likheter och skillnader, systematiserats till fyra läsarter. I de 
fyra läsarterna ingår läsarter för både sakprosa och skönlitteratur. Dessa fyra läs-
arter gynnas olika i olika kontexter. Nationell examination gynnar tre av fyra läs-
arter och den läsart som inte gynnas där, gynnas istället i litteratursamtal och av 
eleverna själva vid kommentering av skönlitteratur. Resultatet visar att det finns en 
diskrepans mellan läsarters efterfrågan och användande. Forskningen för läsarter 
inom skönlitteratur är progressiv men mer empiriskt material behövs. Forskningen 
för läsarter inom sakprosa är ett relativt nytt forskningsfält och behöver utvecklas 
för att ge elever rätt förutsättningar för att bemöta efterfrågan på läsarter i olika 
kontexter. 
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1. Inledning 
 
Det är genom läsning vi lär känna vår omvärld, våra medmänniskor och oss själva. 
Något omformulerat, men det är så Skolverket introducerar svenskämnet i gymnasie-
skolan i sin kursplan (Skolverket, 2019b). Påståendet indikerar att läsning är något 
väsentligt i varje människas liv, en genväg till kunskap, en bättre förståelse av sin 
existens och en genväg till ett bättre liv. Läsning av sakprosa är en nödvändighet för att 
fungera i samhällslivet och skönlitterär läsning kan berika en människa. Läsning har en 
stor betydelse för människan och läsningen är vad varje människa gör den till. Trots att 
elever lär sig att läsa och kan läsa relativt väl när de börjar på högstadiet återstår en stor 
del av utvecklingen av läsningen. När eleverna kan avkoda en skriven text riktas istället 
fokus på att utveckla förståelsen och sätten att läsa texter på för att utvinna olika typer 
av information. Tengberg förklarar att kursplanen i svenska för högstadiet från år 2000 
beskriver att läsning av skönlitteratur ”hjälper människan att förstå sig själv” och bidrar 
till att ”ge svar på de stora livsfrågorna” (Tengberg, 2011, s. 305). Sedan dess har nya 
kursplaner tillkommit, men beskrivningar av skönlitteraturens inverkan på människor 
återkommer. En läsning av skönlitteratur som endast fokuserar på vad som sker i skön-
litteraturen via dess handling tenderar att inte ge en djupare förståelse av texten i 
relation till läsaren (ibid.). Läsning av sakprosatexter i skolundervisning skiljer sig mot 
elevers vardagliga läsning eftersom undervisningen förser eleverna med verktyg för att 
kunna läsa texter på det sätt som lämpar sig bäst. Sakprosa läses ofta kritiskt i skolan. 
Att läsa sakprosa kritiskt kan ske på flera olika sätt och det är därför viktigt att ta reda 
på vilka förhållningssätt av kritisk läsning eleverna intar och vilka de blir begärda att 
inta. Det didaktiska valet av litteratur handlar därför inte om vad som ska läsas, utan 
hur det ska läsas. Aktörer som lärare, styrdokument, nationella examinationer och läro-
böcker efterfrågar olika typer av läsning och för att konstruera en läsundervisning som 
förser elever med de läsarter de behöver, behöver vi förstå vilka läsarter de intar och 
vilka som efterfrågas för såväl skönlitteratur som sakprosa. 
 
Läsforskningen är på intet sätt ett nytt forskningsfält men eftersom texter, språk och 
tillgång till texter förändras, krävs det att den förnyas. Tengberg menar att det inte går 
att utveckla läsforskning genom att använda gamla läsartsbegrepp på nya empiriska 
studier (Tengberg, 2010, ss. 83–84). Eftersom de tidigare etablerade begreppen kring 
förhållningssätt till texter i många hänseenden inte längre är relevanta, behöver 
forskningen vara konstruktiv och skapa nya mer specificerade begrepp för att utveckla 
förståelse för läsning i teoretisk mening (ibid.). Läsforskningen är som forsknings-
område inte nytt, men den svenska forskningen inom läsning som berör läsarter – 
förhållningssätt till text – inom svensk skola har under några år utvecklat nya begrepp 
och tankar kring läsarter och behöver fler studier som bidrar till att öka förståelse och 
bredda kunskaper inom området. Om forskningen inte utvecklas riskerar vi att utlämna 
eleverna till sina egna läsförmågor istället för att aktivt bedriva varierande, målinriktad 
och utvecklande läsundervisning som har sin grund i forskning. 
 
Att belysa läsarters förekomst i olika kontexter kan bidra till att svensklärare medvetet 
kan använda skönlitteratur och sakprosa för att utveckla elevers förhållningssätt till den 
valda texten, att de kan inta olika läsarter och därmed utveckla elevernas förståelse för 
olika texttyper, omvärlden, livsvillkor och deras egen läsning. Konstruktionen av frågor 
i ett litteratursamtal eller skrivuppgifter påverkar direkt vilken läsart eleverna intar och 
vilken läsart de därmed utvecklar.  
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Inom skolvärlden finns nationella prov, kunskapskrav och PISA som efterfrågar 
läsförståelse och läsning av texter ur olika perspektiv. De efterfrågar olika läsarter som 
elever behöver klara av att inta för att klara av uppgifter eller kunskapskrav. I PISA 
2018, ett internationellt prov som mäter 15-åringars läsförståelse, blev Sveriges 
genomsnittliga resultat 506 poäng, vilket är 19 poäng högre än OECD-genomsnittet på 
487 poäng (Skolverket, 2019d). Sedan 2012 har resultaten stigit vilket visar en positiv 
utveckling för svenska elevers läsförståelse. Resultatet kan i sig problematiseras men 
det indikerar att de svenska elevernas läsförståelse är god i en internationell kontext. 
Betyder det att svenska elever är bättre på att läsa, bättre på att förstå eller att svensk 
skola har en läsundervisning som är väl utformad för att få goda resultat i liknande 
prov? Att i en systematisk litteraturstudie undersöka empiriska studier som behandlar 
läsundervisning, uppgiftskonstruktioner, provresultat och läroböcker med utgångs-
punkt i läsarter bidrar till en förståelse för hur elever läser och hur svensklärare kan 
förhålla sig till det och vilka mål läsundervisningen kan ha. En sådan förståelse kan i 
förlängningen leda till en djupare insikt om hur läsundervisning kan utformas. 
 
För att undersöka läsarter för sakprosa och skönlitteratur krävs en inblick i läs-
forskningen kring läsarters framväxt då den tidigare forskningen har givit olika namn 
för liknande förhållningssätt till text, vilka också senare har kritiserats. I följande avsnitt 
ges denna överblick tillsammans med sakprosans framväxt och ställning i Sverige, 
PISA-resultat och styrdokument för gymnasieskolan.  
 

2. Bakgrund 
 
I svenskämnet i gymnasieskolan ställs krav på såväl lärare som elever gällande läsning 
och läsförståelse. I svenskämnet ingår reception och produktion av både skönlitteratur 
och sakprosatexter. Läsningen blir då central och som lärare behöver avvägningar göras 
för undervisningens innehåll och syfte som är kopplade till styrdokument, didaktiska 
val och kunskapsutveckling hos elever. Det är i samspelet mellan kunskapsutveckling, 
styrdokument och didaktik som diskussionen om läsarter – förhållningssätt till texten - 
tar form.  
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
För att underlätta läsningen av denna litteraturstudie definieras här begrepp som är 
vanligt förekommande. För några begrepp ges utförligare förklaringar i bakgrunds-
avsnittet och i det sammanhang de används och är därför endast sammanfattade här. 
 
Läsart – Läsart är ett begrepp som förklarar hur läsaren läser och en text – med vilket 
förhållningssätt läsaren läser en text. Tengberg beskriver läsart som ”de tolknings-
konventioner eller förhållningssätt som möjliggör och begränsar själva urskiljandet av 
texten” (2011, ss. 193–194). Att inta läsarter innebär att läsaren fokuserar på en specifik 
aspekt av texten, exempelvis med fokus på handlingen i en berättelse eller vad för-
fattarens intentioner med texten är.  
 
Gynna – I denna studie förklaras hur läsarter gynnas i olika kontexter. Att gynna innebär 
att något är till fördel för något. Att en sak har en fördel i ett sammanhang medan något 
annat inte har det. Om en läsart gynnas i denna studie innebär det att en kontext visar 
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att det finns en fördel för en läsart att användas. Om en läsart är vanligt förekommande 
i en viss kontext innebär det att den ofta efterfrågas, vilket i sin tur innebär att det är en 
fördel att inta den läsarten.  
 
Sakprosa – Begreppet sakprosa beskrivs mer ingående i kapitel 2.3. Sakprosa är texttyper 
som inte innehåller något konstnärligt värde. Sakprosa är texter som ska avbilda 
verkligheten och endast innehålla fakta. Begreppet har beskrivits som relationellt, att 
sakprosa är texter som inte är skönlitterära. 
 
Domän – Domän används istället för läsart i Maritha Johanssons (2015) studie. Domän 
används inom flera praktiker och kan betyda olika saker. En betydelse för domän är 
område, vilket är likt hur Johansson använder det begreppet. Istället för att undersöka 
elevers läsprocesser, vilket andra använder läsart till, undersöker Johansson elevtexter 
som färdiga produkter som ska kategoriseras till ett område, en domän. Domän är nära 
besläktat med läsarter eftersom elever skrivit texter efter att ha läst en skönlitterär text, 
vilket innebär att eleverna har genomgått en läsprocess och intagit en eller flera läsarter. 
Johansson bortser dock från processen och fokuserar på att kategorisera den färdiga 
produkten. 
 

2.2 Läsning och läsarter 
 
I detta avsnitt beskrivs kritik mot tidigare internationell läsartsforskning och att 
forskningen behöver skapa nya begrepp som inte är varandras motsättningar. Att den 
engelskspråkiga forskningen inte har en term som motsvarar läsarter är också ett tecken 
på att forskningen inte är etablerad och sammanhållen under ett gemensamt namn. 
 
Läsning är ett begrepp som i vardagligt språk är relativt lätt att förstå vad det innebär. 
Vi läser en text genom att sätta samman bokstäver till ord, ord till meningar och genom 
meningar försöker förstå det innehåll som texten vill framföra. Det är just i det sista, 
att försöka förstå det innehåll som texten vill framföra, som har problematiserat 
läsningen och utvecklat förståelsen för hur olika läsare kan förstå innehållet på olika 
sätt. Det beror på hur läsaren läser texten. Detta har den svenska läsforskningen gett 
namnet läsart. Tengberg beskriver läsart som ”de tolkningskonventioner eller förhåll-
ningssätt som möjliggör och begränsar själva urskiljandet av texten” (2011, ss. 193–
194). Att just den svenska forskningen gett ett förhållningssätt att läsa namnet läsart är 
intressant eftersom den engelskspråkiga forskningen, enligt Tengberg, inte enats om en 
övergripande och gemensam term för att beskriva samma sak. I den engelskspråkiga 
läsforskningen talar olika forskare om “readings”, ”readers”, “stance”, “kind of 
reading”, “approaches to [the text”], “levels of meaning”, “methods of interpretation”, 
“manner of reading” och “form of reception” (Tengberg, 2011, s. 194). Alla termer 
pekar mot ett gemensamt fenomen i form av tolkning, reception och hur texter kan 
läsas, men det saknas en term som agerar klister för forskningsområdet. I svenskan har 
läsart utvecklats och i tyskan används ”Lesart” (ibid.). 
 
Termen läsart har i huvudsak handlat om förhållningssätt till skönlitteratur och skön-
litteratur har varit den dominerande texttypen för forskningen på ämnet. Just studiet av 
läsarter är inte nytt, men den tidigare forskningen har inte benämnt fenomenet som 
läsarter. Rosenblatt (2002, s. 41) har diskuterat litteraturläsning med utgångspunkt i 
efferent och estetisk läsning, vilket ger en uppdelning av förhållningssätt i två delar. 
Rosenblatt beskriver den efferenta läsningen som att läsa i ett praktiskt syfte. Upp-
märksamheten är främst inriktad på att välja ut information och idéer som kommer att 
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återstå när läsningen är avklarad (Rosenblatt, 2002, s. 41). Rosenblatt menar då också 
att en sammanfattning eller omformulering av något är lika användbart som originalet, 
det är informationen som ska mottas som är det viktiga. I motsats till det finns den 
estetiska läsningen som Rosenblatt förklarar genom att beskriva hur dikter förhåller sig 
till läsaren. Hon menar att en dikt måste läsas av läsaren och att läsaren ska uppleva och 
genomleva det som skapas under läsningen. Dikten påverkar då medvetandet och riktas 
mot mer affektiva aspekter som känslor, föreställningar och idéer som bidrar till 
upplevelsen av att läsa dikten eller berättelsen (Rosenblatt, 2002, s. 41). Den efferenta 
läsningen är då mer informationsburen medan den estetiska läsningen är mer känslo-
buren. 
 
En annan uppdelning i två delar återfinns mellan mimesis och semiosis som Michael 
Riffaterres använde för att benämna två förhållningssätt till att läsa text (Tengberg, 
2010, s. 83). Den mimetiska läsningen ”betraktar texten som en avbildning av verk-
ligheten” (ibid.) och handlingen är i fokus. När läsaren möter något som bromsar det 
mimetiska läsandet krävs en semiotisk läsart. Den semiotiska läsarten fokuserar mer på 
betydelsebildande än att vara referentiell (s. 84).  
 
Marie-Laure Ryan skiljer immersiv från interaktiv läsart där den immersiva innebär att 
texten framträder som en värld för läsaren medan den interaktiva innebär att läsaren är 
medvetet medskapande till texten (Tengberg, 2010, s. 84). Ryan menar att texten i sig 
förbereder läsaren för en särskild läsart och att skillnaderna mellan läsarterna handlar 
om distans och njutningsläsning kontra reflekterande läsning (Tengberg, 2010, s. 84). 
 
Tengberg (2010, ss. 83–84) motsätter sig dock dessa läsarters relevans för läs-
forskningens utveckling. Dels menar Tengberg att det finns tolkningsutrymme vid 
användningen av två läsarter och ifrågasätter därför begreppen, främst Rosenblatts 
efferenta och estetiska läsning, för hur de används olika i olika studier, och dels riskerar 
läsforskningens progression att avstanna om gamla etiketter sätts på ny empiri, vilket 
medför att läsarterna ses som bestämda och hindrar en utveckling i teoretisk mening 
(Tengberg, 2010, ss. 83–84). Tengberg menar vidare att bekräftandet av den tidigare 
forskningens läsarter riskerar att bidra till att svensklärare utformar undervisning med 
syfte att antingen stimulera och gynna de efferenta eller estetiska läsarterna, vilket vore 
en förenkling av läsandet. Målet bör vara att skapa teori efter ett empiriskt intresse 
istället för att använda redan etablerade begrepp för nutida läsning och undervisning 
(Tengberg, 2010, s. 87). 
 
Även Degerman & Johansson (2010) riktar kritik mot Rosenblatts efferenta och 
estetiska läsarter. Rosenblatt menar att det inte finns någon tydlig gräns mellan läs-
arterna, vilket Degerman & Johansson ifrågasätter eftersom uppdelningen fyller en 
viktig funktion och de förutsätter en motsättning (2010, s. 64). Vidare menar Degerman 
& Johansson att Rosenblatts resonemang kring den estetiska läsningen reducerar konst 
till känsloupplevelser och att hon inte ger utrymme för ett annat estetiskt 
förhållningssätt än känsloupplevelser (s. 65). Problemet med att använda Rosenblatts 
teorier i läsundersökningar beskrivs som: 
 

Här uppstår ett verkligt problem när det gäller läsarundersökningar utifrån Rosen-
blatts teorier. Empirismen riskerar att osynliggöra faktumet att det är en särskild syn 
på vad det estetiska är som bildar utgångspunkt. Och eftersom denna syn på det 
estetiska som individuell upplevelse ligger väldigt nära den allmänna föreställningen 
om vad det estetiska är, riskerar undersökningarna att komma fram till inget annat än 
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det som eleverna redan lärt sig är det rätta. Rosenblatts estetik utesluter viss litteratur 
och vissa aspekter av det litterära verket, den utesluter det som inte är normalt. 
 
   (Degerman & Johansson, 2010, s. 67) 

 
Degerman & Johansson (2010) rekommenderar att inte använda efferent och estetisk 
läsart i läsundersökning eftersom begreppen inte är heltäckande och att de motsätter 
sig varandra. En läsning som inkluderar fler perspektiv än vad efferent och estetisk 
beskrivs innehålla blir då svåra att synliggöra. Degerman & Johansson förklarar att det 
är det som passar som får plats i Rosenblatts modell, inte det som är onormalt eller 
obegripligt (s. 67). 
 

2.3 Sakprosa i Sverige 
 
Detta avsnitt behandlar sakprosans ställning i Sverige och vad som ingår i begreppet 
sakprosa. Trots att sakprosatexter överlag ska förmedla fakta och inte ha något 
konstnärligt värde så finns sakprosatexter som behöver tolkas, granskas och värderas. 
Forskningen om det har varit begränsad, men lyfts fram som nödvändig. 
 
