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Abstract: 
 
De svenska elevernas läsförståelse har under många år försämrats. Det finns ett 
tydligt samband mellan läsning av skönlitteratur och god läsförståelse, tidigare 
forskning visar att rika möjligheter till deltagande i läsaktiviteter utifrån skönlitteratur 
och möte med varierade arbetssätt är en förutsättning för att elever ska utveckla en 
god läsförståelse. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om de 
undervisningsmetoder som lyfts fram i intervjuerna som ligger till grund för studien 
även lyfts fram inom tidigare forskning, samt undersöka lärares attityder gentemot 
arbetet med skönlitteratur för att främja läsförståelsen och deras berättelser om 
arbetet i klassrummet. Studien utgår från tre frågeställningar, Vilken attityd har lärare 
gentemot användning av skönlitteratur i läsundervisningen? Vad är lärarnas syfte med 
att använda skönlitteratur i undervisningen? Varför använder lärarna de 
arbetsmetoder de använder i undervisningen? Metoden som använts för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar är en intervjustudie. I intervjustudien har fem lärare 
verksamma inom årskurs 1 och 2 deltagit. Resultatet av intervjustudien visade att 
attityden till användning av skönlitteratur i undervisningen bland de deltagande 
lärarna är positiv. Enligt lärarnas berättelser är också elevernas attityd till 
skönlitteratur positiv. Studien visar att syftet med användningen av skönlitteratur i 
undervisningen varierar beroende på undervisningssituationen. Det främsta syftet 
som lyfts fram av lärarna är att väcka intresse och motivation till fortsatt läsning av 
skönlitteratur. Resultatet av studien visar att en variation av arbetsmetoder med 
skönlitterärt innehåll används. De metoder som enligt lärarna får störst utrymme i 
undervisningen är högläsning och textsamtal. Resultatet av intervjuerna visar på både 
likheter och skillnader respondenterna emellan och även mellan intervjustudien och 
tidigare forskningsresultat. Gemensamt arbete och läsning som social aktivitet lyfts 
fram i såväl tidigare forskning som i intervjustudien, vilket även lyfts fram inom det 
sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska utgångspunkt.  

Nyckelord: 

Lärares inställning, arbetsmetoder, skönlitteratur i undervisningen, årskurs 1–2, 
läsförståelse.  
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Inledning 

Resultaten av de senaste PISA-1 och PIRLS-2 undersökningarna visar att svenska 
elevers läsförståelse blivit allt sämre, särskilt vad gäller förståelsen för skönlitterära 
texter. Mats J Larsson (2016) beskriver i DN hur resultaten för elevernas läsförståelse 
gått från en 5:e plats år 2002 till en 20:e plats år 2012. Kristoffer Örstadius och Mikael 
Delin (2016) rapporterar i DN att de dystra PISA-resultaten förbättrats. De senaste 
resultaten av PISA-undersökningen från 2015, visar att resultaten vad gäller 
läsförståelse återigen är på väg uppåt och når samma resultat som under PISA-
undersökningen år 2009. Sveriges resultat i undersökningen ligger högre än 
genomsnittet bland OECD-länderna3. Örstadius och Delin (2016) beskriver vidare 
hur det trots den positiva vändningen finns fortsatta utmaningar i undervisningen av 
läsförståelse. Örstadius och Delin (2016) beskriver hur PISA-rapporten visar att 
skillnader mellan låg- och högpresterande elever är stor, likaså är elever med sämre 
socioekonomiska förutsättningar en riskgrupp, precis som elever med utländsk 
bakgrund som de senaste åren ökat i skolan. Med anledning av dessa riskgrupper kan 
slutsatsen dras att arbete med läsning och läsförståelse är ett fortsatt aktuellt ämne. 

Med tanke på den drygt 10-åriga nedgående trenden vad gäller svenska elevers 
läsförståelse och mitt eget engagemang och intresse för läsning av skönlitteratur, valde 
jag i examensarbete 1 att studerat vilka arbetsmetoder som utgår från skönlitteratur 
som omnämns i forskningen. Resultatet för examensarbete 1 visar att en förändring 
skett vad det gäller elevernas textvärldar, förhållningssätt till skönlitteratur, men också 
den undervisning de får möta i skolan. Schmidt (2013) har gjort en studie av nio 
elevers läsvanor. Resultaten av studien visar att det är en tydlig skillnad mellan 
eleverna och deras intresse för skönlitteratur, majoriteten av eleverna utrycker ett 
ointresse inför läsning av skönlitteratur och ser läsning som ett nödvändigt ont. 
Elevers ointresse gentemot läsning är enligt Pennes (2013) studie något som inte är 
begränsat till Sverige utan visar sig även tydligt i grannländerna Norge och Danmark. 
Penne (2013) kommer i sin studie fram till att skönlitteratur inte får lika mycket 
utrymme i undervisningen som tidigare samt att eleverna inte får undervisning i 
läsförståelse i skolan.  

Jönsson (2007) skriver i sin avhandling hur aktiviteter som främjar läsförståelsen 
saknas i undervisningen vilket tillsammans med elevernas inställning till läsning och 
skönlitteratur har legat bakom de sjunkande resultaten i läsförståelse. Med anledning 
av detta är det viktigt att lärarna har insikt i elevernas läsvanor, men också kunskap 
om hur en god undervisning med skönlitterärt innehåll skapas. Liberg (2010) 
presenterar i sin granskning av resultaten för PIRLS-undersökningen år 2006 att ett 
samband mellan läsning av skönlitteratur och god läsförståelse finns. De länder som 
tidigare nått höga resultat i läsförståelse är enligt Skolverket (2007) de länder där 
eleverna läst och arbetat med skönlitteratur i stor utsträckning, däribland Ryssland, 
Hong Kong och Singapore. 
                                                           
1 PISA står enligt Nationalencyklopedin för Programme for International Student Assessment, och är en 
internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap i 
årskurs 9. Med senaste PISA-undersökningarna avses utöver 2015, mätningarna genomförda 2000–
2012. 
2 PIRLS är enligt Nationalencyklopedin en förkortning för Progress in Reading Literacy Study och är en 
internationell undersökning av elevers läsförmåga i årskurs 4.   
3 PISA-undersökningarna organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), 
35 länder är medlemmar i organisationen.  
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Det står tydligt i Dambers (2010), Jönssons (2007) och Alatalos (2011) studier att 
lärarens kunskaper om hur användningen av skönlitteratur påverkar elevernas 
läsinlärning. För att eleverna ska få en god läsutveckling är det viktigt att eleverna får 
möta en god undervisning. Enligt Damber (2010) spelar läraren en stor roll i elevernas 
läsutveckling. Så även vad det gäller elevernas intresse och motivation för läsning och 
skönlitteratur. Damber (2010) menar att elevernas intresse för läsning påverkas av 
lärarens attityder till det, samt lärarens förmåga att utforma undervisning som 
intresserar och motiverar eleverna till att utvecklas språkligt i samspel med 
klasskamrater kring skönlitteratur.  

