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Att lära sig läsa ämnesspecifika texter är en del av lärandet inom skolans ämnen. Särskilt 
framträdande blir detta kanske på gymnasiet där ämnena och programmen blir allt mer specialiserade 
och ska ge kompetenser för vidare studier eller yrkesliv. 

Den här presentationen handlar om ämnesspecifikt läsande på svenska yrkesinriktade 
gymnasieprogram. Teoretiskt vilar studien på New Literacy studies där läsande ses som socialt 
situerat (Barton 1994; Barton, Hamilton & Ivanic 2000) och rör sig inom forskningsfältet 
Disciplinary literacy (Shanahan & Shanahan 2008) där ämnesspecifika litteraciteter undersöks. 
Litteraciteter på yrkesprogram på gymnasienivå har visat sig innebära skrivande för 
kunskapstillägnande enligt strukturerade skrivmönster som kräver komplexa skrivkompetenser 
(Hellne Halvorsen 2014). Skriftpraktiker inom svenska yrkesinriktade program är undersökta av 
bland annat Westman (2009) som exempelvis fann att skrivande inte förkom lika ofta som läsande. 

I den här presentationen fokuseras hur läspraktiker framträder i fyra klasser såväl med avseende på 
yrkesexperters läsande, som med avseende på hur expertens läsande rekontextualiseras i 
undervisning. Materialet består av klassrumsobservationer, intervjuer och insamlade texter. 
Presentationen rör frågor om vad – vilka texter som läses, samt hur och varför texterna läses. 
Texterna kartläggs och läshandlingar och läsarter analyseras (Kakela 1993; Josephsson & Melander 
2003). Undersökningen visar dels gemensamma drag, som exempelvis att läsandet tycks vara 
faktiskt individorienterat med fokus på den specifika praktiken, dels särskiljande drag exempelvis då 
det gäller läshandlingar och syften med läsandet och vilka läsarter det leder till. I presentationen 
diskuteras hur en analys av läshandlingar, läsarter och textrörlighet kan beskriva aspekter av 
ämneslitteracitet. Språkdidaktisk kunskap om ämnesspecifika litteraciteter kan i förlängningen hjälpa 
lärare i deras arbete med att stötta elevers yrkesämnesspecifika läsande.   
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