Begreppet sakprosa är inte helt enhetligt använt i den svenska historien med ett par 
diskussioner kring vad sakprosa faktiskt innebär. Englund, Ledin & Svensson förklarar 
att sakprosa som texttyp inte har någon tydlig gräns mot andra typer av texter och 
skriftspråk och att den är relationell – termen förklarar vad som inte är skönlitteratur 
och fiktionstexter (2003, ss. 46–47). SAOB beskriver sakprosa som: 
 

prosa (stil) som kännetecknas av att huvudvikten ligger på innehållet (o. icke på 
formen), prosa(stil) utan (utpräglade) konstnärliga avsikter, normalprosa. 
 
     (SAOB, 2019) 

 
Englund, Ledin & Svensson menar att beskrivningen från SAOB endast fokuserar på 
formen för sakprosa och inte på innehållet som den typer av texter förmedlar. Inget 
fokus läggs heller på textens användning, funktion eller vilken läsare den är avsedd för 
(Englund, Ledin, & Svensson, 2003, s. 36). Vidare förklarar Englund, Ledin & Svensson 
genom en figur innehållande fyra hörn särskiljandet på olika texttyper efter om de till-
skrivs konstnärligt värde eller inte och om de uppfattas som fiktion eller inte. Termen 
som hamnar i hörnet för ”uppfattas som fakta” och ”tillskrivs inte konstnärligt värde” 
är facklitteratur, medan texter som essäer, självbiografi och reseskildring hamnar i 
”uppfattas som fakta” och ”tillskrivs konstnärligt värde” (s. 51). Två möjliga placeringar 
för begreppet sakprosa är att det ersätter facklitteratur, eller att det är en övergripande 
term som även inkluderar essäer, självbiografi och reseskildring då de uppfattas som 
fakta. Englund, Ledin & Svensson beskriver det projekt gällande sakprosa som deras 
bok har sin grund i främst innehåller texter som ”uppfattas som fakta” och ”tillskrivs 
inte konstnärligt värde” med viss reservation för reseskildringar och att omfånget för 
sakprosa inte är självklart. Sakprosa kan lika gärna vara korta tidningstexter, vilket inte 
stämmer överens med facklitteraturbegreppet (s. 52). 
 
Läsarter som forskningsområde är omfattande för skönlitteratur och har studerats ur 
olika discipliner, såsom den kulturellt bundna läsningen som varit begränsad när det 
gäller forskning om sakprosa. Eftersom sakprosa syftar att befinna sig i och avbilda 
verkligheten och förmedla information anses tolkningsutrymmet vara begränsat. Trots 
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det finns det tolkningsgemenskaper som behöver användas när det gäller sakprosa som 
existerar på andra premisser än skönlitteraturens tolkningsgemenskap. För instruerande 
texter kan situationer illustreras med fiktiva exempel, vilket inte stämmer överens med 
sakprosans anspråk på att skildra verkligheten, för att ge kontext till en särskild 
instruktion eller uppmaning. Tolkningsutrymmet ges då för att få ut den information 
som är nödvändig ur texten för vilket den fiktiva delen kan förbises. Josephsson & 
Melander (2011) beskriver att den kulturellt bundna läsningen – läsning av text vars 
syfte förstås i en kulturell kontext – framträder i reklamsammanhang där sakprosans 
krav på fakta inte helt uppfylls. Det är kulturellt känt att reklamtexter har ett syfte för 
vilket sanningen kan modifieras för att fylla det syftet. Eftersom det är kulturellt känt 
så blir läsarens förhållningssätt till den texttypen annorlunda mot om läsaren ställs inför 
en instruerande text i en kokbok (Josephson & Melander, 2011, ss. 131–133). 
 

2.4 PISA 
 
I svenskämnet bedöms och betygsätts läsförståelse i de individuella kurserna och 
elevernas läsförståelse testas i nationella proven i svenska. Genom resultaten från 
nationella proven kan man se hur läsförståelsen ser ut på den enskilda skolan, i länet 
eller nationellt. För att se om elevernas läsförståelse står sig internationellt finns PISA 
(Programme for International Student Assessment) (OECD, 2019). PISA mäter 15-
åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap vart tredje år och är 
världens största elevstudie (Skolverket, 2019a). I mätningen 2015 deltog 72 länder med 
både OECD-länder och icke-OECD-länder (OECD, 2016, ss. 26–27). 
 
När detta skrivs har 2018 års resultat precis redovisats och i läsförståelse har resultaten 
fortsatt gå uppåt sedan 2015 och 2012 för Sverige. Resultaten i läsförståelse har från 
2000 till 2012 varit nedåtgående för varje år, men vände 2012 och har sedan dess gått 
uppåt (Skolverket, 2019a). I PISA 2018 blev Sveriges genomsnittliga resultat 506 poäng, 
vilket är högre än OECD-genomsnittet på 487 poäng. Trots att medelvärdet är högt 
och över OECD-snittet når 18 procent av de svenska eleverna inte upp till den nivå 
som OECD räknar som en basnivå för läsförståelse, samtidigt som 13% av de svenska 
eleverna räknas till dem som har mycket god läsförmåga (Skolverket, 2019d, s. 14). 
Reservationer för statistisk osäkerhet finns förklarat eftersom PISA-resultaten är en 
urvalsundersökning, vilket innebär att när ett lands medelvärde är högre än ett annat 
lands inte med säkerhet innebär att dessa elever har högre kunskapsnivå (Skolverket, 
2019d, s. 11). 
 
Skolverket redovisar även resultat i läsförståelse utifrån olika läsprocesser och textkällor 
i sin rapport från PISA 2018. Läsprocesserna är indelade i tre kategorier; inhämta 
information, förstå och utvärdera och reflektera. Dessa är relaterade till vilka tankeprocesser 
som läsaren behöver använda för att besvara uppgifterna i läsförståelseprovet. 
Resultatet är redovisat i form av att det är relaterat till OECD-snittet för varje kategori. 
Sverige ligger då över OECD-snittet i alla tre kategorier med inhämta information på 24 
poäng över, förstå på 17 poäng över och utvärdera och reflektera på 22 poäng över 
(Skolverket, 2019d, s. 18). 
 
PISA fungerar som en av många aktörer som ställer krav på svenska elevers läsande. 
PISA-resultaten går nu för svensk del i en positiv riktning, men har inte gjort det från 
2000 till 2012. Trots att PISA inte är något elever behöver få ”godkänt” i är det en mått-
stock för hur läsningen hos ett lands elever mäter sig mot andra länder. I frågorna finns 
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efterfrågan på läsarter och resultat på hur eleverna har bemött den efterfrågan genom 
att Skolverket listat hur eleverna presterade i de tre kategorierna för läsprocesser. 
 

2.5 Styrdokument 
 
I styrdokumenten för gymnasieskolan finns konkreta ämnesspecifika kunskapskrav och 
kursinnehåll i svenskämnet som rör läsning, men även i avsnitten om skolans värde-
grund och övergripande mål och riktlinjer finns mycket som direkt eller indirekt är 
relevant för läsning.   
 

2.5.1 Svenskämnet i gymnasieskolan 
 
Introduktionen för svenskämnets kursplan inleds med att förklara vad kärnan i ämnet 
är – språk och litteratur – och att: ”[g]enom språket kan människan uttrycka sin 
personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 
medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 
2019b). Inledningen till ämnet beskriver alltså hur kärnan relaterar till hur människan 
använder sig av dem och hur de bidrar till identitet och förståelse. Under rubriken 
ämnets syfte står följande: 
 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både 
skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skön-
litteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa 
till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar.    
   (Skolverket, 2019b) 

 
Vidare i ämnets syfte står: ”[g]enom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital 
textvärld med interaktiva och föränderliga texter”. ”I undervisningen ska eleverna få 
möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i 
relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (ibid). 
 
I kunskapskraven för svenskkurserna är det tydligt att flera olika typer av läsning krävs. 
Följande tabell är endast från kunskapskraven för betyget E: 
 
Tabell 1. Kunskapskrav för betyget E. 
Svenska 1 Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter 

samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar 
och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar 
grundläggande regler för citat- och referatteknik. 
 
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan 
eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom 
att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven 
återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet. 
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Svenska 2 Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information 
från olika källor. 
 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära 
verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 
litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och 
diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och 
idéströmningar i samhället. 

Svenska 3 Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora 
mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta 
skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. 
 
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och 
referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser 
utifrån källmaterialet. 
 
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre 
eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss 
säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin 
tolkning genom belägg från texterna. 

 
    (Skolverket, 2019b) 
 
Förutom läsningens elementära funktion, att få information, ska eleverna genom skön-
litteratur och andra texter som källor till egna erfarenheter, andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, egna intressen med mera. Det är inte bara relevant för svensk-
undervisningen och kunskapskraven för eleverna, utan även för elevernas orientering i 
samtiden och framtiden, vilket poängteras i gymnasieskolans läroplans inledande två 
kapitel. 
 

2.5.2 Skolans värdegrund, övergripande mål och riktlinjer 
 
I gymnasieskolans läroplans inledande två kapitel finns ett par punkter som indirekt är 
avhängigt av läsning och förhållningssätt till läsning som är representerat i svenskämnet. 
Några av mig utvalda punkter under avsnittet om kunskaper och mål som berör läsning 
följer nedan. Skolverket har formulerat en inledning på en mening som sedan fortsätter 
i punkterna, som lyder ”[d]et är skolans ansvar att varje elev”: 
 

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 
lärande, 

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa 
till kunskap, självinsikt och glädje, 

• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 
arbetsliv, 

• har förmågan att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderings-
frågor 
 

(Skolverket, 2019c) 
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I ovanstående punkter blir det tydligt att läsning har en central betydelse för att dessa 
punkter kan uppfyllas. De skiljer sig även åt i förhållningssättet till texter, vilket är bak-
grunden till denna studie: vilka typer av läsare som skolan främjar. 
 
Detta avsnitt har visat att läsartsforskningen för skönlitteratur är splittrad och kritiserad 
genom att begreppen inte är heltäckande, att de har för stort tolkningsutrymme och att 
de förutsätter motsättningar. Läsartforskningen för sakprosa är begränsad, men 
Josephsson och Melander (2011) påtalar att läsning av sakprosa ofta kräver olika 
förhållningssätt till texten, vilket inte har uppmärksammats tidigare (ss. 131–133). 
Samtidigt efterfrågas olika läsarter i PISA och styrdokument för både läsning av 
skönlitteratur och sakprosa, vilket gör att det finns avstånd mellan läsartsforskning, 
skolundervisning och efterfrågan på läsarter från olika aktörer. 
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad den ämnesdidaktiska forskningen säger 
om vilka läsarter elever i högstadiet och gymnasieskolan intar, vilka de förses med i 
undervisning och vilka som efterfrågas. Läsarterna undersöks inom skönlitteratur och 
sakprosa med syfte att på ett övergripande sätt undersöka vilka typer av läsning som 
förekommer och hur olika läsarter gynnas. För att besvara syftet har följande fråge-
ställningar formulerats: 
 

• Vilka läsarter med relevans för högstadiets och gymnasieskolans 
svenskundervisning har tidigare forskning identifierat? 

• Vilka läsarter gynnas i högstadiet och gymnasieskolan enligt tidigare forskning? 
 
 

4. Metod 
 
Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 
”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt 
område eller problemområde” (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 31).  
För denna studie har två olika sätt att söka använts. Inledningsvis har en manuell 
sökning genomförts för att undersöka vilken aktuell forskning som framkommit inom 
ämnet men också för att upptäcka vilken forskning som ofta blivit omnämnd och 
använd i samtida texter. Detta har skett i enlighet med rekommendationer från 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 74). Därefter har även en databas-
sökning genomförts enligt rekommendationer av Högskolan Dalarna och Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 75–83). I följande avsnitt presenteras 
tillvägagångssätt innehållande databaser, sökningar och urval.  
 

4.1 Manuell sökning 
 
Inledningsvis användes manuell sökning med utgångspunkt i en doktorsavhandling, 
specifikt Eva Nilsons Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets 
nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 (2017) som inspirerat denna studie. 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström förklarar att en manuell sökning vanligtvis 
inleds med att studera referenslistan för den artikel eller avhandling som skapat intresse 
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och därigenom hitta fler liknande och intressanta källor (2013, s. 74). Den manuella 
sökningen för denna studie har följt de direktiven och har även syftat att finna relevanta 
och aktuella nyckelord för vidare databassökning. I den manuella sökningen går det att 
identifiera återkommande refererade forskare och författare, vilket lett till att några 
utvalda forskares publikationsöversikter studerats närmare via deras universitetssidor. 
Därigenom har fler nyckelord att arbeta vidare med och fler relevanta studier hittats. 
För denna studie har den manuella sökningen utgjort en grund för databassökningen.  
 

4.2 Databassökning 
 
För denna studie har huvudsakligen två databaser använts, DiVA och Summon. Dessa, 
bland andra, har förespråkats av Högskolan Dalarnas bibliotek och valts ut för att det 
varit mest lämpade för denna studie. För att få en överblick över potentiella resultat har 
svenska och engelska sökord använts även i ERIC EBSCO och ERIC ProQuest, men 
gav inga relevanta sökresultat. Engelska sökord har varit involverade i litteratur-
sökningen, men gav inte lika specifika relevanta resultat som de svenska sökorden. 
Överblickssökningen för de svenska sökorden gav studier som genomförts i svenska 
skolor i svenskämnet och fyller syftet för vilka läsarter med relevans för högstadiet och 
gymnasieskolan som tidigare forskning identifierat. Engelska sökord har därför använts 
men uteslutits, vilket innebär att även ERIC EBSCO och ERIC ProQuest har uteslutits 
eftersom de endast behandlar engelska sökord. 
 
DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv 
för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och 
forskningsinstitutioner. Sökningarna i DiVA går att filtrera så att endast, exempelvis, 
doktorsavhandlingar eller licentiatuppsatser visas. I vissa fall finns fulltext i DiVA och 
i vissa fall inte. 
 
Summon är en söktjänst på Högskolan Dalarna där det går att hitta bibliotekets tryckta 
och elektroniska material, vissa andra databaser samt Högskolans publikationer och 
uppsatser från DiVA. Summon innehåller många sökträffar eftersom de hämtas från 
olika databaser och källor och kan därför variera i relevans. I många fall hittades samma 
texter som i DiVA. 
 

4.2.1 Sökord 
 
Genom den manuella sökningen har några nyckelord identifierats och sammanställts 
utifrån syftet för studien. Sökningen har varit inriktad på svensk forskning och därför 
har svenska sökord använts. Eftersom Summon är en sammanställning av flera 
internationella databaser har sökningarna avgränsats till att endast inkludera träffar på 
svenska. Sökorden har också arbetats fram genom att göra pilotsökningar för att 
bedöma relevansen för sökorden och hur väl träffarna relaterar till syftet av studien. 
Genom det har vissa sökord kunnat fokuserats och användas för att avgränsa och öka 
relevansen för sökresultaten. 
 

4.2.2 Sökprocessen 
 
Sökningen genomfördes i databaserna DiVA och Summon. Efter att sökningen av ett 
sökord genomförts värderades träffarnas relevans utifrån titel, vilket var det första 
steget i urvalet. Om titeln var relevant lästes dess abstract och därefter gjordes en ny 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
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utvärdering av litteraturens relevans. Vidare lästes publikationen översiktligt och det 
bestämdes därefter om litteraturen relaterade till denna studies syfte och fråge-
ställningar. För vissa kortare studier eller kapitel i publikationer saknades abstract, men 
de lästes ändå översiktligt och blir representerade i abstract-kolumnen i tabellerna. 
Nedan redovisas urvalsprocessen i tabellform. Sökningarna har genomförts i 
kronologisk ordning. I vissa fall blev några titlar representerade på flera sökord och i 
båda databaserna. De är dess fall inkluderade i den första sökningen de framkom i. 
 
Tabell 2. DiVA. Endast sökning av forskningspublikationer. 
Sökord Antal träffar Lästa 

abstract 
Översiktlig 
fulltext 

Relevant 
litteratur 

Läsart* 26 8 6 1 
Läsning 
(avgränsning: 
doktorsavhandling) 

35 4 2 2 

Sakprosa 87 3 2 0 
Sakprosaläsning 3 1 1 1 
Litteraturdidaktik 
(avgränsning: 
doktorsavhandling) 

8 1 1 1 

 

Tabell 3. Summon. Avgränsningar: peer-review och språk: svenska. 