Resultatet av examensarbete 1 väckte mitt intresse för att i examensarbete 2 
undersöka lärares attityd till arbete med skönlitteratur och vilka arbetsmetoder de 
utgår från i undervisningen. Det är av stor betydelse vilka arbetsmetoder eleverna får 
möta i undervisningen och hur läraren utför dem, det är därför viktigt att undersöka 
lärares tankar bakom och inställning till arbetet med skönlitteratur.  

Bakgrund 

För att kunna få en bättre förståelse för föreliggande studie kommer i följande avsnitt 
styrdokumentens riktlinjer kring undervisning i skönlitteratur samt vikten av att 
använda skönlitteratur i undervisningen att belysas.  

Skönlitteratur i läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 tar Skolverket (2011) upp 
skönlitteratur4 och dess plats i undervisningen. Skönlitteratur finns med i 
svenskämnets såväl som de samhälls- och natur orienterade ämnenas 
syftesbeskrivningar, centrala innehåll, förmågor och kunskapskrav, vilket visar på 
vikten av att eleverna får möta skönlitteratur i undervisningen. I svenskämnets 
kursplan beskrivs hur eleverna genom undervisningen i svenska ska få möta en 
skönlitterär mångfald som en del i att vidga den egna förståelsen för omvärlden men 
också som en del i den språkliga utvecklingen. En av de förmågor eleverna ska 
utveckla genom undervisningen i svenska är ”att läsa och analysera skönlitteratur och 
andra texter för olika syften” (Skolverket 2011, s.247). Att kunna läsa och analysera 
skönlitteratur utgör även en viktig del i att kunna nå kunskapskraven för årskurs 3 där 
bland annat förståelse för skönlitterära texter med hjälp av lässtrategier är en del som 
ska uppnås. Nedan följer ett utdrag ur kunskapskraven för årskurs 3 för att synliggöra 
detta. 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda la ̈sstrategier på̊ ett i 
huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 
innehållet på̊ ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra 
enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna 
erfarenheter. (Skolverket 2011, s. 252).  

För att kunna läsa texter med flyt och använda lässtrategier för att förstå texters 
innehåll krävs att eleverna får undervisning i detta. Genom att eleverna får delta i 

                                                           
4 Enligt Nationalencyklopedin är skönlitteratur litteratur med ett konstnärligt innehåll. Skönlitteratur 
behöver inte vara förankrad i verkligheten även om den ofta i viss mån är det. 
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läsaktiviteter med utgångspunkt i skönlitteratur främjas elevernas utveckling och 
möjligheterna för att nå kunskapskraven ökar.   

Skolverkets riktlinjer kring undervisning i skönlitteratur 

Läraren ska enligt Skolverket (2011) i utformningen av undervisningen alltid utgå från 
elevernas behov och erfarenheter. Undervisningen ska väcka elevernas intresse och 
motivation. För att möta elevernas intresse och motivera dem i undervisningen krävs 
att läraren sätter den enskilda individen i centrum. I arbetet med skönlitteratur 
beskriver Skolverket (2016a) just detta som en utmaning. Då klasserna runt om i 
landet är mångkulturella står lärarna inför en stor utmaning att hitta skönlitteratur 
som tilltalar eleverna. Skolverket (2016a) poängterar att det är viktigt att utgå från den 
enskilda eleven och dennes erfarenheter i valet av skönlitterära texter. För att kunna 
genomföra en god undervisning med utgångspunkt i skönlitterära texter är det viktigt 
att eleverna får vara aktiva deltagare. Elevernas erfarenheter bör ses som byggstenar 
som undervisningen ska vila på. Läraren behöver samarbeta med sina elever och 
tillsammans hitta texter som intresserar och utmanar eleverna struktur- och 
innehållsmässigt. Schmidt (2013) universitetslektor i pedagogik med inriktning mot 
läs- och skrivlärande i de tidigare åren, har i sin studie Att bli en sån´ som läser 
undersökt nio elevers möte med texter under fem terminer från årskurs 3–5, i vilka 
sammanhang elever möter olika typer av texter och vilka tankar det väcker hos 
eleverna. Schmidts (2013) studier styrker detta då de visar att det är viktigt att eleverna 
får guidning av läraren i val av texter för att finna texter som utmanar och stimulerar 
elevernas intresse såväl innehållsmässigt som strukturmässigt, då det är avgörande för 
elevens fortsatta motivation. Läser eleverna för svåra eller för enkla texter blir läsning 
något tråkigt och eleven motiveras inte till fortsatt läsning. Då eleverna får välja helt 
fritt bland skönlitterära texter tenderar elevernas val att falla på allt för svåra texter.  

Skolverket (2016a) menar att vikten av undervisning i läsning av skönlitteratur med 
fokus på läsförståelse lyfts fram i såväl nordisk, brittisk och australiensisk forskning. 
Det är viktigt att eleverna får en strukturerad och varierad undervisning även vad 
gäller skönlitteratur. Skolverket (2016a) beskriver hur tidigare forskning visar att det 
är allt vanligare att elever läser och förstår skönlitteratur genom att använda faktiva 
lässtrategier. Med detta menas att eleverna tolkar innehållet i skönlitterära texter som 
fakta. Skönlitterära texter kan i många fall vara abstrakta och ställa stora krav på 
läsarens tolkningsförmåga vilken underlättas av goda lässtrategier. Anledningen till att 
eleverna läser och tolkar skönlitterära texter som om de vore faktatexter är 
avsaknaden av fiktiva lässtrategier.  

Skolverket (2016a) beskriver sammanfattningsvis hur lärare bör utforma 
undervisningen i skönlitteratur för att främja elevernas läsförståelse, intresse och 
motivation. En viktig del i undervisningen är att lära eleverna lässtrategier för att 
förstå skönlitterära texter som används såväl innan, under och efter läsningen. Med 
lässtrategier avses enligt Berg (2011) strategier för att lösa svårigheter i texten och 
fördjupa sin förståelse. För att eleverna ska kunna ta till sig skönlitterära texter krävs 
att de får hjälp att utveckla en läsförståelse som hjälper eleverna tolka innehållet och 
kunna läsa mellan raderna. Eleverna bör få vara med att välja böcker och texter då 
detta är viktigt för elevernas intresse och läslust. Det finns dock ett dilemma med fritt 
val av litteratur vilket är att eleverna riskerar att få ensidiga litterära erfarenheter. 
Skolverket (2016a) menar med anledning av detta att läraren har en viktig roll i att 
handleda eleverna i deras bokval. Att bearbeta läsningen är viktigt i detta arbete bör 
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eleverna uppmuntras till att koppla innehållet till egna erfarenheter genom att relatera 
till texten, samt ifrågasätta de världar och uppfattningar de får möta i skönlitteraturen. 
Det är viktigt att läraren uppmärksammar elevernas frågor och tankar och utmanar 
dem att utveckla dem vidare. Gemensamt arbete kring texterna är viktigt då eleverna 
tillsammans kan bredda varandras perspektiv och lärande. Genom att bearbeta 
skönlitterära texter genom samtal, dramatiseringar eller skrivande fördjupas 
läsförståelsen.  

Skönlitteratur i undervisningen enligt forskningen 

Reichenberg (2012) som är professor i allmändidaktik, har gjort en komperativ 
litteraturstudie av svensk och norsk läsforskning publicerad från 2000-talet och 
framåt. Detta med anledning av de senaste årens PISA-resultat. Reichenberg (2012) 
tar i sin litteraturstudie upp hur alla elever gynnas av strukturerad läsundervisning 
anpassad efter elevens behov och som ger utrymme till socialt samspel med andra 
elever. Enligt studien är verkligheten dock en annan. Den undervisning eleverna får 
möta är oftast ostrukturerad och brister i avseende av utmaning och utveckling och 
gemensamt lärande. Enligt Reichenberg (2012) visar forskning att högläsning och 
enskild läsning är de vanligaste typerna av läsaktiviteter baserade på skönlitteratur som 
eleverna deltar i. Inom dessa aktiviteter ges eleverna också sällan utrymme och 
möjlighet till att diskutera och reflektera över det lästa. Reichenberg (2012) upptäcker 
i sin studie att det inte är ovanligt att samtal kring gemensam eller enskild läsning 
utesluts. Forskning visar att det inte är särskilt vanligt att samtala om texter i den 
svenska undervisningen. Den vanligaste typen av läsförståelseuppgifter som eleverna 
får möta är att identifiera texters huvudbudskap eller motsvarande, medan 
undervisningsmetoder som avser fördjupa elevens läsförståelse saknas. I den 
ostrukturerade undervisningen får eleverna inte den handledning och det stöd de 
behöver för att utvecklas som läsare, Reichenberg (2012) menar att ansvaret för 
läsutvecklingen i dessa fall läggs över på eleverna.  

Reichenberg (2012) tar upp hur undervisningsmetoder som avser fördjupa elevernas 
läsförståelse saknas i undervisningen, en metod att fördjupa elevernas läsförståelse är 
arbete med lässtrategier5. Konceptet En läsande klass skapades av 5 legitimerade lärare 
med utgångspunkt i forskningsbaserade modeller. Gonzales med flera (2014) som är 
lärarna bakom studiehandledningen till En läsande klass skriver om hur arbetet kring 
materialet började i och med de dystra resultaten av forskning om elevers allt sämre 
läsförståelse. Gonzales med flera (2014) beskriver hur de ville att En läsande klass 
skulle vara en hjälp till lärare i utformningen av undervisningen i läsförståelse, något 
de själva saknat i sitt tidigare yrkesliv. Studiehandledningen som ska guida lärare i hur 
man kan arbeta med läsförståelse och ge eleverna strategier i läsningen består av 
färdiga lektionsplaneringar som sträcker sig från årskurs 1 till årskurs 6. Precis som 
lyfts fram av Damber (2010) menar även Gonzales med flera (2014) att läraren spelar 
en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren har en viktig uppgift i att vara en 
läsförebild och väcka elevernas entusiasm för läsning.  

Då metoden fortfarande är så pass ny har den inte hunnit beforskas så mycket än. 
Anledningen till att jag väljer att ta upp metoden är att jag vet att det är fastslaget i 

                                                           
5 Lässtrategier definieras av Bråten (2008) som de strategier läsaren använder för att skapa mening i 
läsningen.  
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kommunen där undersökningen kommer att genomföras att metoden ska användas i 
svenskundervisningen.  

Skönlitteraturens vikt i undervisningen lyfts fram av Skolverket (2011). Riktlinjer för 
hur undervisningen med skönlitterärt innehåll ska organiseras och genomföras 
beskrivs av Skolverket (2016a). Skolinspektionen (2010) skriver om framgångsrik 
undervisning utifrån en sammanställning av forskningsresultat. En av de 
undervisningsrelaterade faktorer som har störst påverkan på elevernas resultat i 
undervisningen är enligt Skolinspektionen (2010) inom såväl svensk som 
internationell forskning lärarens engagemang för undervisningen. Med anledning av 
detta är det viktigt att utforska lärares attityder6 till arbetet med skönlitteratur i 
undervisningen.  

Undervisning i läsförståelse – jämförelse mellan norsk och svensk forskning 

Reichenberg (2012) gör i sin studie en jämförelse av undervisningen i läsförståelse i 
Sverige och Norge utifrån tidigare forskning. Reichenberg (2012) beskriver hur både 
svenska och norska elevernas läsförståelse enligt PISA-undersökningarna försämrats 
sedan år 2000. År 2006 nådde Norge rekordlåga resultat vad gäller läsförståelse, men 
har sedan dess förbättrats och vid mätningen år 2009 var Norges resultat högre än 
Sveriges som är fortsatt nedåtgående. Rudhe (2013) reporter för Lärarnas tidning 
skriver om hur Norges förbättrade resultat beror på att de svagaste eleverna blivit 
bättre, medan de svagaste elevernas resultat i Sverige försämrats ytterligare. Den 
senaste PISA-undersökningen visar dock att även Sveriges resultat förbättrats enligt 
Skolverket (2016b).  