 

Sökningarna i DiVA gav totalt fem relevanta träffar som används i denna studie. Som 
redovisats i ”översiktlig fulltext” fanns ytterligare några studier och vetenskapliga 
artiklar som gav perspektiv på läsarter men har uteslutits efter att deras trovärdighet har 
ifrågasatts eller att någon av de fem studierna har givit likvärdiga eller bättre perspektiv 
på någon aspekt. Sökningar på engelska motsvarigheter till sökorden har genomförts 
men har resulterat i att ingen ytterligare relevant litteratur har lagts till denna studie och 
redovisas därför inte i tabellform. Söktermer som readings, kind of readings, subject 
position och critical literacy har använts. Termerna har hittats genom att översätta de 
svenska termerna och genom att undersöka vilka engelska termer som används för att 
hitta de studier som redan valts att användas i denna studie. 

4.3 Sökresultat 
 
Resultaten från sökningarna har i stor utsträckning varit samstämmiga. Eftersom 
Summon innehåller sökträffar från DiVA framkom ofta redan utvalda titlar. Summon 
användes därför för att bredda sökningen till fler databaser, vilket inte resulterade i 
några ytterligare relevanta träffar. I genomgången av sökprocessen inkluderades därför 
inte de titlar som återfanns i Summon från tidigare sökning i DiVA. 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Översiktlig 
fulltext 

Relevant 
litteratur 

Läsart* 4 0 0 0 
Läsning  135 5 3 0 
Sakprosa 31 0 0 0 
Sakprosaläsning 0 0 0 0 
Litteraturdidaktik  14 1 0 0 
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4.3.1 Litteratururval 
 
De typer av dokument som framkommit och som sedan valts från sökningen är endast 
avhandlingar (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, ss. 59–66). Trots att 
Nilsons (2017) avhandling användes som grund innan databassökningen så har den 
inkluderats i tabellen nedan då den även hittades i databassökningen. Eftersom området 
för forskning av läsarter i svenskämnet i svensk skola har utvecklats under senare år 
och att sökresultaten därför inte är omfattande har inte en avgränsning gjorts för 
publiceringsår. Litteraturen redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 4. Litteraturval. 
Författare Årtal  Titel Dokumenttyp 
Nilson, Eva 2017 Att skapa en läsare: Läsarter och 

läsare av litterär text i svenskämnets 
nationella examination på gymnasiet 
– åren 1968 till 2013 

Avhandling 

Tengberg, 
Michael 

2011 Samtalets möjligheter: Om 
litteratursamtal och litteraturreception 
i skolan 

Avhandling 

Johansson, 
Maritha 

2015 Läsa, förstå, analysera: En komparativ 
studie om svenska och franska 
gymnasieelevers reception av en 
narrativ text 

Avhandling 

Asplund, Stig-
Börje 

2010 Läsning som identitetsskapande 
handling: Gemenskapande och 
utbrytningsförsök i fordonspojkars 
litteratursamtal 

Avhandling 

Norlund, 
Anita 

2009 Kritisk sakprosaläsning i 
gymnasieskolan: Didaktiska 
perspektiv på läroböcker, lärare och 
nationella prov 

Avhandling 

 
 

4.3.2 Presentation av vald litteratur 
 
Eva Nilsons (2017) avhandling Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svensk-
ämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 undersöker hur nationell 
examination av den litterära läsningen har konstruerat olika läsare åren 1968 till 2013. 
Nilson undersöker vilken läsning som är möjlig och önskvärd i skolan och vilken läsare 
som litteraturundervisningen i skolan skapar. De metodologiska utgångspunkterna är 
konstruktionism, diskursanalys och positioneringsteori (Nilson, 2017, s. 59). Nilson 
använder begreppet läsart för att analysera materialet efter vilka olika läsningar som 
framkommer. Materialet i studien är tre olika nationella examinationer från olika tids-
perioder, vilket gör att de ser olika ut, bedöms utifrån olika betygssystemet och bygger 
på tre olika ämnesplaner, men de har också många likheter. Provuppgifterna som 
analyseras är från centrala proven i svenska från 1968 till 1995, nationella provet i 
Svenska B från 1996 till 2013 och det nationella provet i Svenska 1 från 2011 (Nilson, 
2017, s. 61). 
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Michael Tengbergs (2011) Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och litteraturreception i 
skolan undersöker läsarters förekomst i litteratursamtal i högstadiet. Analysen av 
litteratursamtalen behandlar både lärarnas didaktiska roll och roll som samtalsledare för 
att se vilka läsarter som efterfrågas i samtalen och vilka förutsättningar som ges för 
elever att inta läsarter. I studien deltar tio klasser och fyra svensklärare från två skolor. 
Klasserna som deltar är fem åttondeklasser och fem niondeklasser (Tengberg, 2011, s. 
56). Texten som ligger till grund för litteratursamtalen är novellen ”Över spåret” av 
Majgull Axelsson (2002). Både samtal i helklass och i mindre grupper har videoinspelats 
för att kunna fånga såväl tal som kroppsspråk med blickar och hur de riktar sin upp-
märksamhet. Tengberg har konstruerat egna begrepp för de läsarter som framkommit 
i materialet för att inte tvingas kategorisera läsarterna i redan existerande kategorier då 
Tengberg antar ett induktivt tillvägagångssätt för att identifiera läsarter ur just dessa 
litteratursamtal (s. 196). 
 
Maritha Johanssons (2015) avhandling Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om 
svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text undersöker respons på skön-
litterär text ur ett nationellt komparativt perspektiv genom att sammanställa och sedan 
jämföra respons från svenska och franska elever. Avhandlingen behandlar litterär 
socialisation om hur olika utbildningssystem och undervisningssätt kan bidra till att 
skapa olika typer av läsare. Intresset är riktat mot vilken typ av litteraturreception 
eleverna använder, vilket är effekten av olika utbildningssystem. Materialet i studien är 
223 elevtexter av både svenska och franska elever. Elevtexterna innehåller 
kommentarer till novellen ”Bansheen” av Joyce Carol Oates (Johansson, 2015, s. 36). 
Materialet samlades in genom att arrangera skrivtillfällen där eleverna fick svara på en 
enkät om sina läsvanor och bakgrund, vilket sedan följdes av utdelning av instruktioner 
och den valda novellen. Novellen, som anonymiserats, lästes upp av Johansson vid alla 
tillfällen och texten lästes därefter tyst av eleverna. För att fylla undersökningens syfte 
formulerades instruktionen för att påverka elevernas läsning så lite som möjligt med: 
”Redogör utförligt för minst tre exempel på vad du som läsare lade märke till i texten” 
(Johansson, 2015, s. 45). I Johanssons studie används begreppet domän istället för 
läsart för att kategorisera elevtexterna. 
 
Stig-Börje Asplunds (2010) avhandling Läsning som identitetsskapande handling: Gemen-
skapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal syftar att undersöka hur 
fordonselever deltar i litteratursamtal i grupp utan lärares direkta medverkan och 
därigenom se vilka typer av identitetsskapande processer som framkommer och vilka 
typer av läsare som konstrueras i samtalen. Studien har en utgångspunkt i ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande. En annan utgångspunkt som Asplund har är det 
samtalsanalytiska perspektivet. Asplunds intresse riktas mot vad pojkarna pratar om, 
hur mening och innebörd utvecklas i pojkarnas litteratursamtal. Litteratursamtalen har 
filmats och spelats in med ljud vilket har underlättat analysarbetet av kroppsspråk, deras 
positioner och hur de riktar sin uppmärksamhet. För kategorisering av läsarter används 
Rosenblatts begrepp efferent och estetisk läsning. 
 
Anita Norlunds (2009) avhandling Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan: Didaktiska pers-
pektiv på läroböcker, lärare och nationella prov undersöker kritisk läsning av sakprosa i 
gymnasieskolan genom tre delstudier. Norlund förklarar: ”Den första delstudien består 
i en textanalys av läroböcker, hämtade från det pedagogiska fältet. Den andra delstudien 
bygger på intervjuer av lärare som är verksamma i det lokala fältet. Slutligen studeras 
nationella prov från det officiella fältet” (Norlund, 2009, s. 61). I studien av läroböcker 
ingår tolv böcker efter 2000 års revidering av kursplanerna i svenska och de jämförs i 
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en komparativ analys. Böckerna är tänkta att användas av elever som läser Svenska A 
och B. Intervjuerna med lärare är enskilda, halvstrukturerade intervjuer där lärarna kan 
redogöra och motivera sina val, idéer och motiv (s. 66). Nationella proven är prov-
material från våren 2005 och även en rapport från Skolverket som problematiserar och 
tolkar det provet ingår.  
 

4.3.3 Värdering av litteratur 
 
Vald litteratur är uteslutande kvalitativ forskning och de flesta studierna innehåller 
byggande och utveckling av teorier. Kvaliteter i resultaten handlar därför om att ny 
kunskap leder till teoritillskott, i det här fallet kring läsarter. Kvalitet i teoritillskott 
handlar om hur väl man lyckats relatera resultaten till tidigare teori, eller om resultaten 
kan förändra teorin (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 142). Eftersom 
denna studie syftar att undersöka vilka läsarter med relevans för högstadiets och 
gymnasieskolans svenskundervisning som tidigare forskning identifierat, är värderingen 
av forskningen svår att till fullo säkerställa som trovärdig genom att endast se studierna 
som individuella. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström inleder kapitlet om 
värdering av kvalitativ forskning med: ”[k]valitativa forskningsmetoder är en gemensam 
beteckning på sådana metoder som syftar till att beskriva eller tolka ett fenomen och 
dess egenskaper så noggrant som möjligt” (2013, s. 125). I fyra fall har avhandlingarna 
introducerat ny typologi för kategorier som ska undersökas eller som har blivit 
upptäckta. Det innebär att stödet för typologin kan komma att utvecklas, eftersom de 
flesta studierna är relativt nya, och att studierna bidrar till vidareutveckling av typologi. 
I ett fall har delar av typologi från en avhandling (Tengberg, 2011) kunnat användas för 
en annan studie (Nilson, 2017) där den var väl överförbar.  
 
Värderingen är också beroende av hur studierna förhåller sig till tidigare forskning på 
ämnet. I de flesta studierna har den tidigare forskningen beskrivits som nödvändig men 
inte tillräcklig för att på ett mer specifikt, eller mer övergripande sätt kunna beskriva 
förmågor eller fenomen. Värderingen av studierna har följt de anvisningar som 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström rekommenderar i den utsträckning det varit 
möjligt, men tillräckligt för att studierna ska värderas som tillförlitliga (2013, ss. 155–
156).  
 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie där metoden är presenterad för att kunna 
replikeras. Metoden är en litteratursökning vilket har presenterats i sin helhet, vilket gör 
att risken för systematiska mätfel är låg (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 
2013, s. 105). Studiens generaliserbarhet är däremot hotad genom att studiens material 
är bristfällig i representationen. De enskilda studierna är studier av en viss grupp elever, 
vissa läroböcker eller vissa nationella examinationer som ger kunskap om hur 
forskningen använts i just de fallen. Att materialet för denna studie är begränsat hänger 
samman med att den empiriska forskningen på ämnet är begränsat. 
 
Denna studie har redovisat och motiverat metoden, använt tillgången till tidigare 
forskning och värderat dess trovärdighet för att sammanställa resultat som ämnar att 
ha hög reliabilitet och validitet. Generaliserbarheten är svår att närma sig eftersom det 
kräver att mer empirisk forskning är genomförd på området. 
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4.5 Analysmetod 
 
Resultatet av litteratursökningen presenteras inledningsvis för att få en överblick och 
inblick i de enskilda studierna. Studierna analyseras sedan enligt en innehållsanalys. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström förklarar: 
 

Det grundläggande arbetssättet i innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett 
systematiskt och stegvist sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster 
och teman, där målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen.  

 
  (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 147) 
 
Studierna blir analyserade genom att identifiera resultaten av de enskilda studierna, vilka 
sätts i ljuset av varandra för att påtala likheter och skillnader i såväl resultat som 
konstruktioner av läsartsbegrepp. Detta genomförs för att skapa en bild av tillgänglig 
forskning som rör läsarter i svenskämnet i högstadiet och gymnasieskola och hur 
sammanhållen eller splittrad forskningen för läsarter är. Analysen kommer även att 
innehålla en systematisering av läsarterna som framkommit för att ge en överblick över 
området och för att kunna utvinna kunskap gällande begrepp och likheter ur studierna. 
Likheter mellan läsarter sammanställs under rubriker i en tabell som syftar att ge en 
begriplig sammanfattning läsarternas gemensamma nämnare. 
 

5. Resultat 
 
I detta avsnitt kopplas vald litteratur samman med studiens syfte och frågeställningar. 
Resultatet presenteras i direkt koppling till frågeställningarna där varje fråga får eget ut-
rymme att besvaras. Frågeställningarna som styr resultatavsnittet är: 
 

• Vilka läsarter med relevans för högstadiets och gymnasieskolans 
svenskundervisning har tidigare forskning identifierat? 

• Vilka läsarter gynnas i högstadiet och gymnasieskolan enligt tidigare forskning? 
 
Inledningsvis presenteras studiernas resultat i relation till denna studies syfte och 
frågeställningar. I avsnitt 5.3 analyseras sedan de enskilda resultaten för att undersöka 
hur samstämmiga eller skilda studierna är gällande läsarter och läsning av skönlitteratur 
och sakprosa. I resultatanalysen systematiseras läsarterna för att visa på samband mellan 
de läsarter som arbetats fram i de olika studierna. Studierna har genomförts i olika 
kontexter och det är denna studies syfte att inte isolera de olika studierna utan att sätta 
de i samma ljus och undersöka vilka kunskaper som går att utvinna genom att jämföra 
studierna. Efter att läsarterna systematiserats jämförs de genom att analysera hur de 
gynnas i olika kontexter. Resultatet av läsartsindelningen används för att beskriva vilka 
läsarter som gynnas i undervisning, elevtexter och nationell examination. 
 

5.1 Läsarter för högstadiet och gymnasieskolan 
 
Forskning kring och användning av läsarter skiljer sig i både i hur det är konstruerade 
och hur de används för att förklara olika typer av läsning. Nedan presenteras 
forskningen utifrån vilket sammanhang och vilken metod som har använts. I några fall 
har syftet varit att undersöka vilka läsarter som blir synliga i ett visst sammanhang, 
medan det i andra har varit att skapa en ny teoretisk grund utifrån empiriskt material. I 
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detta avsnitt återges vilka läsarter som framkommit i de olika kontexterna för att synlig-
göra och förklara läsarterna. 
 

5.1.1 Läsarter i litteratursamtal 
 
Tengberg (2011) har genom att analysera litteratursamtal i högstadieklasser konstruerat 
egna läsarter utifrån interaktionen mellan lärare och elever. Litteratursamtalen har sin 
grund i en gemensamt läst novell. Samtalen innehåller frågor från lärare som kräver att 
eleverna betraktar texten på ett sätt som gör att de kan besvara lärarens frågor. 
Tengberg har i dessa samtal hittat sex olika läsarter (Tengberg, 2011, s. 195). 
 
Handlingsorienterade läsarter betraktar texten utifrån dess intrigplan och är den vanligaste 
och mest framträdande läsarten i Tengberg studie (Tengberg, 2011, s. 197). I in-
ledningen av samtalet med ett handlingsorienterat fokus föredrar flera lärare att anlägga 
en grund för samtalet genom att diskutera textens karaktärer (2011, s. 198). Samtalen 
kretsar kring en bokstavlig förståelse för texten och det diskuteras vad som händer i 
novellen och skillnad görs mellan vad som explicit står i texten och när en läsare måste 
inferera och frammana en betydelse eller tolkning av texten (s. 200). Trots att lärarna i 
Tengbergs studie efterfrågar vad som händer i novellen svarar vissa elever med vad 
vissa utdrag visar om karaktärerna och tillskriver karaktärer känslor och psykiska 
tillstånd som inte finns direkt utskrivet i texten. Detta menar dock Tengberg faller inom 
handlingsorienterade läsarter eftersom fokuset fortfarande ligger på att rekonstruera 
den fiktiva världen med hjälp av karaktärers handlingar och tankar, vilket skiljer läsarten 
från de andra fem (Tengberg, 2011, ss. 200–203). 
 
Betydelseorienterade läsarter innebär att texten förstås som att stå som uttryck för något 
annat än texten i sig – att texten betyder något mer än vad som står direkt skrivet i 
texten. Betydelseorienterade läsarter riktar uppmärksamhet mot att urskilja tematik för 
hela eller delar av texten och ordet ’handling’ får annan betydelse än vad den har för 
handlingsorienterade läsarter. I det här fallet innebär handling även vad texten handlar 
om på en ”djupare nivå” än vad som explicit står skrivet i texten (Tengberg, 2011, ss. 
205–206). Tengberg ger exempel på hur en lärare påtalar att en karaktär har en svullen 
läpp, vilket eleverna uppmanas tolka genom att den svullna läppen är en symbol som 
eleverna konstruerar en bakgrund kring. Studien visar flera exempel där lärarna arbetar 
för att genom samtalet främja en betydelseorienterad läsart men att eleverna har svårt 
att växla från att prata om handling till betydelse eller att de saknar förberedelse för det 
(s. 207). Tengberg beskriver hur många lärare plockat ut en passage ur en novell och 
frågar eleverna vad författaren menar, eller vad passagen betyder. Tengberg menar då 
att eleverna trevande försöker besvara lärarnas frågor, men i stort saknar resurser eller 
förberedelse för att besvara den typen av frågor enligt den betydelseorienterade läsarten 
(ss. 208–209).  
 
Värderingsorienterande läsarter antar ett perspektiv av värderingar gällande etisk och 
estetisk kritik. Etisk kritik kan handla om karaktärers handlingar eller om texten i stort, 
medan estetisk kritik handlar om ett smakomdöme, exempelvis om språk och stil eller 
om textens utformning. Tengberg förklarar att den etiskt präglade läsarten utgör en 
begränsad del av samtalen i hans studie, men påpekar fortfarande dess relevans 
eftersom den ofta förknippas med litteraturläsningens påstådda positiva värden och att 
det finns en diskrepans mellan hur lärarna och eleverna tillämpar det etiska perspektivet 
(Tengberg, 2011, s. 211). Lärarnas intentioner med att belysa det etiska perspektivet 
stöter på hinder när eleverna inte är villiga att anta ett etiskt perspektiv eller att de inte 
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uppfattar etiska perspektiv på samma ställen som lärarna gör (ibid.). Lärare får det svårt 
att engagera elever i diskussioner med ett etiskt perspektiv om eleverna inte uppfattar 
det etiska perspektivet i de frågor som läraren ställer. De värderingsorienterade läs-
arterna är inte enhetliga i sitt sätt att ”koncipiera texten”, men håller sig borta från intrig 
och betydelse och fokuserar snarare på att värdera karaktärers handlingar eller på texten 
utifrån ett etiskt eller estetiskt perspektiv (s. 215). 
 
Subjektsorienterade läsarter betonar läsarens relaterande av texten till egna erfarenheter 
eller upplevelser. Fokus är alltså läsarens egna erfarenheter och emotionella respons 
som bidrar till att skapa inlevelse och igenkänning i texten. Vid Tengbergs litteratur-
samtal har subjektsorienterade läsarter vanligtvis efterfrågats i slutet av samtalen i syfte 
att inkludera egna erfarenheter för att fördjupa förståelsen eller känslan för karaktärerna 
och deras handlingar (Tengberg, 2011, s. 217). Att diskutera känslor och händelser som 
gestaltas i text engagerar de elever som Tengberg studerat och Tengberg beskriver hur 
elevernas egna erfarenheter både kan fördjupa förståelsen för texten, men också 
förståelsen för eleverna själva och deras liv. Han förklarar vidare att det är vanligt att 
göra kopplingar mellan text och elevernas egna liv, men att det är mindre vanligt att 
växla mellan ”att se texten i ljuset av livet och att se livet i ljuset av texten” och menar 
att eleverna i ett utdrag visar att text och liv får ömsesidig betydelse för varandra 
(Tengberg, 2011, s. 219). 
 
Intentionsorienterade läsarter synliggör relationen mellan avsändaren och mottagaren, det 
vill säga författaren och läsaren. Relationen består av att läsaren antar och förutsätter 
att författaren har en intention med texten och att läsaren kan ta till sig den. Författarens 
intention antas av läsaren vara någon form av viktig existentiell fråga. Det är också 
relevant för läsaren att förstå författarens intention. Tengberg noterar i ett av utdragen 
från samtalen att lärarens fråga som efterfrågar en intentionsorienterad läsart är ställd 
på ett sätt som förutsätter att det finns en intention och att den är viktig. Elevyttrandena 
i utdragen är relativt många i förhållande till övriga frågor och eleverna tar själva initiativ 
till att svara genom att räcka upp händerna för att svara (s. 221). Diskussionerna kring 
författarens intention vandrar mellan olika perspektiv, bland annat etiska och budskaps-
orienterade till att handla om något självupplevt ur ett biografiskt perspektiv. Känne-
tecknande är att läsaren inte längre letar svar i texten, utan vänder sig från den och riktar 
istället blickar mot författaren och dennes intention för texten. 
 
Metakognitiva läsarter behandlar ytterligare en läsart där läsaren kliver ur texten, men då 
genom att rikta uppmärksamheten mot sig själv och sitt eget tänkande under läsningens 
gång. I en samtalssituation är då fokus på hur texten påverkat läsarens tänkande och 
hur läsaren bidrar till att konstruera texten. Diskussionen kan även handla om hur 
texten konstruerar sin läsare, vilket Tengberg menar är en avancerad kognitiv operation 
och är relativt ovanlig i det material som han samlat in. Rent konkret kan det i ett 
litteratursamtal höras att ”så tänkte inte jag, jag tänkte att…” vilket påvisar att eleverna 
har en grad av medvetenhet om sitt tänkande under läsningen gång, trots att de kan ske 
i efterhand. Tengberg menar att en sådan förmåga är en egen läsart eftersom den står i 
motsats till att kliva in i fiktionsvärlden och försvinna in i den (Tengberg, 2011, s. 224). 
Metakognitiva läsarter gestaltar sig genom att diskutera hur man tror att handlingen 
kommer att fortskrida, vilka känslor som infinner sig vid olika tillfällen och vilka inre 
bilder man som läsare får under läsningen. Efter litteratursamtal om hur författaren 
potentiellt manipulerar läsaren, att få läsaren att tänka på ett visst sätt och att läsarens 
tänkande under läsningen påverkas, beskriver elever hur samtalet bidragit till nya för-
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ståelser och vissa fall att de upplever att texten blivit bättre efter samtalen (Tengberg, 
2011, ss. 225–230). 
 
Stig-Börje Asplund (2010) har i sin studie också analyserat litteratursamtal men har inte 
konstruerat nya läsartsbegrepp utan där används gamla etablerade begrepp. Trots att 
begreppen inte är nya presenteras de här för att de ändå har relevans för högstadiet och 
gymnasieskolan. I Stig-Börje Asplunds studie av fordonspojkars litteratursamtal an-
vänds Rosenblatts efferent och estetisk läsart för att beskriva vilken hållning eleverna 
har till den skönlitteratur de har läst (Asplund, 2010). Asplund förklarar att det är svårt 
att komma åt exakt vilken läsning som dominerar under läsningen, men att det går att 
närmare förstå hur eleverna har läst genom deras interaktioner och vad de väljer att 
lyfta fram i litteratursamtalen (Asplund, 2010, s. 88). 
 

5.1.2 Läsarter i elevtexter 
 
Johansson driver i sin studie en begreppsargumentation för att kategorisera vad elever 
lyfter fram som intressant i den skönlitterära text de läst och Johansson väljer att inte 
använda begreppet läsart, utan istället domän (Johansson, 2015, ss. 88–92). Det gör 
Johansson med argumentet att det är elevtexterna som ska kategoriseras i olika 
områden utan att se till elevernas medvetenhet vid läsning och skrivning (s. 91). 
Domänbegreppet kan då sägas relatera till den färdiga produkten (elevtexten) snarare 
än processen (förhållande till läsning). Eftersom processen bidrar till produkten är dessa 
två tätt sammankopplade och gör det möjligt att se Johanssons studie från ett läsarts-
perspektiv. Beskrivningen av de tre domänerna som Johansson valt är tätt kopplat till 
hur denna studie använder begreppet läsart, vilket gör att analysen är relevant för 
förståelsen av elevers förhållningssätt till texter. Studien genomfördes i gymnasieskolor 
i Sverige och Frankrike med en metod som innebar att Johansson läste upp en novell 
som eleverna även fått på papper, varpå eleverna får läsa den själva och sedan skriva en 
text utifrån instruktionen: ”Redogör utförligt för minst tre exempel på vad du som 
läsare lade märke till i texten” (Johansson, 2015, s. 45). Med den instruktionen påverkar 
Johansson läsningen så lite som möjligt och får istället eleverna att inta ett förhållnings-
sätt till texten på egen hand. 
 
Den innehållsrelaterade domänen är elevtexter som huvudsakligen riktar uppmärksamhet 
mot innehållet och handlingen i den lästa texten. I den typen av texter finns olika 
exempel på förhållningssätt till innehållet som neutralt eller med en känslomässig 
inställning. Johansson beskriver den allmänna repertoaren som styrande för vad som 
kan noteras i en skönlitterär text genom att eleverna kommenterar det som verkar udda 
och främmande i texten (Johansson, 2015, ss. 98–99). I denna domän har Johansson 
inkluderat texter som till viss del innehåller aspekter av tolkning, men eftersom de till 
stor del är ett referat av handlingen har de kategoriserats i en innehållsrelaterad domän. 
Även texter som återger handlingen men som inte är neutrala, utan snarare 
kommenterade med känslomässiga reaktioner finns också representerade (Johansson, 
2015, ss. 101–103). 
 
Den utomtextuella domänen hör samman med de känslomässiga aspekter som blev synliga 
i den innehållsmässiga domänen, men som inte är direkt kopplade till den lästa texten, 
utan snarare till de tankar som den lästa texten väcker. Elevtexterna i denna domän 
belyser snarare ”erfarenheter av livet och omvärlden i stort” (Johansson, 2015, s. 106). 
Skillnaden mot känslomässiga aspekter i den innehållsrelaterade domänen mot att ingå 
i den utomtextuella domänen är således att elevtexterna i denna domän inte är textnära. 
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Det är i huvudsak två förhållningssätt som dominerar denna domän: jag-relaterade och 
omvärldsrelaterade kommentarer (Johansson, 2015, s. 107). I det förstnämnda för-
hållningssättet är fokuset på skribentens erfarenheter eller åsikter medan fokus i det 
sistnämnda handlar om att beskriva saker i omvärlden som skribenten kommit att tänka 
på under läsningen, som kulturella aspekter eller miljö (Johansson, 2015, ss. 107–111). 
 
Den litterära domänen innehåller texter som förhåller sig till novellen litterärt. I den 
betonas berättarperspektiv, stilfigurer och berättarstruktur. I vissa fall använder 
eleverna inte de korrekta litteraturvetenskapliga termerna, men att det perspektivet 
belyses gör att det hamnar i denna domän (Johansson, 2015, s. 113). I denna domän 
ligger även fokus på att kommentera miljö- och personbeskrivningar, novellens upp-
byggnad och gestaltning. Johansson ger exempel på en elevtext som diskuterar 
novellens komposition genom att studera olika ledtrådar och koppla dem till titeln och 
det öppna slutet som novellen har. Johansson menar då att det betraktas som en litterär 
läsning av novellen (s. 115). 
 
Förutom dessa tre domäner var sju texter svåra att placera och dessa hamnade därför 
inte i någon domän. De texterna hade heller inte några gemensamma drag för att kunna 
beskrivas översiktligt. Några av texterna hade tendenser till att ingå i några domäner 
men var i vissa fall för kortfattade för att ge en rättvis kategorisering. Några av texterna 
var däremot utförliga, men de hade inte lyckats presentera något som visade något om 
elevernas reception och förståelse av texten (Johansson, 2015, ss. 117–118). 
 

5.1.3 Läsarter i nationell examination 
 
Eva Nilsons (2017) avhandling Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i 
svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 är den nyaste av av-
handlingarna som finns representerade i denna studie, vilket innebär att Nilson tagit del 
av och kunnat använda sig av flera läsartsbegrepp som litteraturvetenskapen och 
litteraturdidaktiken har konstruerat och hittat i tidigare studier. Nilson har i sin studie 
uppmärksammat fem läsarter ur det material som analyserats. 
 
Teknisk-analytisk läsart är en litteraturvetenskaplig läsart där läsaren fokuserar på texten 
som form och belyser textens framställningssätt. Den teknisk-analytiska läsarten 
använder sig av professionella begrepp och analysmetoder för att tala om litteratur. 
Exempelvis vid läsning av dikter är fokus på rytm, allitteration, pauser med mera vilket 
betonar att det är en litterär och stilistisk analys av form och innehåll som är viktigt 
(Nilson, 2017, ss. 51–52). 
 
Värderingsorienterad läsart är inspirerad av Tengbergs studie, vilket presenterats i 5.1.1. 
Nilson förklarar att värderingsorienterad läsart handlar om etiska värderingar både ur 
ett personligt perspektiv och utifrån en faktisk verklighet. Värdekriterierna kan utgå 
från etiska värderingar med moralisk riktning, men kan också handla om smak-
omdömen rent estetiskt mot texten. Läsarten kan handla om både form och innehåll, 
med värdering av både etik och estetik (Nilson, 2017, s. 52). 
 
Faktiv och fiktiv läsart är sprungen ur Rosenblatts lästeorier om efferent och estetisk 
läsning. Nilson förklarar att efferent och estetisk läsning kan ses som två dikotoma 
kategorier för läsning, men att Rosenblatt menar att det inte finns någon tydlig gräns 
mellan kategorierna utan snarare grader av hur man använder sig av någon av dem 
(Nilson, 2017, s. 57). Faktiv och fiktiv läsart skulle kunna användas på Nilsons material 
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i stort, men har istället blivit tilldelade rollen som en kategori bland de fem andra. Faktiv 
läsart handlar om ”att texten ska ha en referens utanför texten, ute i världen” (s. 53). 
Det innebär att eleven ska relatera texten till kunskaper utanför texten så att kunskaper 
som inte framkommer i texten ger textmaterialet relevans. Den fiktiva läsarten innebär 
att uppmärksamheten ligger på den verklighet som det litterära verket representerar 
med fokus på berättaren i texten och textens budskap (ss. 53–54). 
 
Metalitterär läsart innebär att läsaren ska identifiera sig som läsare och diskutera läsning 
och litteratur ur ett övergripande perspektiv. Det kan handla om att se litteraturens roll 
i samhället och sin egen roll som läsare från ett metaperspektiv. Läsarten kan likna den 
faktiva läsarten men med skillnaden att metalitterär läsart fokuserar på litteraturens roll 
i samhället, medan den faktiva läsarten tittar på samhällsfrågor i litteraturen. Nilson 
jämför denna läsart med Tengbergs metakognitiva läsart men vill vara tydlig med 
skillnaden. Den metakognitiva läsarten syftar att synliggöra läsarens reflekterande över 
sina egna tankar under läsandets gång, medan den metalitterära mer övergripande 
behandlar läsare och litteratur ur ett övergripande perspektiv med att identifiera dess 
roll i samhället. Undersökningen handlar inte om förståelse och kognition, utan om hur 
man talar om text och läsare (Nilson, 2017, s. 54). 
 
Betydelseorienterad läsart är också inspirerad av Tengberg och används på samma sätt. 
Betydelseorienterad läsart syftar att ta reda på tematiken i text och hur olika delar och 
händelser i texten kan tolkas. Tengberg förklarar att texten ”förstås i egenskap av att 
stå som uttryck eller tecken för något annat än sig självt” (Nilson, 2017, s. 55). 
 

5.1.4 Läsarter för sakprosa 
 
Norlunds studie fokuserar på kritisk läsning av sakprosa och studien har gjorts på 
läromedel, lärare och nationella prov (Norlund, 2009). Norlund sammanställer tidigare 
typologi för att beskriva och analysera kritisk läsning för sakprosa, men har för sin 
studie utvecklat fyra kategorier som beskriver de olika variationerna. Eftersom Norlund 
har skapat kategorierna och förklarar dem kort och koncist, återges de här i sin helhet:  
 

Kritisk-analytisk läsning inkluderar i min definition att sovra, göra jämförelser, 
dra paralleller, se orsak och verkan, göra tidslinjer med mera. I en närliggande 
språklig form, dvs ’kritiskt/analytiskt’, är det ett gängse begrepp som bland 
annat använts i kursplanen för Svenska B i Lpf 94 för att ange skrivandets art. 

 
Kritisk-integrerande aktiviteter inkluderar läsning där elevers egna 
ställningstaganden integreras med (en eller flera) texters, men också där olika 
texters ställningstaganden integreras med varandra (en slags enklare form av 
Blåsjös (2004) begrepp sammanslagna). 

 
Kritisk-evaluerande läsning inkluderar en bedömning av en texts relevans för upp-
giftens syfte och/eller bedömning av en texts trovärdighetsgrad. 

 
Kritisk-ideologisk inkluderar ifrågasättandet av världsbilder. Det är en läsaktivitet 
för nya synsätt på underordnade gruppers villkor men också för att elevers egna 
villkor, ska kunna synliggöras. Kritisk-ideologisk kan närmast motsvaras av 
’ideologi-kritisk’, också det ett gängse begrepp, med marxistiskt ursprung, inne-
bärande en aktivitet där ideologi och dess ”undertryckande funktion” synliggörs 
(Filosofilexikonet, 1988/2004, s. 255). 
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    (Norlund, 2009, s. 29) 
 
Trots att Norlund inte benämner de kritiska läsningar som läsarter finns anledning att 
använda det begreppet eftersom alla fyra kategorier är förhållningssätt vid läsning av 
texter. I denna studie benämns de som läsarter för sakprosa för att benämna olika typer 
av läsning på ett enhetligt sätt.  
 