Reichenberg (2012) beskriver hur det gjorts omfattande norska satsningar av att 
omsätta forskning inom läsdidaktik till praktik i skolorna, vilket speglats i resultaten i 
PISA-undersökningarna. I Norge finns en institution för läsning och läsundervisning, 
Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring. Den norska läsinstitutionen saknar 
motsvarighet inom det svenska skolväsendet, på Nasjonalt senter for leseforsking og 
leseopplæring har ett fortbildningsmaterial med förankring i målen för styrdokumenten i 
Norge framarbetats. Reichenberg (2012) menar att det saknas liknande satsningar 
inom det svenska skolväsendet. Skolverket (2016c) menar att ett problem inom den 
svenska skolan är att forskningsarbetet inte omsätts i praktiken. Reichenberg (2012) 
menar att det finns gott om forskning inom läs- och skrivinlärning men inget system 
och kunskap att ta tillvara på det.  

Reichenberg (2012) lyfter fram vikten av att lärare har kunskap om vikten av valet av 
skönlitterära texter för att främja elevernas motivation. Det har även riktats fokus mot 
särskild undervisning i läsförståelse och lässtrategier vars effekt är dokumenterad för 
elevernas läsutveckling. Det visar sig också att en stor del av de klasser som nått höga 
resultat i de internationella undersökningarna PISA och PIRLS får läsundervisning 
och deltar i läsaktiviteter varje dag. I de klasser som nått högt resultat ses läsningen 
som en social aktivitet där eleverna får interagera med varandra. Genom fortsatt 
strukturerad undervisning i läsning och läsförståelse förutspås antalet svaga läsare bli 
färre i framtiden.  

                                                           
6 Attityd definieras av Nationalencyklopedin (2016) som en inställning eller ett förhållningssätt.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka om de undervisningsmetoder som lyfts fram av 
de deltagande lärarna även lyfts fram inom tidigare forskning. Studien syftar till att 
undersöka lärares attityder gentemot arbetet med skönlitteratur för att främja 
läsförståelsen, samt deras berättelser om arbetet i klassrummet. 

• Vilken attityd har lärare gentemot användning av skönlitteratur i 
läsundervisningen?  

• Vad är lärarnas syfte med att använda skönlitteratur i undervisningen? 
• Varför använder lärarna de arbetsmetoder de använder i undervisningen?  

Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras resultat av tidigare forskning om lärares användning 
och syfte med skönlitteratur i undervisningen, samt hur en god undervisning kring 
skönlitteratur bör organiseras.  

Arbetsmetoder med utgångspunkt i skönlitteratur 

För att utforma en god läsundervisning krävs att läraren har goda kunskaper i såväl 
val av arbetsmetoder, innehåll, det sociala samspelet mellan lärare och elever, samt 
hur elevernas lärande främjas. Detta visar resultatet av flera studier (Jönsson 2007, 
Alatalo 2011 och Damber 2010). Resultaten av tidigare forskning visar att en variation 
vad gäller arbetsmetoder är oerhört viktigt i arbetet med skönlitteratur. I sin studie 
undersökte Schmidt (2013) nio elevers möten med litteratur och dess 
meningsskapande. Jönsson (2007) som är universitetslektor i svenska med didaktisk 
inriktning har i sin studie synliggjort möjligheterna med arbete med skönlitteratur, 
studien bygger på observationer av nio elever med olika bakgrund och erfarenheter. 
Resultatet tolkas utifrån Jönssons erfarenheter, pedagogiska utgångspunkter och 
teorier vad gäller läsinlärning. Både Schmidt (2013) och Jönsson (2007) poängterar 
vikten av att eleverna får delta i gemensamma och enskilda läsaktiviteter i 
undervisningen, samt ges möjlighet till bearbetning av det lästa. Det är viktigt att 
eleverna ges undervisning i läsning av skönlitteratur och inte enbart lämnas åt enskild 
upplevelseläsning.  

Jönsson (2007) understryker i sin avhandling att skönlitteraturen är en viktig del i 
undervisningen och beklagar att den numera ges mindre utrymme. Detta styrks av 
Pennes (2013) professor i norskdidaktik, forskningsresultat som visar att det ägnas 
mindre tid åt skönlitteratur i undervisningen än tidigare. Jönsson (2007) lyfter fram de 
möjligheter arbete med skönlitteratur tillför undervisningen och ger exempel på hur 
arbetet med skönlitteratur kan se ut. Jönsson (2007) beskriver både enskilda och 
gemensamma aktiviteter kring skönlitteratur. Alatalo (2011) docent och lektor 
pedagogiskt arbete har med hjälp av intervjuer och enkätundersökningar undersökt de 
möjligheter och hinder lärare stöter på i utformningen av en skicklig läs- och 
skrivundervisning. I studien har 8 lärare verksamma inom årskurs 1 och 2 intervjuats. 
Enkätstudien består av två delar del 1 handlar om lärarnas erfarenheter av läs- och 
skrivundervisning, del 2 kunskapstest. I enkätstudien har 300 lärare verksamma inom 
årskurs 1–3 medverkat. Alatalos (2011) och Jönssons (2007) forskningsresultat visar 
att det är just en kombination av olika metoder och arbetssätt som gynnar elevernas 
läsutveckling, detta stödjs även av Hirschs (2003) artikel gällande hur en gynnsam 
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utveckling av elevernas läsförståelse skapas. Gemensamma och enskilda läsaktiviteter 
bör tillsammans bilda en struktur i läsundervisningen och således ses som en helhet. 
Det är kombinationen av olika arbetsmetoder som enligt Jönsson (2007) bidrar till 
utvecklad läsförståelse. Nedan följer ett antal arbetsmetoder7 baserade på läsning av 
skönlitteratur som lyfts fram i tidigare forskning. 

Lässtrategier 

Enligt Skolverket (2016a) saknar elever i många fall lässtrategier för att tolka och 
förstå innehållet i skönlitterära texter. För att elever ska utveckla god läsförståelse 
krävs undervisning i lässtrategier. Jönsson (2007) förespråkar arbete med lässtrategier 
utifrån fyra grundstrategier: förutsäga, ställa frågor, summera och klargöra.  

Gemensamma läsaktiviteter 

I gemensamma läsaktiviteter såsom högläsning med efterföljande gemensamma 
diskussioner och textsamtal får eleverna ta del av andras tankar, delge de egna 
tankarna samtidigt som eleverna inte är begränsade till texter som passar den tekniska 
läsförmågan. Gemensamma läsaktiviteter passar således mycket bra för de lägre 
åldrarna då det är innehållet i texten som står i centrum. Högläsning och textsamtal 
förespråkas av Alatalo (2011), Schmidt (2013) och Jönsson (2007). Genom 
högläsningen får eleverna tillgång till texter som inte eleven kan tillägna sig på egen 
hand. I textsamtalen får eleverna ventilera reflektioner och frågor samtidigt som de 
får ta del av de andra elevernas perspektiv. Schmidt (2013) menar att kombinationen 
av de två arbetsmetoderna bidrar till fördjupad läsförståelse.  

Jönsson (2007) beskriver hur hon arbetar för att skapa en läsgemenskap i klassen för 
att skapa samhörighet och engagemang hos eleverna. För att göra eleverna delaktiga i 
högläsningen och väcka deras intresse inleds högläsningstillfällen med ett 
förförståelsesamtal där eleverna får delge tankar, förväntningar och frågor inför 
läsningen. I förförståelsesamtalet får eleverna även träna lässtrategin att förespå vad 
de tror boken kommer handla om, vad som kommer hända eller hur boken kommer 
sluta. I de undervisningssituationer som Jönsson (2007) beskriver i sin avhandling 
märks elevernas delaktighet under högläsningstillfällena. Eleverna engagerar sig i 
texten och berättandet vilket yttrar sig genom frågor och kommentarer under 
läsningen. Jönsson (2007) tar upp hur det som lärare är lätt att tysta eleverna under 
läsningen då de ger någon kommentar, märkbara reaktioner eller ställer frågor. I 
stället för att tysta ner elevernas engagemang i läsningen bör läraren istället fånga 
elevernas frågor och kommentarer efter läsningen och se dem som ett sätt att visa 
deltagande i läsningen. Under läsning menar Jönsson (2007) att det är viktigt att inte 
stanna upp utan ge eleverna tillgång till den skönlitterära texten utan avbrott. Franklin 
och Landh (2014) som gjort en studie av boksamtal som pedagogiskt verktyg, menar 
till skillnad från Jönsson (2007) att det är viktigt för eleverna att få möjlighet att 
avbryta under läsningen för att dela associationer och reflektioner om handlingen. 
Franklin och Landh (2014) menar att detta främst gäller de yngre eleverna, om 
samtalet endast sker efter läsningen har yngre elever svårt att diskutera hela boken 
och tenderar att fokusera endast på slutet.  

                                                           
7 Med arbetsmetoder menas i det här fallet olika arbetssätt eller aktiviteter att arbeta med skönlitterära 
texter. 
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Genom att reflektera, diskutera, kommentera och fråga om den skönlitterära textens 
innehåll menar Jönsson (2007) att eleverna visar att de vill förstå och genom att 
uppmuntra elevernas deltagande fördjupas elevernas läsförståelse. En del i 
bearbetningen av den gemensamma läsningen av skönlitteratur är enligt Jönsson 
(2007) de diskussioner och samtal som utgår från elevernas spontana kommentarer, 
frågor och reaktioner i samband med läsningen. Det är inte alla elever som vill säga i 
gruppen vad de tänker eller tycker även om läraren strävar efter ett tryggt klimat där 
alla vågar komma till tals är så inte alltid fallet. Franklin och Landh (2014) menar att 
elever får möjlighet att bearbeta skönlitteratur främst genom boksamtal där eleverna 
får möjlighet att uttrycka åsikter om bokens handling, språk och budskap, men även 
hur de kan relatera till bokens innehåll utifrån egna erfarenheter. Franklin och Landh 
(2014) lyfter fram att resultatet av studien visar att högläsning med tillhörande 
boksamtal är ett värdefullt redskap för eleverna att bearbeta skönlitteratur, samtidigt 
som arbetsmetoderna främja elevernas läsintresse och läsförståelse. För att 
boksamtalen ska vara utvecklande för eleverna krävs att arbetsmetoden används med 
kontinuitet. Franklin och Landh (2014) förespråkar vidare att boksamtal används 
redan tidigt i undervisningen för att främja elevernas förmåga att delta i samtal och 
diskussioner och bli trygga i att förmedla sina egna åsikter samtidigt som de sätter sig 
in i andras.  

För att ytterligare bearbeta det lästa använder Jönsson (2007) läslogg8. Eleverna 
uppmuntras efter läsningen att tänka i bilder och rita i läsloggsboken. Att tänka i 
bilder är en av de strategier Gonzales med flera (2014) tar upp i arbetet med En 
läsande klass. Eleverna får även efter egen förmåga skriva i läsloggen. Läsloggen är ett 
sätt att reflektera över läsningen och kan även användas som underlag i boksamtal. 
Molloy (2015) som är docent i svenska med didaktisk inriktning, menar att läsloggen 
uppkommit ur elevernas svårigheter i läsning av och samtal om skönlitterära texter. 
Molloy (2015) beskriver hur läsloggen är mycket användbar i det vardagliga arbetet 
med skönlitterära texter. Det som utgör kärnan i de gemensamma läsaktiviteterna är 
enligt Jönsson (2007) delaktighet, dialog och delgivande av erfarenheter.  

Enskild läsning 

Jönsson (2007) beskriver att det är mycket viktigt att eleverna får tid till enskild 
läsning. Hon menar att den enskilda läsningen är mycket viktigt för läsutvecklingen, 
då eleverna genom läsning utvecklar språkliga färdigheter som är viktiga för 
läsförmågan och läsförståelsen. Alatalo (2011) redogör för hur det visat sig i hennes 
studie att lärarna lyfter fram att det är viktigt att eleverna läser mycket. Mängdläsning 
menar lärarna är betydelsefullt för utveckling av elevernas läsförmåga. Av resultatet 
drar Alatalo (2011) slutsatsen att lärarna förespråkar tyst läsning vilket enligt Alatalo 
(2011) inte bidrar till någon vidare utveckling och enskild läsning som aktivitet 
används isolerat från undervisningen. Alatalo (2011) menar vidare att det är av vikt att 
eleverna får delta i läsaktiviteter där de får interagera med andra elever.   