5.2 Gynnande av läsarter 
 
Att tala om gynnande av läsarter kan vara komplicerat då gynnandet av dem oftast visar 
sig vara indirekta. I denna studie innebär gynnande av läsart att det finns en fördel att 
inta en läsart i en viss kontext. En läsart gynnas då efter hur vanligt förekommande en 
viss läsart är eller i vilken utsträckning en viss läsart efterfrågas. Att en läsart är vanligt 
förekommande kan bero på flera faktorer som sammanlagt kan visa att en läsart är mer 
eftersträvansvärd än någon annan. Faktorerna kan, exempelvis, vara styrdokument, 
kulturella, undervisningens utformning, lärares preferenser, vald text i studierna med 
mera. Att en läsart är mer framträdande betyder inte att den objektivt är mer lämpad 
att inta vid läsning av texter, men att den har, medvetet eller omedvetet, blivit vald av 
lärare eller elever att vara mer framträdande med en bakgrund i de tidigare nämnda 
faktorerna. Nedan presenteras hur läsarter för skönlitteratur och sakprosa har gynnats 
i de olika kontexterna. 
 

5.2.1 Gynnande av läsarter i skönlitteratur 
 
Tengberg förklarar i sin studie att den handlingsorienterade läsarten är vanligast före-
kommande i litteratursamtalen (2011, ss. 303–304). Tengberg menar att den 
handlingsorienterade läsarten utgör en grund för att kunna nå de andra fem läsarterna. 
Att börja samtala om betydelser av händelser i skönlitteratur förutsätter att förståelsen 
för textens intrig, karaktärer och sammanhang redan är gjord. Efter det kan samtalet 
sedan föras in på en djupare förståelse för, exempelvis, författarens intentioner eller 
betydelsen av ett visst skeende i texten. Tengberg menar att förekomsten av handlings-
orienterade läsarter visar att litteraturarbetet i klassrummet ämnar att reda ut textens 
handling och förståelse för karaktärers handlingar i stor utsträckning, vilket blir centralt 
i lärandet vid litteratursamtal (s. 304). En teori för varför det är centralt är att lärarens 
didaktiska bedömning har stor påverkan. Likväl rutinmässiga handlingsmönster från 
lärare och elever med förväntningar för vad ett litteratursamtal ska innehålla och hur 
samtalsstrukturen ser ut kan vara en anledning till att handlingsorienterade läsarter är 
vanliga. För samtalsstrukturen ger Tengberg bilden av att handlingsorienterade, 
betydelseorienterade och intentionsorienterade läsarter är av traditionell textteoretisk 
utgångspunkt, att de läsarterna finner svar i texten där frågorna som läraren ställer i stor 
utsträckning har förutbestämda svar (Tengberg, 2011, s. 304). I de värderings-
orienterade, subjektsorienterade och metakognitiva läsarterna är frågorna i högre grad 
autentiska där läraren inte har svar på de frågorna. 
 
Tengberg (2011) placerar frågan om varför handlingsorienterade läsarter bredvid frågan 
om varför skönlitteratur läses i skolan och hänvisar till kursplanen i svenska från 2000. 
Kursplanen beskriver då att läsning av skönlitteratur ”hjälper människan att förstå sig 
själv” och bidra till att ”ge svar på de stora livsfrågorna” (Tengberg, 2011, s. 305). För 
att uppfylla de kraven krävs komplettering av flera läsarter än de handlingsorienterade, 
inte minst betydelseorienterade och värderingsorienterade. I det empiriska materialet 
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finns ett problem gällande att uppmana de betydelseorienterade läsarter eftersom de 
textstrukturer som tas upp har varit betydelsebildande i lärarens läsning och inte 
elevernas, vilket är ett didaktiskt dilemma då frammaningen av betydelse är viktigt, men 
att det uppstår ett autenticitetsproblem. Tengberg förklarar vidare hur metakognitiva 
perspektiv kan bidra till att bryta de invanda mönstren med fokus på intrig för att istället 
sätta elevernas reflektion och medskapande i centrum för litteraturläsning. Det finns 
empiriska studier som förklarar att undervisning och lässtrategier som uppmärksammar 
läsaren som medskapare relaterar i högre grad till olika mått på läsförståelse och 
förknippas med engagemang i läsningen. Empiriskt material visar även att de 
metakognitiva läsarterna inte alltid regleras av läraren utan att de uppstår och initieras i 
interaktion mellan elever (s. 306). 
 
I Asplunds (2010) studie, där han använder Rosenblatts begrepp efferent och estetisk 
läsart för att tolka fordonspojkars läsning, framträder båda typerna av läsning men i 
läsningen av ”Dansar Elias? Nej!” är den efferenta läsningen tydligast genom att 
eleverna inte fokuserar närmare på egna tolkningar eller sina egna upplevelser och 
känslor under läsningen. De fokuserar istället på romanens handlingsplan och vad som 
står i texten snarare än att försöka lägga till information genom att diskutera vad som 
kan stå mellan raderna eller utanför texten (Asplund, 2010, ss. 88–92). I läsningen av ”I 
morgon när kriget kom” är en grupp mer fokuserad på den estetiska läsningen än den 
andra, vilket gör att båda läsarterna är framträdande (s. 216). Totalt lästes fyra 
skönlitterära texter, men i ”Naiv. Super” och ”Ett ufo gör entré” blir litteratursamtalen 
av en annan karaktär då romanernas och elevernas allmänna repertoar inte matchas, 
vilket gör att eleverna tar avstånd mot böckerna och Asplunds analys tar då en mer 
social karaktär. Asplund menar då att deras läsning av texten är svår att tolka (Asplund, 
2010, ss. 191–193). 
 

5.2.2 Gynnande av läsarter i elevtexter 
 
Resultaten av Johanssons (2015) studie där svenska elevtexter jämförts med franska 
elevtexter är relevant ur flera perspektiv. Dels ger det ett resultat för vilka 
domäner/läsarter som de svenska eleverna antar i sitt sätt att läsa, dels går det genom 
jämförelsen att se om resultatet är liknande för elever i andra länder. Oavsett om 
resultatet är någorlunda lika eller inte så finns flera faktorer att ta hänsyn till. Själva 
konstaterande är väldigt intressant i sig, men att fundera på faktorerna är väldigt 
omfattande, men intressant. Faktorerna kan vara kulturella, skolans styrdokument och 
undervisning med mera.  
 
Totalt har 223 elevtexter blivit indelade i tre domäner, med undantag för sju texter som 
inte ansågs tillhöra någon domän. Fördelningen av domäner vid kategoriseringen av 
alla elevtexter blev: innehållsrelaterad 42,2%, utomtextuell 12,1%, litterär 42,6% och 
övriga 3,1% (Johansson, 2015, s. 96). De två vanligast förekommande, innehålls-
relaterad och litterär, skiljs åt av endast en elevtext då 94 texter räknades som innehålls-
relaterade, medan 95 räknades som litterära. De svenska elevtexterna var totalt 113 och 
fördelningen blev: innehållsrelaterad 55,7%, utomtextuell 19,5%, litterär 23,0% och 
övriga 1,8%. De franska elevtexterna var totalt 110 och fördelades: innehållsrelaterad 
28,2%, utomtextuell 4,5%, litterär 62,8% och övriga 4,5% (Johansson, 2015, s. 96).  
 
Gemensamt för både de svenska och franska elevtexterna är att den utomtextuella 
domänen är minst förekommande bland de tre domänerna och att det är väldigt få 
franska elevtexter som är utomtextuella, med endast fem texter av totalt 110. Högst 
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andel för de franska elevtexterna finns i den litterära domänen och högst andel för de 
svenska elevtexterna finns i den innehållsrelaterade domänen, vilket gör att den totala 
fördelningen blir jämn mellan de två domänerna. Johansson förklarar att skillnaden i 
resultatet för den utomtextuella domänen kan bero på arbetssätt med skönlitterär text 
i skolundervisning där de svenska elever intar ett mer personligt förhållningssätt och 
förväntas ha åsikter, vilket de franska inte förväntas göra (Johansson, 2015, s. 122). Den 
skönlitterära texten blir inte huvudfokus i den svenska skolan utan snarare ”en ämnes-
mässig eller tematisk utgångspunkt utifrån vilken man kan diskutera omvärlden” (ibid.). 
Resultatet bekräftar att den franska litteraturundervisningen har andra syften än den 
svenska. 
 

5.2.3 Gynnande av läsarter i nationell examination 
 
Eva Nilson har undersökt tre olika nationella examinationer i svenska från olika tids-
perioder. Övergripande begrepp är nationell examination, men de termer som använts 
för examinationerna har varit centrala prov och nationella prov. De tre tidsperioderna som 
undersökts är de centrala proven från 1968 till 1995, nationella provet i kursen Svenska 
B från 1996 till 2013 och nationella provet i Svenska 1 från 2011 (Nilson, 2017, s. 61). 
Läsarterna har blivit identifierade i skrivuppgifter och läsförståelseprov som behandlar 
skönlitterär läsning. Med det historiska perspektivet följer en rad förändringar för ut-
formning, bedömning och förutsättningar för proven, vilket Nilson tydligt redogör för. 
I följande avsnitt kommer inte provens förutsättningar diskuteras såvida de inte har 
relevans för resultatet. Skillnader mellan proven historiskt och i vilken årskurs de skrivs 
kommer att belysas. 
 
De läsarter som förekommer flest gånger i materialet är den teknisk-analytiska och den 
faktiva. Tanken i de centrala proven (1968–1995) för elever i årskurs tre var att en fråga 
i varje prov skulle behandla språk och stil, vilket blev tydligt i materialet. Även efter de 
centrala proven när nationella proven tog över är den teknisk-analytiska läsarten 
vanligast. I de centrala proven var informationen för uppgifterna väldigt kortfattade, 
till exempel, att eleverna ombads göra en textanalys helt utan direktiv för vilken typ av 
textanalys som skulle göras. I de nationella proven (1996–2013) gavs mer information 
om hur de skulle ta sig an texten, vilket även då gav den teknisk-analytiska mest 
utrymme. Den teknisk-analytiska läsarten kombinerades oftast med intentions-
orienterad läsart. Formanalytiska frågor har också kombinerats med metalitterära och 
värderingsorienterade läsarter. I läsförståelseproven har den teknisk-analytiska läsarten 
inte förekommit före de nationella proven i Svenska 1, vilket är 2011, och tanken med 
dessa prov var att styra elever och lärare till en viss läsning (Nilson, 2017, ss. 166–167). 
 
Den faktiva läsarten, som också var vanligt förekommande i både centrala och 
nationella prov, behandlar ofta frågor där en skönlitterär text ska transformeras till sak-
prosa. Den faktiva läsarten finns även representerad i läsförståelseproven i både de 
centrala och nationella proven, vilket betyder att den alltid funnits med. I materialet blir 
det tydligt att skolan uppmuntrar den faktiva läsarten genom att via uppgifter uppmana 
elever att använda skönlitterär text för att diskutera de samhällsproblem som texten 
behandlar (Nilson, 2017, s. 167). Den metalitterära läsarten är den tredje största läsarten 
i skrivuppgifterna. Värderingsorienterad och betydelseorienterad läsart är mindre före-
kommande i skrivuppgifter, men är framträdande i läsförståelsetesterna. I skriv-
uppgifter har den värderingsorienterade varit synlig, men kategoriserats under en annan 
läsart (Nilson, 2017, s. 168). 
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Nilson noterar att litteraturhistoriska kunskaper inte efterfrågas i proven, trots att det i 
läroplaner är en del av motiven för läsning. Tidigare forskning har uppmärksammat en 
historisk läsning som framträdande. Provens tanke har varit att fokusera på färdigheter 
snarare än kunskaper genom att kunna sammanställa texter och utifrån dem producera 
egen text (Nilson, 2017, ss. 168–169). 
 
De tre läsarter som är vanligast förekommande i nationella examinationer enligt Nilson 
är teknisk-analytisk, faktiv och metalitterär. De kan då i en mening anses gynnas mer 
eftersom de är framträdande. Huruvida uppgifterna i proven är konstruerade utifrån ett 
föredraget förhållningssätt till litteratur eller inte framgår inte. I materialet blir det tydligt 
att de nyare proven har skrivuppgifter som är konstruerade med mer information om 
hur uppgiften ska lösas, vilket är extra tydligt i de skrivuppgifter som behandlar den 
metalitterära läsarten. Eleven ska då reflektera över sig själv som läsare, skönlitteraturen 
i samhällelig och kulturell kontext och jämföra populär litteratur med litteratur som 
läses mindre. Även i läsförståelseuppgifterna finns mer information om vilken hållning 
eleven ska ha till texterna med att de, till exempel, ska relatera texterna till olika problem 
i samhället. Nilsons sammanfattar resultatet av sin studie med att konstatera att 
uppgiftskonstruktionerna i sig implicerar att vissa typer av läsare blir frammanade: 
 

Hur man efterfrågar något får betydelse för vad man efterfrågar. De didaktiska 
implikationer som denna studie blottlägger genom att ha undersökt hur 
eleven ska läsa litteratur i dessa provuppgifter visar att den information som 
varje uppgiftskonstruktion ger samtidigt begränsar och möjliggör en viss läsning 
och en viss läsare. 

 
    (Nilson, 2017, s. 174) 
 
Gynnandet blir då framträdande efter Nilsons resultat som visar att de teknisk-
analytiska, faktiva och metalitterära läsarterna möjliggörs genom de nationella 
examinationerna, medan de andra läsarterna begränsas. Gynnandet består då inte att de 
andra läsarterna är mindre funktionella eller åtråvärda, men att de är begränsade i 
skolans nationella examinationer. De tre läsarterna som är mest frekventa är då de som 
i nuläget och historiskt har efterfrågats och därmed gynnas i nationella examinationer. 
 

5.2.4 Gynnande av läsarter i sakprosa 
 
Norlunds (2009) studie av kritisk läsning av sakprosa är baserad på tre delstudier: text-
analys av läroböcker, lärarintervjuer och nationella prov. Av de tre är lärarstudien den 
mest omfattande med anledning av att den fungerar som ett nav för de andra 
delstudierna (Norlund, 2009, s. 61). I dessa delstudier undersöker Norlund hur när-
varande de fyra kritiska läsaktiviteterna kritisk-analytisk, kritisk-interagerande, kritisk-
evaluerande och kritisk-ideologiska är. Genom att koppla samman vad Norlund har 
hittat i de tre delstudierna presenterar Norlund hur de olika läsarterna av kritisk läsning 
för sakprosa används och i vilken utsträckning. 
 
Kritisk-analytisk läsart visar sig ha en svag ställning i klassrummen trots att lärarna i 
intervjuer hävdar att de använder den. I lärarintervjuerna framkom även att situationer 
där analysbegrepp används upplevs försvåra undervisningen för eleverna och har därför 
inte använts. Även moment som innefattar studieteknik upplevs som ointressant för 
eleverna och de har fått utgå. Kritisk-analytiska aktiviteter är däremot vanligare i 
Svenska C-kursen (numera motsvarande Svenska 3) med bakgrund i att kursplanen 
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betonar analys och det offentliga innehållet. Kursplanen betonar även digital 
presentationsteknik, rapportskrivande, retorik med mera, och lärarna får intrycket att 
kursen ger eleverna ”möjlighet att ’läsa samhället annorlunda’ och ’granska för-givet-
taganden’” (Norlund, 2009, s. 176). 
 
Kritisk-integrerande läsart har också en relativt svag ställning. Norlund förklarar 
bakgrunden till det genom att titta närmare på ett antal faktorer och börjar med det 
lokala fältet. I lärarintervjuerna beskrivs arbetet med olika texter genom en lokal 
konkretisering av kursplaner, att den enskilda skolan eller ämneslag kommit överens 
om ett sätt att arbeta med dessa typer av texter. Även den enskilda läraren har utrymme 
att arbeta efter sina egna preferenser och valen motiveras i intervjuerna med ”jag” och 
”vi”, vilket Norlund menar innebär att kritisk-integrerande aktiviteter blir erbjudna i 
olika utsträckning för eleverna. Vissa elever kan vara välbekanta med aktiviteterna, 
medan vissa inte alls blir bekanta med dem (Norlund, 2009, s. 177). Norlund menar 
också att det är stor betoning på det personliga i läroböcker, nationella prov och i 
lärarnas beskrivning av klassrumsaktiviteter, vilket gör att integrerandet av texter mellan 
egna ståndpunkter och andras riskerar att utebli. Faktorer som svenskämnets tradition 
med att ämnet ska ha en personlig eller moralisk prägel eller uppmuntrandet till att 
eleverna ska ’tänka själva’, har gjort att den kritisk-integrerande läsarten har blivit 
hindrad (Norlund, 2009, ss. 178–179). Vidare är Norlund kritisk till aktiviteter utanför 
skolan som tv-sända debatter som behandlar åsikter som något man har och inte skapar 
och som saknar stöd i sakprosatexter. Det innebär att det inte bara är skolan som visar 
att kritisk-integrerade läsart har svag ställning, utan även samhället visar tendenser på 
detsamma (ss. 179–180). 
 