                                                           

8 Läslogg är en metod för att samla tankar som uppstod under läsningen i bild och text. Vad som 
samlas i läsloggen beror på den enskilda individen det kan vara frågor, förutsägelser, citat med mera.  
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Jönsson (2007) beskriver hur den vanligaste formen av enskild läsning utgörs av den 
så kallade bänkboken9. Dilemmat med bänkboken är att den i många fall används 
utan eftertanke då den oftast används när elever har ”tid över” under lektionerna. 
Den enskilda läsningen står på så sätt många gånger utanför den strukturerade 
undervisningen. Jönsson (2007) menar vidare att det är viktigt att eleverna känner 
frihet och lust inför den enskilda läsningen för att bli intresserade och motiverade av 
att läsa. För att läsningen ska gynna eleven kräver aktiviteten en viss organisation från 
läraren i att guida eleven till val som motsvarar dennes förmåga.  

En arbetsmetod vad gäller enskild läsning av särskilt skönlitteratur som bidrar till 
fördjupad läsförståelse är enligt Hirsch (2003) upprepad läsning. Med upprepad 
läsning menas att eleven läser samma text vid flera tillfällen. Den upprepade läsningen 
leder till att eleven upptäcker nya saker i texten och kan se den utifrån olika 
perspektiv. Då eleven läst texten flera gånger och är säker på dess struktur kan eleven 
helt hänge sig åt innehållet och fördjupa förståelsen för det. Hirsch (2003) menar att 
den upprepade läsningen visat sig ha positiva effekter på elevernas ordförståelse och 
läsförståelse.  

Utformning av undervisning med skönlitterärt innehåll 

Som beskrivits tidigare utgör gemensamma och enskilda läsaktiviteter en helhet i 
undervisningen som tillsammans bidrar till ökad läsförståelse hos eleverna. Då läraren 
utformar utvisningen menar Jönsson (2007) att det är viktigt att läraren är medveten 
om hur en gynnsam lärmiljö skapas. Detta är något Damber (2010) universitetslektor i 
språkstudier instämmer i. Damber (2010) har i sin avhandling sammanställt resultatet 
av 3 studier som avser att synliggöra vilket klassrumsklimat, vilka lärarprestationer, 
och vilken hemmiljö som leder till god läsförmåga. I den första studien deltog 119 
högpresterande och 119 lågpresterande klasser med elever i årskurs 3. I den andra 
studien studerades 8 överpresterande klasser, som referens till dessa klasser användes 
100 skolklasser. Den tredje studien koncentrerar sig på fem akademiskt framgångsrika 
studenter från klasser som deltagit i de tidigare studierna. En del av Dambers (2010) 
resultat kommer presenteras i följande avsnitt.  

Klassrumsklimat  

För att främja elevernas intresse för skönlitteratur och läsning av skönlitteratur är 
utformningen av såväl undervisning som klassrumsklimat avgörande. Damber (2010) 
menar att tillgängligheten till skönlitteratur i klassrummet är viktigt för att eleverna ska 
delta i läsaktiviteter. I klasser där läsförståelsen är hög finns ett varierat utbud av 
litteratur i klassrummet och eleverna får goda möjligheter till läsning.  

Ett gott klassrumsklimat kännetecknas utöver den fysiska utformningen, där 
tillgången till litteratur är viktig, enligt Damber (2010) av ett gott ledarskap från 
läraren. För att en gynnsam undervisning ska kunna bedrivas menar Jönsson (2007) 
att det är viktigt att eleverna känner sig trygga. Det är viktigt att läraren har ett tydligt 
syfte med undervisningen och även en tydlig bild av hur hen vill att klimatet i 
klassrummet ska vara samt hur lärarens egna agerande påverkar det. Damber (2010) 
beskriver hur skickliga lärare har kontroll över de aktiviteter och det klimat som råder 
i klassrummet, samt anpassar det efter de erfarenheter och förutsättningar eleverna 

                                                           
9 Med bänkbok menas en bok eleverna har i bänken som oftast används till enskild tyst läsning.  
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har med sig. Damber (2010) menar att läraren har en viktig roll som ledare och även 
förebild i undervisningen, då lärarens inställning och attityd till undervisningen 
påverkar elevernas attityd. I ett klassrum där läraren ser läsning som en viktig och 
värdefull aktivitet ”smittar” lärarnas attityd av sig på eleverna och sprider 
engagemang.  

Att sprida motivation och intresse inom undervisningen är en för läraren viktig 
uppgift för att engagera eleverna och göra dem delaktiga i undervisningen, att väcka 
elevernas lust att lära ingår i lärarens ansvar enligt Skolverket (2011). Det finns enligt 
Damber (2010) ett antal nyckelfaktorer vad det gäller att motivera eleverna till läsning 
av skönlitteratur, dessa är: tillgänglighet till skönlitteratur, valfrihet, tilltalande 
skönlitteratur, samt deltagande i sociala aktiviteter kring skönlitteratur. En annan 
viktig aspekt vad det gäller motivation är utmaning. Alatalo (2011) beskriver hur det 
är viktigt att läraren guidar eleven till val av litteratur som motsvarar dennes förmåga 
eller är snäppet högre för att eleven ska utmanas och motiveras till utveckling. 
Dambers (2010) studier visar att en för läraren viktig uppgift är att göra läsning av och 
arbetet med skönlitteratur roligt. Studien visar att i de klasser där eleverna når högre 
resultat än genomsnittet vad gäller läsförståelse uppskattar eleverna undervisningen, 
samt anser att det är roligt vilket även resulterar i ett genuint läsintresse.  

Skicklig undervisning i läsförståelse  

Ett av de områden som är en del av läs- och skrivundervisningen är läsförståelse. Det 
är det område som följande avsnitt kommer koncentreras på. Det underlag som utgör 
resultatet för Alatalos (2011) avhandling är intervjuer, enkäter och kunskapstest som 
deltagande lärare besvarat.  