Kritisk-evaluerande aktiviteter visar sig däremot ha en starkare ställning och prioriteras i 
flera fält. Aktörer i de olika fälten betonar att informationssökning och källvärdering är 
viktigt. Fortbildning inom skolan för kritisk-evaluerande aktiviteter har varit många och 
kursplanen som var aktuell vid studiens utförande efterfrågade att eleven kan ”inhämta 
värdera och ta ställning till information” (Norlund, 2009, s. 182). I takt med att 
informationssamhället utvecklas ställs krav på att ställa frågor kring källors 
tillförlitlighet, vilket visar behovet av en kritisk-evaluerande läsart. Myndigheten för skol-
utveckling har publicerat källvärderingsmatieralet Kolla källan för att uppmärksamma och 
ge stöd till lärare i undervisning som ska utveckla kritisk-evaluerande läsaktiviteter 
(Norlund, 2009, s. 182). Gemensamt för det officiella fältet och läroböckerna är att 
internet beskrivs som osäkert. Läroböckerna använder kritiska färdigheter ihop med 
internet som betonar hur arbetet med kritisk-evaluerande läsning är viktigt för elevernas 
orienterande i det nutida informationssamhället. I det nationella provet har dock inte 
den kritisk-evaluerande läsarten något större genomslag enligt Norlunds material (2009, 
s. 185). 
 
Den kritisk-ideologiska läsarten finns representerad i det empiriska materialet. Aktiviteter 
kring sociala, politiska, internationella, genusrelaterade och klassrelaterade frågor finns 
representerade och frågor kring etnicitet. Lärarna har använt dessa aktiviteter med syfte 
att elever ska läsa ”för att se världen annorlunda eller för att förstå sin egen och andras 
situation annorlunda” (Norlund, 2009, s. 185). En lärobok innehåller partiprogram som 
ska granskas och ett texthäfte i det nationella provet behandlar förortsspråk. Samtidigt 
förklarar Norlund att undervisningen kring solidaritet och hur man som medborgare 
kan förbättra samhället har fått en svagare ställning och i stor utsträckning försvunnit. 
I lärarintervjuerna framgår det att språkhistoria ges mer plats än språksociologi, som 
annars är ett ämne som skulle kunna användas för att undervisa om maktfrågor. Språk 
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och makt har inte en prioriterad position i svenskämnet, vilket många lärare och elever, 
enligt Skolverket, stödjer när de berättar att nationella provets litterära texter föredras 
före texter om språkets betydelse (Norlund, 2009, s. 186). 
 
Norlunds rubriker vid redovisning av förekomsten och synen på de olika läsarterna 
visar hur de gynnas. Endast den kritisk-evaluerande läsarten förklaras expandera medan 
de andra förklaras avta. Att tre avtar och en expanderar gör att gynnandet av läsarterna 
blir tydlig. Den kritisk-evaluerande är dominerande i läroböckerna och tar avstamp i 
publiceringar på internet som vem som helst kan stå för. Att kunna värdera och ställa 
sig kritisk och skeptisk till källor och information är prioriterat. I det nationella provet 
är läsarten svagt representerad.  
 

5.3 Resultatanalys 
 
Totalt har de fem studierna använt 20 begrepp för läsarter med många nya begrepp, 
några väletablerade och några nyligen etablerade begrepp som återanvänds. Av dessa 
20 begrepp har några en del gemensamma karaktärsdrag, medan några skiljer sig åt i 
olika utsträckning. Resultaten från 5.1 och 5.2 analyseras genom en innehållsanalys. 
Inledningsvis i detta avsnitt analyseras läsartsbegreppens likheter och skillnader samt 
likheter och skillnader i förekomster mellan de olika studierna. De flesta studierna 
behandlar skönlitteratur men i olika kontexter. Läsarterna analyseras genom att de 
jämförs mellan hur vanligt förekommande de är i olika kontexter samt vad de har 
gemensamt för att kunna kategorisera dem.   
 
Nilsons (2017) studie som innehåller teknisk-analytisk läsart, betydelseorienterad läsart, meta-
litterär läsart, faktiv och fiktiv läsart och värderingsorienterad läsart är den nyaste som är 
representerad i denna studie, vilket innebär att Nilson tagit inspiration från tidigare 
forskning och tidigare begrepp kring läsarter, inte minst från Tengberg (2011). Teng-
bergs läsarter är: handlingsorienterad läsart, betydelseorienterad läsart, värderingsorienterad läsart, 
subjektsorienterad läsart, intentionsorienterad läsart och metakognitiv läsart. Nilson förklarar 
själv att betydelseorienterad läsart och värderingsorienterad läsart är direkt tagna från 
Tengberg medan hon förklarar att de metalitterära och metakognitiva skiljer sig åt. Den 
metalitterära fokuserar på litteraturens och läsarens roll i en samhällelig kontext medan 
den metakognitiva uppmärksammar läsarens roll i konstruerandet av tankar och 
mening i det skönlitterära verket. Den faktiva läsarten kan hänvisas till både den 
subjektsorienterade och betydelseorienterade läsarten då den faktiva läsarten kräver att 
eleven relaterar läsningen till sin egen verklighet och kopplar texten till omvärlden, 
vilket finns representerat i både den subjektsorienterade och betydelseorienterade 
läsarten. Naturligtvis går det inte med enkelhet att konstatera hur stora likheterna är 
eftersom läsarterna är konstruerade av olika forskare, används i olika kontexter och 
tolkas på olika sätt eftersom de olika empiriska materialen erbjuder olika analyser, vilket 
innebär att betoning på vissa egenskaper hos läsarterna måste förtydligas. Tengbergs 
handlingsorienterade kan kopplas till Nilsons fiktiva läsart men med skillnaden att 
Tengberg så tydligt fokuserar på intrigen och karaktärsdrag medan Nilson beskriver att 
en fiktiv läsart fokuserar på vem som är berättaren i texten och vad textens budskap är. 
Den handlingsorienterade läsarten lutar sig mot fakta – en bokstavlig förståelse av 
texten – och förlitar sig på vad som står explicit i texten. Inga egna tolkningar som 
kräver att omvärlden eller egna erfarenheter tas in i den litterära läsningen. Eftersom 
de två läsarterna identifierats i två olika kontexter finns en skillnad mellan dem som inte 
explicit står i Nilsons eller Tengbergs beskrivningar. I Tengbergs fall inleds ofta 
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litteratursamtalen med att konstatera vilka karaktärer som finns i texten och vad texten 
handlar om på ett bokstavligt plan. Det kan göras för att dels som lärare ta reda på om 
alla som ingår i samtalet har läst och förstått texten på en grundläggande nivå dels för 
elevernas skull sammanfatta för varandra och fylla i luckor om intrigen och karaktärer 
för att inledningsvis befinna sig med en överenskommen bild av texten i samtalet. För 
Nilson förekommer inte samma fenomen eftersom hennes kontext är frågor i nationell 
examination. Där ställs frågor om texten där, gissningsvis, intrigen inte behöver för-
klaras eller utvecklas utan beger sig in på ett annat analytiskt område. Skillnaden kan 
också bero på att Tengberg genomför studien på högstadieklasser där lärarna inte 
förutsätter att eleverna kunnat göra en tillräcklig läsning av intrigen för att kunna 
diskutera den på fler nivåer än intrigen erbjuder.  
 
I de båda studierna finns en var sin läsart som inte är representerad hos den andra: 
teknisk-analytisk läsart och intentionsorienterad läsart. Den teknisk-analytiska läsarten, 
som betonar textens form och framställning, finns inte representerad i Tengbergs 
studie. I avsnittet om värderingsorienterad läsart diskuteras den novell som är underlag 
för litteratursamtalet som texttyp och dess språkliga nivåer, men då med betoning på 
kommande skrivuppgifter och deras egna värderingar (Tengberg, 2011, ss. 214–215). 
Tengbergs intentionsorienterade läsart har ingen motsvarighet i Nilsons studie, vilket 
kan ha flera förklaringar. Den intentionsorienterade läsarten efterfrågar författarens 
intention med texten, vilket efter läsning av texten kräver tolkning och det finns inget 
svar som kan bekräftas efter att ha läst texten. Ett svar skulle kunna bekräftas genom 
att fråga författaren och att den ger ett svar. En fråga om författarens intention är därför 
ofta autentisk – det finns inget rätt svar. Att ställa en sådan fråga i ett litteratursamtal 
kan ofta syfta till att se texten i ett författarperspektiv och tolka texten fritt för att 
stimulera en vidare diskussion där elever får spekulera fritt kring vad författarens 
intention med texten är. En liknande fråga i en nationell examination blir svår för 
eleverna att välgrundat svara på och att bedöma och betygsätta för en lärare då det rätta 
svaret inte finns explicit i texten. 
 
Johanssons (2015) innehållsrelaterade domän, utomtextuella domän och litterära domän kan 
också relateras till Nilsons och Tengbergs studier. Med risk för att göra för tydliga 
gränsdragningar hävdar jag inte att en domän till fullo hör samman med en viss läsart 
eftersom konstruktionerna av begreppen är specifika till sin undersökning och de olika 
forskarna har valt att tillskriva de olika läsarterna/domänerna specifika egenskaper. 
Johansson har överlag givit domänernas egenskaper en större bredd än Nilsons och 
Tengbergs läsartsbegrepp. Nilsons och Tengbergs begrepp skulle teoretiskt kunna 
fungera som underkategorier till Johanssons domäner. Handlingsorienterad, betydelse-
orienterad och fiktiv läsart kan ingå i den innehållsrelaterade domänen; värderings-
orienterad, faktiv och subjektsorienterad läsart kan ingå i den utomtextuella domänen 
och teknisk-analytisk, metalitterär, intentionsorienterad och metakognitiv läsart kan 
ingå i den litterära domänen. Dessa är endast exempel på hur en underkategorisering 
skulle kunna se ut, utan att gå in på specifika detaljer som kan placera läsarterna under 
andra domäner. Johanssons kontext är elevtexter baserade på läsning av en novell, 
vilket är en tredje kontext i kontrast till Nilson och Tengberg. Genom att Johansson 
använder tre domäner – läsartskategorier – blir gränserna mellan läsarterna tydligare 
eftersom de i mindre utsträckning kan ingå i flera. Med tre läsarter synliggörs färre typer 
av läsning vilket kan bidra till att enklare identifiera och kategorisera elevtexter eller 
olika typer av läsning, men också begränsa utrymmet för olika typer av läsning och göra 
studien smalare i sin kunskapsutveckling. Johanssons studie är en komparativ studie 
med en internationell jämförelse av resultaten, vilket de tre domänerna fyller syftet för. 
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Asplund (2010) använder Rosenblatts efferent och estetisk läsning i sin studie av 
fordonspojkars litteratursamtal. Asplunds studie är författad före Tengbergs, 
Johanssons och Nilsons studier vilket kan vara anledningen till att nya begrepp inte 
tagits fram för att analysera läsarter. Nilson förklarar att inspirationen för faktiv och 
fiktiv läsart kommer från Rosenblatts begrepp där faktiv och efferent hör ihop och 
fiktiv och estetisk hör ihop (Nilson, 2017, s. 53). Asplund lägger även fokus på samtals-
analys (eng. conversation analysis) och den sociala och kulturella aspekten av litteratur-
samtal vilket skiljer studien från övriga studier som endast fokuserar på läsarter. 
Asplunds studie har därför en viss begränsning i sin analys av läsarter, men belyser 
viktiga perspektiv i litteratursamtal. 
 
Johanssons studie visar att den innehållsrelaterade domänen dominerade för svenska 
elever med 55,7%. Det skiljer sig mot det franska resultatet där 28,2% kategoriserades 
som innehållsrelaterade. Den litterära domänen var den mest frekventa för de franska 
eleverna med 62,8%. Resultatet visar att den svenska skolan lägger större vikt vid att 
tala om innehållet i en skönlitterär text än den franska och det kan relateras till Teng-
bergs resultat i litteratursamtal där handlingsorienterade läsarter var vanligast. Det går 
inte att relatera till Nilsons resultat för nationell examination där teknisk-analytisk, 
faktiv läsart och metalitterär läsart var vanligast. Det ser då ut som att nationell 
examination efterfrågar en teknisk-analytisk läsart, en litterär domän, som fokuserar på 
textens form och framställning med etablerade litterära termer, medan eleverna intar 
mer innehållsrelaterade läsarter. Nationell examination efterfrågar även utomtextuella 
läsarter i och med den faktiva och den metalitterära läsarten, vilket inte var det 
vanligaste i Tengbergs eller Johanssons studier. Asplund finner att eleverna i stort sett 
intar en efferent läsart, som hör ihop med den faktiva läsarten som kräver en referens 
utanför texten, vilket närmar sig en utomtextuell läsart. Det finns då en diskrepans 
mellan nationell examinations efterfrågan och elevernas positionering i läsarter. Steget 
är inte långt till att rikta blicken mot undervisning av läsning och läsarter genom att 
lärare möjligtvis inte uppmuntrar eller ibland tvingar elever till att inta dessa läsarter.  
 
För att få en överblick över de läsarter som framkommit och för att utvinna ny kunskap 
har läsarterna systematiserats till att ingå i fyra läsartskategorier. 20 läsarter från fem 
studier kan inte med enkelhet ordnas in i större kategorier eftersom de innehar specifika 
egenskaper och skiljer sig i stora och små drag. Ett förslag har därför arbetats fram med 
reservation för de individuella forskarnas beskrivningar av läsarterna. Vissa läsarter kan 
inte tvivelsutan ingå i en kategori, men valen motiveras nedanför tabellen. 
 
Tabell 5. Systematisering av läsarter från vald litteratur. 
Litterära läsarter Teknisk-analytisk läsart (Nilson) 

Den litterära domänen (Johansson) 
Metalitterär läsart (Nilson) 
Intentionsorienterad läsart (Tengberg) 

Innehållsorienterade läsarter Handlingsorienterad läsart (Tengberg) 
Betydelseorienterad läsart (Tengberg/Nilson) 
Innehållsrelaterad domän (Johansson) 
Kritisk-analytisk läsning (Norlund) 
Fiktiv läsart (Nilson) 

Subjektsorienterade läsarter Värderingsorienterad läsart 
(Tengberg/Nilson) 
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Subjektsorienterade läsarter (Tengberg) 
Metakognitiva läsarter (Tengberg)  
Kritisk-integrerande läsning (Norlund) 

Utomtextuella läsarter Faktiv läsart (Nilson) 
Den utomtextuella domänen (Johansson) 
Kritisk-evaluerande läsning (Norlund) 

Övriga Estetisk läsning (Rosenblatt/Asplund) 
Efferent läsning (Rosenblatt/Asplund) 
Kritisk-ideologisk läsning (Norlund) 

 
 
De litterära läsarterna innehåller läsarter som på olika sätt bidrar till konstruktionen av 
skönlitteratur eller sakprosa. I denna läsart ingår, hittills, endast skönlitterära läsarter. 
Dessa läsarter utgår från en litteraturvetenskaplig syn på skönlitteraturen genom att 
betrakta skönlitteraturens textframställning, litteraturens roll i samhället, författarens 
intentioner med ett verk och litterära och stilistiska verktyg för, exempelvis, poesi.  
 
De innehållsorienterade läsarterna innehåller fyra skönlitterära läsarter och en läsart för 
sakprosa. Som termen indikerar läggs fokus på vad som finns representerat i texten. En 
relationell förklaring för termen är att omvärlden och läsaren inte tar plats i analysen 
och att den inte sker via en litterär analys. Den kritisk-analytiska läsningen handlar om 
att sovra, göra jämförelser, se orsak och verkan med mera, vilket har ett textnära 
förhållningssätt. Läsarens interagerande med texten handlar om att plocka ut väsentliga 
fakta och förstå samband snarare än att själv ta ställning i läsningen och analysera 
innehållet från ett subjektivt perspektiv. 
 
De subjektsorienterade läsarterna innehåller tre skönlitterära läsarter och en för sakprosa. 
De subjektsorienterade läsarterna innebär att läsaren själv tar ställning till texten genom 
att värdera den estetiskt eller etiskt, relatera den till egna känslor och erfarenheter, 
analysera sin egen medverkan i att skapa mening till texten. Genom att läsa subjektivt 
hamnar läsningen bortom texten och är inte längre textnära, utan relaterar till egna 
åsikter, känslor och erfarenheter som blir unika för varje läsare. Den kritisk-
integrerande läsningen beskrivs av Norlund både kunna innehålla elevens egna 
ställningstaganden, men också där olika texters ställningstaganden kan integreras med 
varandra. Att olika texters ställningstaganden kan integreras med varandra hör bitvis 
ihop med den kritisk-analytiska läsningen, vilket gör att den avgörande skillnaden är 
den kritisk-integrerade läsningens subjektiva tyngd på läsarens egna ställningstaganden 
integreras med en eller flera texter. 
 