Alatalo (2011) beskriver hur det i resultatet av intervjustudien framkommer att lärarna 
tidigt arbetar med läsförståelse av skönlitteratur under gemensamma 
högläsningstillfällen. Det är dock ingen som uppger att de undervisar eleverna i 
läsförståelsestrategier, det tolkar Alatalo (2011) som att undervisningen i läsförståelse 
inte sker strukturerat och medvetet. Lärares attityd till och kunskaper om läs- och 
skrivundervisning påverkar möjligheterna till att bedriva en god undervisning. Studien 
visar också på ett samband mellan att se nyttan av kunskaper gällande en god läs- och 
skrivundervisning samt tilltron till den egna förmågan att bedriva en sådan. Alatalo 
(2011) beskriver hur elever är i behov av systematisk undervisning och stöd av läraren 
för att utveckla sin läsförståelse. Att förstå det man läser kräver att läsaren har god 
avkodningsförmåga, läsflyt och medvetenhet om språkets strukturer och även ett rikt 
ordförråd, detta lyfter National Reading Panel10 (2000) fram i sin vetenskapliga 
rapport om läsundervisning. För att eleverna ska kunna utveckla läsförståelsen krävs 
enligt National Reading Panel (2000) specifik undervisning i läsförståelsestrategier och 
ordförståelse. De fyra orsaker som enligt National Reading Panel (2000) ligger till 
grund för bristande läsförståelse är begränsat ordförråd, avkodningsförmåga, språklig 
medvetenhet och bristande läsförståelsestrategier. De amerikanska forskarna Flynt 
och Brozo doktor i filosofi (2008) har i sin artikel kommit fram till att mycket liten del 
av undervisningen används för att utveckla elevernas ordförråd i förhållande till 
undervisning i läsförståelsestrategier.  

                                                           
10 National Reading Panel bildades år 1997 i USA på begäran av kongressen. Det är en statlig 
myndighet med ett statligt mål att bistå effektivitet i olika tillvägagångssätt för att lära barn att läsa.  
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I de kunskapstest11 som deltagarna fått genomföra visar resultatet enligt Alatalo 
(2011) att de lärare som visar sig ha störst kunskap i läs- och skrivinlärning är 
lågstadielärare, följt av grundskollärare och därefter lärare med annan utbildning. 
Resultatet av testet visar även att de lärare med lång erfarenhet har mer omfattande 
kunskaper inom ämnesområdet än lärare som är nyexaminerade eller har några års 
arbetslivserfarenhet. Då Alatalo (2011) sammanställt lärarnas skattning av den egna 
kunskapen med resultatet av kunskapstestet visar det sig att de lärare som har hög 
skattning av sin kunskap även har högre resultat på testet.  

Dessa resultat av den tidigare forskningen visar en rad viktiga aspekter av 
läsundervisning och undervisning med skönlitterärt innehåll. Det visar sig att en 
variation av arbetsmetoder där eleverna ges utrymme till både enskilt och gemensamt 
arbete är viktigt, precis som samspel och delaktighet mellan lärare och elever. En god 
undervisning ställer stora krav på lärarens förmåga att utforma klassrumsmiljö och 
undervisningssituationer som utmanar och intresserar eleverna.  

Teoretisk utgångspunkt  

I följande avsnitt följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt. Det 
sociokulturella perspektivet har utvecklats utifrån olika pedagoger, den mest 
framstående i sammanhanget är Vygotskij. För att kunna analysera resultatet av 
undersökningen, kommer delar av det sociokulturella perspektivet som är relevanta 
för studien att användas som teoretisk utgångspunkt. 

Människor påverkas av varandra i de sociala sammanhang de möts i. Jakobsson (2012, 
s. 159) beskriver hur det i mötet med andra individer finns stor potential för 
utveckling såväl socialt, språkligt och kunskapsmässigt. Utvecklingspotentialen i 
samspelet mellan människor är en viktig del av det sociokulturella perspektivet och 
ligger till grund för begreppet The Zone of Proximal Development, eller den närmaste 
utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen syftar främst på samspelet mellan vuxna 
och barn. Det som förutsätter utveckling i Den närmaste utvecklingszonen är att alla 
deltagare gynnas och utvecklas av den sociala interaktionen. Då personer möts i olika 
sammanhang har oftast en av parterna mer kunskap eller är mer bekant i 
sammanhanget och kan därmed överföra detta till de andra deltagarna. För att lyckas 
med det krävs en god förmåga i att förklara, omformulera sig och argumentera för att 
lyckas överföra kunskapen till de andra parterna. Att delta i ett sådant sammanhang är 
utvecklande för alla parter. Den ena parten får ta del av ny kunskap och den andra 
utvecklas genom att utmanas i att sprida kunskaperna. I skolans värld syftar samspelet 
i den närmaste utvecklingszonen dels mellan lärare och elever, men också elever emellan.  

Nedan följer ett exempel där jag beskriver hur en lärsituation med utgångspunkt i den 
närmaste utvecklingszonen mellan två elever kan gå till inom aktuellt ämnesområde. Två 
elever, vi kan kalla dem Aron och Vera, arbetar tillsammans i en hypotetisk 
undervisningssituation med en skönlitterär text. De läser texten och ska diskutera dess 
innehåll. I läsningen av texten stöter Aron på ett ord som han inte vet vad det 
betyder, det vet Vera. Vera utmanas i sin förmåga att förklara ordet för Aron, vars 
ordförråd gynnas på ett sätt som inte är möjligt vid enskilt arbete. Då de diskuterar 
textens innehåll har Vera svårt att förstå karaktärernas agerande, Aron har själv egna 
                                                           
11 Kunskapstestet bestod av 17 uppgifter som testade lärarnas kunskaper om språkets strukturer, 
språklig medvetenhet, stavning, läsflyt och läsförståelse.   
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erfarenheter han kan relatera till. Genom att sätta ord på sina erfarenheter utmanas 
Arons språkliga förmåga, samtidigt som Veras perspektiv på omvärlden vidgas genom 
att ta del av Arons erfarenheter.  

Det sociokulturella perspektivet lyfts fram i tidigare forskning som är aktuell för 
ämnesområdet och är en viktig aspekt av läsinlärningen. Det sociokulturella 
perspektivet lyfts även fram av Skolverket (2011) i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Det sociokulturella perspektivet genomsyras av det 
sociala samspelet och dess betydelse för såväl språk- och individutveckling som är en 
central del i läroplanen. Socialt samspel och dess betydelse för språk och 
individutvecklingen är något som lyfts fram i tidigare forskning av Damber (2010) 
som viktiga delar i undervisning med skönlitterärt innehåll. Med anledning av detta 
kommer den teoretiska utgångspunkten för den här studien vara det sociokulturella 
perspektivet. 