De utomtextuella läsarterna innehåller två läsarter från skönlitteratur och en för sakprosa. 
Termen är tagen från Johanssons studie, som ingår i denna läsart, eftersom den 
förklarar förhållningssättet väl men heter här utomtextuella läsarter istället för 
utomtextuell domän. Den utomtextuella domänen och faktiva läsarten kräver att texten 
relateras till något utanför texten, exempelvis ett fenomen i samhället. Dessa två läsarter 
kan i viss mån fungera att relatera till läsaren själv, men skiljelinjen för den utomtextuella 
läsarten går vid att referensen utanför texten ska vara omvärlden och inte läsaren själv. 
Den kritisk-evaluerande läsningen är sällan textnära, den är beroende av den utom-
textuella kontexten. En texts trovärdighet kan vara synlig i texten, men är ofta beroende 
av ett kritiskt förhållningssätt som innebär granskning av källan. Källan granskas enligt 
en rad faktorer: identifiera författaren och hens syfte, överensstämmelse med fler källor, 
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aktualitet ur en tidsaspekt, neutralitet med mera. Detta gör att kontexten för en kritisk-
evaluerande läsning hamnar bortom texten.  
 
Under övrigt hamnar tre läsarter som inte passat in i någon av ovanstående läsarter. Att 
konstruera en ny läsart för de kvarvarande är uteslutet då de skiljer sig åt väsentligt. 
Efferent och estetisk läsart har kritiserats av tidigare nämnda forskare vilket kan ha 
influerat valet att inte placera in dem, deras existens i en läsart är komplicerad att 
berättiga då de har beskrivits på olika sätt. De har inte placerats in i någon läsart för att 
inte felaktigt sortera in och beskriva dem och för att för framtida forskning uppmuntra 
nya begrepp och nya synsätt på läsarter. Den kritisk-ideologiska läsningen handlar om 
att ifrågasätta världsbilder, få nya synsätt på underordnade gruppers och egna villkor. 
Att läsa kritisk-ideologiskt blir då textnära, varifrån informationen kommer och 
omvärlds- och subjektsrelaterande. Dessa kan skilja sig beroende på den valda texten, 
vilket är problemet med att sortera in den i någon av de systematiserade läsarterna. Med 
risk för att felaktigt kategorisera denna läsart har kategorisering undvikits. 
 
De olika läsarterna gynnas olika i olika kontexter. De nationella examinationerna efter-
frågar litterära, utomtextuella och subjektsorienterade läsarter genom teknisk-analytisk, 
faktiv, metalitterär och värderingsorienterad läsart (Nilson, 2017, ss. 166–167). Det 
gynnas alltså inte att förhålla sig till nationell examination med innehållsrelaterade 
läsarter. Trots det är det innehållsrelaterade läsarter som gynnas i Tengbergs studier av 
litteratursamtal (Tengberg, 2011, ss. 303–304). Så är även fallet i Johanssons studie av 
elevtexter där innehållsrelaterade läsart gynnades främst, sedan litterära läsarter och 
därefter utomtextuella läsarter (Johansson, 2015, s. 96). Norlunds studie för läsning av 
sakprosa, som rör sig över flera fält inom undervisning, visar att de utomtextuella läs-
arterna är de som gynnas genom den kritisk-evaluerande läsningen. Läsarterna gynnas 
alltså olika i olika kontexter. När eleverna får kommentera skönlitteratur fritt intar 
eleverna självmant främst innehållsrelaterade (Johansson, 2015), när elever deltar i 
litteratursamtal efterfrågas de främst innehållsrelaterade (Tengberg, 2011), nationell 
examination efterfrågar litterära, utomtextuella och subjektsorienterade läsarter 
(Nilson, 2017) och sakprosaundervisning gynnar de utomtextuella läsarterna (Norlund, 
2009). En skillnad blir tydlig. Att elever själva intar och att litteratursamtal efterfrågar 
innehållsrelaterade läsarter verkar betyda att eleverna är trygga i de innehållsrelaterade 
läsarterna. Om detta beror på att de är de mest grundläggande, därför lättast att inta, 
eller att det är främst den de har intagit i tidigare årskurser i grundskolan är oklart. Klart 
är däremot att eleverna behöver utsättas för och utveckla de andra tre läsarterna i 
undervisning för att bemöta efterfrågan. 
 
Tabell 6. Läsarter som gynnas i olika kontexter. Inom parentes står den/det 
som i huvudsak ansvarar för att en läsart gynnas. 
Litterära läsarter Nationell examination 

Innehållsorienterade läsarter Litteratursamtal (lärare och elev) 
Elevtexter (elev) 

Subjektsorienterade läsarter Nationell examination 
Sakprosa (nationell examination, 
läroböcker, lärare) 
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Utomtextuella läsarter Nationell examination 

 
Det är tydligt att det finns en diskrepans mellan vilka läsarter som undervisningen 
gynnar och vilka som nationell examination gynnar. Ställer nationell examination krav 
på läsning som eleverna inte klarar av eller är undervisningen av läsning inte tillräcklig? 
Att eleverna intar innehållsrelaterade läsarter i Johanssons studie är ingen slump, de 
måste ha erfarenhet av att den läsarten gynnas (2015). Eftersom de nationella 
examinationerna är en måttstock på vad elever förväntas kunna blir det också viktigt 
att ha en undervisning som ger eleverna förutsättningar att klara dem. 
 
I detta avsnitt har resultatet analyserats enligt en innehållsanalys och läsarterna har 
därefter systematiserats. Systematiseringen innehåller läsarter för både sakprosa och 
skönlitteratur. Genom att systematisera läsarterna ges en sammanhållen term för 
läsarternas särprägel samtidigt som termerna blir färre och dess innehåll bredare. 
Subjektsorienterad läsning har nytta i såväl skönlitteratur som sakprosa i att ta egen 
ställning till en novell som att integrera sina åsikter vid läsning av debattartiklar eller 
reklam. Att kunna läsa texter med fokus på innehållet har samma relevans i 
skönlitteratur som i sakprosa, varför de har inkluderats i samma kategori. Läsarterna 
har sedan systematiserats efter vilken läsart som gynnas i olika kontexter och visat att 
nationell examination gynnar tre av fyra läsarter och att lärare och elever främst gynnar 
den enda som nationell examination inte gynnar, nämligen innehållsorienterade läsarter. 
 

6. Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras metod och resultat med utgångspunkt i de frågeställningar 
som studien syftar att svara på. Metoden utvärderas för att synliggöra brister och för-
tjänster. Resultatet relateras till bakgrunden för att diskutera forskningens nuvarande 
läge, slutsatser och framtida forskning. Diskussionen utgår från frågeställningarna: 
 

• Vilka läsarter med relevans för högstadiets och gymnasieskolans 
svenskundervisning har tidigare forskning identifierat? 

• Vilka läsarter gynnas i gymnasieskolan enligt tidigare forskning? 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Metoden som använts för denna studie har varit systematisk sökning och 
sammanställning av vetenskaplig litteratur som besvarar syftet och frågeställningarna. 
Sökningen har följt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengströms rekommendationer av 
arbetsgång och tillvägagångssätt för en systematisk litteraturstudie (2013). Inledningsvis 
genomfördes en överblick över forskningsområdet genom att hitta relevanta artiklar 
och avhandlingar som via referenslistor kan leda till ytterligare relevant litteratur och 
nyckelord för vidare sökning (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 74). 
Sökord har konstruerats efter nyckelord som upptäcks i den manuella sökningen och 
genom att tydligt riktas mot att svara på syftet och frågeställningen. Databassökningen 
har följt rekommendationer enligt Högskolan Dalarna och Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström (2013, ss. 75–83). Denna studie har följt direktiv från pålitliga och tro-
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värdiga källor och metoden har motiverats och presenterats i sin helhet, vilket gör att 
validiteten är hög (2013, s. 105). 
 
Metoden har krävt avgränsningar och övervägningar vilket leder till både brister och 
förtjänster. Litteraturen som hittats genom sökning har fyllt syftet och frågeställningen, 
både på ett enskilt och kompletterande sätt. Litteraturen har givit olika perspektiv, 
kontexter och teoretiska utgångspunkter för undersökningar som behandlar läsarter, 
vilket innebär att läsartsbegreppet visat användningsområdets bredd. Metodens 
avgränsningar och övervägningar är också en av dess brister. Genom att avgränsa 
forskningen till att vara genomförd i svensk skola och att forskningen är skriven på 
svenska gör att internationell forskning på samma område har uteslutits. Med mer 
forskning följer mer information men prioriterandet av att specificera forskningen till 
svensk skola mot att inkludera internationell läsforskning motiveras genom att få 
studien att vara nära verkligheten för mig som svensklärarstudent. Att koppla 
forskningen till svenska styrdokument och svenska resultat i PISA har då högre relevans 
och en gemensam grund att stå på. Även omfattningen av denna studie begränsar 
inkluderandet av både internationell och svensk forskning. Nästa steg i följden för att 
undersöka brister i metoden är att diskutera det utbud av litteratur som framkom i den 
systematiska sökningen. Fördelaktigt hade varit om fler studier hittats och därmed 
jämföras med varandra för att bekräfta vissa av de teoretiska utgångspunkter som 
prövats i de olika studierna. Studierna blir i viss mån isolerade i sin teoribildning och 
endast prövad inom den egna studien. Vissa studier har använt begrepp och teorier 
som syftar att förnya forskningsområdet eftersom tidigare forskning inte ansetts vara 
relevant eller ej fullständig. Genom att begrepp och teorier omprövats har de inte i 
större utsträckning bekräftats, trots att studierna har gemensamma utgångspunkter. 
Detta hör dock till sakens natur eftersom forskningen på ämnet är relativt ny och kan 
inte åtgärdas på annat sätt än att fler empiriska studier genomförs. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och styr-
dokument. Diskussionsdelen som inkluderar styrdokumenten tar fasta på vilka läsarter 
som efterfrågas av kunskapskraven och hur en progression av läsarter blir synlig genom 
svenskkurserna. Därefter lyfts didaktiska möjligheter av det som framkommit i 
diskussionen. 
 

6.2.1 Läsartsforskning 
 
Tidigare forskning kring läsarter/förhållningssätt till texter har använt olika begrepp 
och olika synsätt för hur läsning av texter ska beskrivas. En viktig utgångspunkt för 
denna studie och den litteratur som ingår i denna studie är att ompröva de tidigare 
läsartsbegreppen för att föra forskningen framåt. Tengberg uppmanar läsforskningen 
att vara konstruktiv och inte använda gamla begrepp som efferent och estetisk; naiv 
och kritisk; mimetisk och semiotisk; immersiv och interaktiv; fiktiv och faktiv med mera 
eftersom de vanligtvis är dikotomier och ofta öppna för tolkning (Tengberg, 2010, ss. 
82–84). Degerman & Johansson (2010) framför i sin artikel kritik mot Rosenblatts 
efferent och estetisk läsart och rekommenderar att de inte används i läsundersökning 
eftersom begreppen existerar i motsättning till varandra och att den estetiska läsarten 
saknar bredd i sin förklaring och därmed användning enligt Rosenblatts modell. Av den 
sammanställda litteraturen är det endast Asplund (2010) som använder efferent och 
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estetisk läsning, vilket kan förklaras genom att studien möjligtvis inte ämnar utveckla 
läsartsbegreppen utan snarare intresserar sig för en samtalsanalys av fordonselever. 
Nilson använder sig av fiktiv och faktiv läsart men förklarar att de används som två 
kategorier bland de andra och att de inte är dikotoma (Nilson, 2017, s. 53). I övrigt är 
läsarterna som är representerade i studierna konstruerade efter inspiration från andra 
studier men konstruerade och namngivna för att fylla syftet för de enskilda studierna. 
Det blir dock problematiskt när läsarterna förklaras som liknande i de olika studierna, 
men ofta med någon avvikelse eller med någon förändring i namnet. Nilsons 
användning av fiktiv och faktiv läsart går emot hur läsarterna är konstruerade från 
början. Tengberg uppfattar fiktiv och faktiv läsart som dikotoma, det är antingen det 
ena eller det andra, medan Nilson inte använder sig av begreppen på samma sätt. 
Användningen av begreppen blir därför aningen splittrade och det krävs förklaringar 
och genomgångar för vilka begrepp som betyder vad trots att de frekvent förekommit 
i tidigare forskning. Som systematiseringen i resultatanalysen visar så kan i huvudsak 
fyra läsarter sammanställas från de 20 som studierna tillsammans arbetat fram: litterära 
läsarter, innehållsrelaterade läsarter, subjektsorienterade läsarter och utomtextuella 
läsarter. Dessa läsarter ligger till grund för följande avsnitt i resultatdiskussionen. 
 

6.2.2 Läsarter som gynnas 
 
I resultatanalysen i 5.3 förklarades hur de olika läsarterna gynnas i olika kontexter, men 
för att det resonemanget ska nå ett djupare plan finns en återstående del att ta ställning 
till. Efterfrågan av läsarter finns hos fler aktörer; Skolverkets kursplaner och kunskaps-
krav. I Svenska 1 finns kunskapskravet för E:  

 
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan 
eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge 
exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse 
och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet 

 
 (Skolverket, 2019b) 

 
Att återge innehåll i skönlitterära verk och annat berättande finns representerat i de 
innehållsorienterade läsarterna, vilket också är vanligt förekommande i studierna. Att 
redogöra för samband mellan olika verk kan kräva olika typer av läsarter beroende på 
vilka samband som ska betonas. I form av tema och motiv kan såväl innehålls-
orienterade som litterära läsarter lyftas. Även att återge någon egen iakttagelse och att 
formulera egna tankar kan innebära flera läsarter, men med en subjektiv bild och 
elevens medvetenhet om sig själv som läsare och tolkare av skönlitterär text.  
 
I kunskapskraven för E i Svenska 2 står: 
 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära 
verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 
litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar över-
siktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. 
 
   (Skolverket, 2019b) 

 
Även här finns tydliga tecken på att flera läsarter krävs. Det utomtextuella perspektivet 
är tydligt i den sista meningen där eleven ska diskutera samband mellan skönlitteratur 
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och idéströmningar i samhället. Att diskutera stil, innehåll och bärande tankar i skön-
litterära verk innebär främst de litterära läsarterna. Kunskapskraven är i viss mån 
tolkningsbara eftersom det inte förklarar vad undervisningen ska innehålla, utan vilka 
kunskaper som eleverna ska ha efter avslutad kurs. Kunskapskravet har en 
litteraturhistorisk prägel i och med att de skönlitterära verken och författarskapen ska 
vara från olika tider och epoker vilket kan innebära undervisning om de litterära 
epokerna, vilket Nilson förklarar inte är efterfrågat i nationell examination (Nilson, 
2017, s. 168).  
 
I kunskapskravet för E i Svenska 3 står: 
 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller 
ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteratur-
vetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg 
från texterna. 
 
   (Skolverket, 2019b) 
 

I kunskapskravet finns utrymme för innehållsorienterade och litterära läsarter. 
Skillnader mot Svenska 1 och 2 är att det i Svenska 3, gällande skönlitteratur, inte nämns 
att eleven ska återge eller diskutera innehåll vilket i viss mån ändå blir behandlat i och 
med tema och genre, men betoningen ligger snarare på att identifiera litterära särdrag 
och byggstenar och i analysen använda litteraturvetenskapliga begrepp. I Johanssons 
komparativa studie mellan svenska och franska elever kategoriserades flest svar av de 
franska eleverna i den litterära domänen, vilket är det som ligger närmast vad som 
efterfrågas i kunskapskravet för E i Svenska 3. Det är även det som ofta efterfrågas i 
nationell examination enligt Nilson, som benämner det som teknisk-analytisk läsart. 
Intressant är även att kunskapskraven efterfrågar elevernas tolkning och att de ska visa 
stöd för tolkningarna. Närmast tillhands är metakognitiv och betydelseorienterad läsart 
som båda betonar tolkning. Överlag går de flesta läsarter att nå genom tolkning, så 
länge förklaringar och stöd i texten ges.  
 
I gymnasiets svenskkurser finns en progression från betoning av innehåll i den första 
kursen, till en relativt jämn fördelning av innehållsorienterade, utomtextuella och 
litterära läsarter i Svenska 2, till en betoning på litterära läsarter i den tredje kursen. 
Utrymmet för att inta olika läsarter är brett för eleverna. Oftast krävs det av dem att 
kunna växla mellan läsarter i olika uppgifter och för att klara kunskapskraven. Tengberg 
förklarar att den innehållsorienterade läsarten är den vanligaste, vilket är den läsart som 
behandlar texter på ytan. För att gå på en djupare nivå för innehållet behöver eleverna 
inta andra läsarter, som den betydelseorienterade (Tengberg, 2011, ss. 303–304). 
Oundvikliga är även de litterära läsarterna för att med litteraturvetenskapliga begrepp 
kunna analysera skönlitteratur, vilket efterfrågas i såväl kunskapskrav som nationell 
examination. Undervisningen bör därför också vara mångsidig i så många kontexter 
som möjligt för att eleverna ska stimuleras att läsa skönlitterära texter på olika sätt och 
uppmärksamma läsarternas innebörd och betydelse. I dessa studier finns vissa 
sammanhängande benämningar på läsarter, men eftersom de uppenbarar sig i olika 
kontexter och av olika forskare har det varit nödvändigt att benämna läsarterna olika. 
För att underlätta undervisning med fokus på läsarter kan Johanssons domäner an-
vändas och i mer specifika fall Tengbergs och Nilsons. Vid konstruktioner av uppgifter 
och frågor vid litteratursamtal är det viktigt att flera läsarter får bli efterfrågade för att 
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ge elever möjligheter att inta olika läsarter och att förbereda dem för vad som efter-
frågas i nationell examination och kunskapskrav. 
 
Forskning om läsarter för skönlitteratur har funnits en längre tid. Trots det är utbudet 
av svensk vetenskaplig litteratur innehållande läsarter är begränsat. Englund, Ledin & 
Svensson förklarar att termen sakprosa inte har använts enhetligt genom historien och 
att termen ofta har en relationell betydelse, det vill säga det som inte är skönlitteratur 
eller fiktiva texter (2003, ss. 46–47). Det innebär att texttyper som kan ha väldigt lite 
gemensamt ändå förklaras som sakprosa. Josephsson och Melander förklarar att 
forskning om läsarter inom sakprosa är ännu mer begränsat fast sakprosa också 
behöver tolkas (Josephson & Melander, 2011, ss. 131–133). Norlunds (2009) studie för 
därför viktiga resonemang för hur sakprosaläsning används i skolan genom att analysera 
läromedel och nationella prov och genom att intervjua lärare. Det blir tydligt i studien 
att sakprosaläsningen i skolan i hög grad speglar samtiden eftersom den kritisk-
evaluerande läsning är den enda som Norlund ansåg expanderade. Det hör samman 
med styrdokumentens betoning på att kunna värdera och granska källor, vilket inte bara 
är eftersträvansvärt ur skolans perspektiv utan även för att elever som människor efter 
skolan ska kunna orientera sig i det textlandskap som finns i digitala medier. Norlunds 
studie visar att läsarter är relevanta även för sakprosa och att kritisk läsning används på 
flera olika sätt. Med tanke på elevernas användning av och möte med texter utanför 
skolan behövs forskning som utvecklar förståelsen för olika sätt att läsa sakprosa. Om 
forskning gällande läsarter för sakprosa inte utvecklas riskerar eleverna att bli utlämnade 
till sina egna förmågor att läsa sakprosa istället för att i skolan fått en varierad och 
utvecklande läsundervisning som har sin grund i forskning. Genom att man som 
svensklärare har den kunskapen kan läsundervisning av sakprosa konstrueras på ett sätt 
som fyller målet för det aktuella arbetet, som gynnas i nationell examination och som 
gynnas i samhället utanför skolan. 
 
Läsarter för sakprosa finns representerat i endast en studie, men även där finns efter-
frågan i kunskapskrav och kunskapsundersökningen PISA. PISA är inget elever 
behöver få goda resultat i för deras egen vinning, utan är snarare en mätning av länders 
kunskaper och en jämförelse dem emellan. Norlund har tagit fram fyra läsningar av 
sakprosa som är: kritisk-analytisk, kritisk-integrerande, kritisk-evaluerande och kritisk-
ideologisk. Eftersom denna studie är den enda som behandlar läsningar av sakprosa så 
relateras den till kunskapskrav och PISA och inte andra liknande studier. I Svenska 1 
finns följande kunskapskrav för betyget E: 
 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter 
samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och 
granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande 
regler för citat- och referatteknik. 

 
(Skolverket, 2019b) 

 
I detta utdrag finns både reception och produktion representerat. Receptionen handlar 
om att läsa, reflektera och kunna göra enkla sammanfattningar av texter, vilket i första 
hand innebär en kritisk-analytisk läsning. Även kritisk-integrerande läsning kan vara 
aktuell om eleven behöver ta ställning till flera texter eller om olika texters ställnings-
taganden integreras med varandra. Den kritisk-evaluerande läsarten är aktuell för att 
värdera och granska källor kritiskt.  
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Kunskapskravet för E i Svenska 2 gällande kritisk läsning av sakprosa är formulerat likt 
Svenska 1, med små förändringar: ”Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och 
sammanställa information från olika källor” (Skolverket, 2019b). Resonemanget kring 
läsarter som elever behöver inta är därför detsamma som för Svenska 1. Skillnaden är 
att det i Svenska 2 är mer preciserat att eleven ska samla information från olika källor. 
Det står inte att eleven ska granska och värdera källor, vilket kan fungera som en 
oskriven regel eftersom eleverna förväntas kunna klara av det efter att ha klarat Svenska 
1. Det är då fortfarande kritisk-analytisk, kritisk-integrerande och kritisk-evaluerande 
läsarter som Svenska 2 efterfrågar. 
 
Kunskapskravet för E i Svenska 3 lyder: 
 

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder 
information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter 
av vetenskaplig karaktär och andra texter. 
 
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och 
referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 
källmaterialet. 
 

(Skolverket, 2019b) 
 
Även här återkommer de tre läsarterna som är förekommande i de båda tidigare 
svenskkurserna. Det som skiljer är färdigheterna inom läsarterna som behöver 
utvecklas. Eleverna ska kunna sammanställa stora mängder information från olika källor, 
snarare än bara olika källor, som är fallet i Svenska 2. Här ska även källor kritiskt 
granskas och värderas samt behandlas på ett rimligt sätt, vilket antyder att en kritisk-
evaluerande läsning krävs.  
 
Den kritisk-ideologiska läsarten är inte explicit representerad i kunskapskraven, men 
går heller inte att utesluta att den inte förekommer i undervisningen. För att synliggöra 
en kritisk-ideologisk läsning behöver material som används i undervisning undersökas. 
Kunskapskraven efterfrågar i övrigt de tre andra läsarterna och gör så återkommande 
med betoning på den kritisk-evaluerande, vilket Norlund också fann vara den enda som 
expanderade i hennes studie i motsats till de tre andra som är i avtagande.  
 
I PISA:s läsförståelseprov har de svenska eleverna presterat över OECD-genomsnittet 
och de har dessutom bättre resultat i jämförelse med sig själv från de två senaste 
mätningarna. Skolverket har lyft fram en mer detaljerad bild av läsförståelseprovet 
genom att redovisa resultat relaterat till kognitiva processer. Processerna är: inhämta 
information, förstå och utvärdera och reflektera (Skolverket, 2019d, s. 18). Dessa processer är 
inte helt överförbara till Norlunds begrepp inom kritisk läsning, men här kommer i alla 
fall ett försök att sammanföra de olika begreppen. Inhämta information har stora 
likheter med kritisk-analytisk eftersom kritisk-analytisk läsning kräver att eleven sovrar, 
ser orsak och verkan och kan dra paralleller, vilka handlar om att inhämta information. 
Att utvärdera och reflektera har likheter med kritisk-evaluerade och kritisk-integrerande 
eftersom utvärdering innebär att bedöma texters relevans och trovärdighet och 
reflektera innebär att eleven själv får ta ställning till texter och därigenom interagera, 
antingen genom egna åsikter eller genom att texters ställningstaganden ställs mot 
varandra. Undersökningen av läsprocesser visar att svenska elever är bättre på att 
inhämta information, utvärdera och reflektera när det sker från flera källor snarare än 
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endast en källa (Skolverket, 2019d, s. 18). Det är de två processerna som svenska elever 
har bäst resultat i med 24 poäng över OECD-snittet för inhämta information och 22 poäng 
över OECD-snittet för utvärdera och reflektera. I processen förstå fick de svenska eleverna 
17 poäng över OECD-snittet. Just förståelse finns inte någon motsvarighet till i Nor-
lunds studie och är inte heller något förhållningssätt till en text.  
 
Ur skolans värdegrund, övergripande mål och riktlinjer har fyra punkter särskild tyngd 
på läsning: 
 

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 
lärande, 

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa 
till kunskap, självinsikt och glädje, 

• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 
arbetsliv, 

• har förmågan att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderings-
frågor 

 
(Skolverket, 2019c) 

 
Även där går det att utläsa att flera läsarter behövs. Att använda digitala verktyg och 
medier för kunskapssökande och informationsbearbetning har på en ytlig nivå 
innehållslig karaktär. Kunskapssökande innebär troligtvis att fler läsarter krävs 
beroende på vilken kunskap som söks, men för grundläggande kunskapssökning krävs 
en innehållsorienterad läsart. Att söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud för självinsikt och glädje har en tydlig subjektsorienterad prägel i och med 
att läsaren ser sig själv genom det lästa. Förutsättningar för att delta i demokratiska 
beslutsprocesser handlar naturligtvis inte endast om läsning, men det är en högst 
relevant komponent till det. I det fallet går det egentligen inte att utesluta någon läsart 
eftersom demokratiska beslutsprocesser ofta kräver olika ställningstaganden och 
förhållningssätt. Förmåga att kritisk granska och bedöma det som ses, höres och läses 
kräver också flera läsarter beroende på situation. För det är det Norlunds läsarter för 
kritisk läsning som är mest relevanta. 
 
Sammanfattningsvis har avsnittet belyst att läsforskningen behöver vara progressiv och 
konstruera nya läsartsbegrepp. De nya läsartsbegreppen ska inte innehålla två dikotoma 
läsarter eftersom det begränsar analyserandet av läsning och utvecklingen av läsarter. 
Problemet som uppstått är att många nya läsarter som påminner om varandra har 
konstruerats, vilket ger flera namn på liknande företeelser. Detta är dock positivt och 
får ses som en addering till kunskaper om de systematiseras och kan därmed bidra till 
att läsartsforskningen blir mer sammanhållen och i vissa fall undvika att alltid 
konstruera nya. Avsnittet har också beskrivit hur läsarter framträder i kunskapskraven 
för Svenska 1, 2 och 3, vilket innebär att ytterligare en aktör efterfrågar läsarter. I 
kunskapskraven gynnas mer eller mindre alla läsarter genom alla tre kurserna. För 
läsning av skönlitteratur finns i Svenska 1 ett fokus på innehållsorienterade läsarter, i 
Svenska 2 framträder utomtextuella läsarter och i Svenska 3 finns ett fokus på litterära 
läsarter. För sakprosa framträder innehållsorienterade, subjektsorienterade och utom-
textuella läsarter. I gymnasieskolans läroplan förklaras också genom avsnittet värde-
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grund, övergripande mål och riktlinjer hur skolan ansvarar för att varje elev ska ha 
förutsättningar för att genomföra aktiviteter som innehåller olika typer av läsning på 
egen hand och därmed kunna delta i samhällslivet efter skolan (Skolverket, 2019c). I 
avsnittet har också PISA-resultat och läsprocesser relaterats till Norlunds läsarter för 
att synliggöra hur ännu en aktör efterfrågar olika typer av läsning. 
 

7. Slutsatser 
 

• Vilka läsarter med relevans för högstadiets och gymnasieskolans svensk-
undervisning har tidigare forskning identifierat? 

 
Den första frågan besvaras i det första resultatavsnittet och tyvärr är svaret mer om-
fattande än vad som är synligt i denna studie. Läsforskningen är inte ny och tidigare 
forskning har tagit fram olika förhållningssätt till texter, vilka också är relevanta för 
högstadiet och gymnasieskolan. Läsforskningen som riktar in sig på läsarter är relativt 
ny och i den litteratur som ingår i denna studie har kritik riktats mot den tidigare 
forskningen och syftet med några av studierna har varit att konstruera nya begrepp. Det 
finns förmodligen, i den tidigare forskningen, fler läsarter som är relevanta för svensk-
undervisningen, men de har inte benämnts som läsarter. De läsarter som framkommit 
i denna studie kan ses som exempel på läsarter som är vanligt förekommande i olika 
kontexter. För att ge en överblick av de läsarter som hittats i litteraturen har resultatet 
systematiserats i resultatanalysen. Systematiseringen innebär en fortsatt utveckling av 
läsarter inom både skönlitteratur och sakprosa trots att inga nya egenskaper för läsarter 
tillförts. Läsarterna har där sammanförts för att identifiera läsarternas särprägel och 
därefter organisera dem efter hur väl de hör samman. Läsarterna har delats in som: 
litterära läsarter, innehållsorienterade läsarter, subjektsorienterade läsarter och utom-
textuella läsarter.  
 

• Vilka läsarter gynnas i högstadiet och gymnasieskolan enligt tidigare forskning? 
 
Den andra frågan besvaras i det andra resultatavsnittet där frekvensen av närvaron av 
olika läsarter redovisas och i resultatanalysen. I resultatanalysen redovisas i vilka 
kontexter olika läsarter gynnas. I nationell examination gynnas de litterära, subjekts-
orienterade och utomtextuella läsarterna. I litteratursamtal och elevtexter gynnas de 
innehållsorienterade läsarterna. I sakprosa gynnas de utomtextuella läsarterna ur flera 
aspekter. Det är tydligt att de innehållsorienterade läsarterna gynnas i lärarledda skön-
litterära aktiviteter och är även vad eleverna intar utan instruktion. I andra kontexter 
krävs fler läsarter. Att inta innehållsorienterade läsarter är grundläggande och det krävs 
inte omfattande instruktioner för hur man intar sådana. Att däremot inta litterära läs-
arter är inte något som kommer naturligt, utan måste studeras för att ha förståelse för 
hur man intar en sådan. Även gällande sakprosaläsning med en utomtextuell kritisk-
evaluerande läsart krävs instruktioner för hur man värderar och granskar källor. Utan 
undervisning om detta riskerar eleverna att inte ta sig vidare från innehållsorienterade 
läsarter. Kunskapskraven för Svenska 1, 2 och 3 efterfrågar flera läsarter för skön-
litteratur vilket gör att fokuset på en innehållsorienterad läsart genom undervisning är 
för endimensionellt för att möta vad som efterfrågas i nationell examination och 
kunskapskrav. Behöver undervisningen omprövas för att ge förutsättningar för elever 
att inta fler läsarter och utveckla deras förhållningssätt till texter eller behöver kunskaps-
kraven och nationell examination fokusera på att använda elevernas styrkor som läsare 
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som ingångsvärde? För vidare deltagande i samhället på lika villkor behöver elevernas 
läsning stimuleras genom att inkludera alla läsarter i undervisning och således också i 
kunskapskrav och nationell examination. Kanske behöver det skrivas tydligare i 
kunskapskraven att fler läsarter krävs för att lärare ska använda dem i undervisning. 
Om läsartsforskningen blir förbisedd finns inga tydliga riktlinjer för lärare och elever 
för vilken läsart som ska gynnas i vilket sammanhang och hur viktigt det är att elever 
utvecklar flera läsarter. 
 

8. Vidare forskning 
 
För vidare forskning finns många stigar att följa. Forskningen kring läsarter är relativt 
ny vilket gör att utbudet av empirisk forskning är tunt. Viktigt är att framtida forskning 
omsätter läsarter i praktiken och undersöker hur läsarterna används och efterfrågas i 
undervisning. Eftersom forskning som inkluderats i denna studie till stor del har 
konstruerat, med inspiration från tidigare forskning, egna termer för de olika läsarterna 
behövs studier som bekräftar applicerandet av läsarter och att studiernas resultat blir 
generaliserbara.  
 
Då detta är en systematisk litteraturstudie som systematiserat ett resultat är en naturlig 
uppföljare att undersöka läsarter hos elever genom att, likt Johansson (2015), använda 
en skönlitterär text eller sakprosatext som elever ska kommentera. Instruktionerna ska 
vara enkla och inte efterfråga någon specifik läsart för att se vilka läsarter som eleverna 
själva intar. Resultatet av en sådan studie går att jämföra med de resultat som framkom 
i denna studie om vilka läsarter elever intar i olika kontexter. Resultatet, vilket det än 
blir, bidrar med kunskap om elevers läsning och kan visa att läsundervisningen behöver 
fokusera på att utveckla en viss läsart som gynnas i exempelvis nationell examination 
eller kunskapskraven. Studien kan också vara relevant utifrån ett kurs- och program-
perspektiv, om resultatet skiljer sig beroende på om de läser Svenska 1, 2 eller 3 eller 
om de läser studie- eller yrkesförberedande program. Syftet är då att undersöka vilka 
läsarter elever intar på egen hand och att försöka identifiera vilka variabler som kan 
påverka elevernas val. Det ger i förlängningen kunskap om elevers läsning och hur de 
förhåller sig till texter när ingen läsart direkt efterfrågas. 
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