För att utvecklas inom läsning krävs utmaning något som bland annat Alatalo (2011) 
tar upp i sin avhandling. Utmaning är också en av förutsättningarna för utveckling i 
den närmsta utvecklingszonen för att utvecklingen hos eleverna ska gå framåt krävs att 
eleverna befinner sig på en nivå som motsvarar deras färdigheter och kunskaper eller 
en nivå högre, för att eleverna ska vara tvungna att använda sin fulla kapacitet.  

Metod 

Undersökningen som ligger till grund för arbetet är kvalitativ. På grund av 
undersökningens omfattning kommer resultatet av undersökningen inte att vara något 
generaliserbart som går att applicera på andra situationer, detta på grund av antalet 
deltagare i undersökningen. Undersökningen fokuserar på 5 lärares attityd och val av 
arbetsmetoder i undervisningen. Det är alltså dessa 5 lärares uppfattning och 
berättelse som står i fokus, inget generaliserbart kring lärares attityd till arbete med 
skönlitteratur kan utläsas av undersökningen enbart en analys mellan de olika 
informanternas attityd. Jag har valt att göra en studie som koncentrerar sig på få lärare 
och ger en grundlig beskrivning av deras arbete med skönlitteratur. Det gav mig 
möjligheten att öka min förståelse för lärarnas ställningstaganden i undervisningen. 
För att tillgodose studiens syfte har metoden strukturerade intervjuer valts för att 
genomföra undersökningen.  

Val av metod 

Kvale och Brinkman (2014) lyfter fram den kvalitativa forskningsintervjun som ett 
sätt att söka förståelse för omvärlden och ämnesspecifika forskningsområden utifrån 
informanters perspektiv och erfarenheter.  

Syftet med studien var att undersöka om de undervisningsmetoder som lyfts fram i 
intervjuerna även lyfts fram inom tidigare forskning, samt undersöka lärares attityder 
gentemot arbetet med skönlitteratur för att främja läsförståelsen, samt deras 
berättelser om arbetet i klassrummet. För att besvara syftet ansågs den kvalitativa 
undersökningsmetoden lämplig att använda. Genom användningen av intervjuer som 
metod fick jag möjlighet att möta verksamma lärare och få insikt i deras erfarenheter 
och reflektioner kring arbetet med skönlitteratur. Larsen (2009) beskriver hur de 
kvalitativa forskningsmetoderna har en klar fördel gentemot de kvantitativa 
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metoderna i att ge forskaren möjlighet att fördjupa sig inom ett mer avgränsat 
ämnesområde och urval.  

Intervjumetoden som användes i undersökningen var standardiserade intervjuer med 
strukturerade frågor med öppna svar. Anledningen till att valet av metod blev 
strukturerade intervjuer var på grund av de fördelar som beskrivs av Eriksson Barajas 
med flera (2013), då samma frågor ställs likadant formulerade till alla deltagande i 
undersökningen blir datainsamlingen för varje informant komplett inom det 
avgränsade ämnesområdet. I den strukturerade intervjun blir enligt Eriksson Barajas 
med flera (2013) intervjuarens möjlighet att påverka intervjun under dess gång mindre 
än i ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer. Samma frågor ställdes till alla 
informanter för att underlätta organiserandet och analyserandet av de data som 
framkom i studien. Intervjufrågorna som utgjorde strukturen för intervjuerna 
formulerades utifrån de frågeställningar undersökningen avsåg att besvara. Se 
intervjufrågor i sin helhet i Bilaga 1. Intervjun bestod av vad som beskrivs av Patel 
och Davidson (2011) som standardiserade frågor, det vill säga förutbestämda frågor 
som ställs i samma ordning. Frågorna i intervjun bestod mestadels av så kallade 
ostrukturerade frågor vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att frågan inte 
har något bestämt svarsalternativ. Vid formulerandet av intervjufrågorna fanns Patel 
och Davidsons (2011, s.78) punkter i åtanke. Frågorna bearbetades för att vara så 
tydliga som möjligt, ledande frågor har undvikts.  

Genom strukturerade intervjuer behandlas ett avgränsat ämnesområde utifrån ett i 
förväg antal formulerade frågor. Genom att ställa samma frågor till informanterna blir 
förutsättningarna för att jämföra resultatet av intervjuerna goda. Detta passar avsikten 
med föreliggande undersökning väl och ligger till grund för valet av metod.  

Urval 

Det urval som min studie innefattades av var 5 lärare verksamma inom årskurserna 1–
2. Lärarna arbetar på en skola i Mellansverige med 500–700 elever som är fördelade 
över årskurserna F-9. Då undersökningen fokuserar på lärare i de lägre åldrarna 
söktes lärare verksamma inom årskurs 1–2 till att delta i undersökningen. De lärare 
som deltagit i undersökningen fick förfrågan via rektorn på skolan, som jag 
kontaktade via mail. Därefter skickades ett informationsbrev ut till deltagarna, där 
studiens syfte beskrevs mer utförligt och även ramarna för deltagandet i 
undersökningen. Lärarna som deltagit i undersökningen är klasslärare, vilket innebär 
att de undervisar sin klass i alla ämnen. 3 av lärarna arbetar i åldershomogena klasser 
medan två av dem arbetar i åldersintegrerade klasser med elever från årskurs 1 och 2. 
I tabell 1 presenteras deltagarnas utbildning, samt arbetslivserfarenheter inom 
läraryrket.  
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Tabell 1 – Urval 
 
Informant Yrkeserfarenhet läraryrket Utbildning  Aktuell årskurs 

Martina 4 år Grundskollärare år 1–6  Årskurs 2 
My 6 år Tidigare år lärare år F-6 Årskurs 1 
Sara 13 år SÄL-utbildning12 Årskurs 2 
Katarina 18 år SÄL-utbildning Årskurs 1–2 
Malin 19 år  Grundskollärare år 1–6  Årskurs 1–2 
 
Forskningsetiska överväganden 

Vid både planerande inför undersökningen och genomförandet av den har 
forskningsrådet etiska huvudkrav som beskrivs av Patel och Davidson (2011, s.62) 
uppfyllts. De fyra huvudkraven för vetenskapliga undersökningar är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet13. 
Informationskravet har uppfyllts genom att informanterna fått information om 
studiens syfte skriftligt innan anmält deltagande i form av informationsbrev, se Bilaga 
2, samt muntligt vid intervjutillfället. I samband med att deltagarna informerades om 
studiens syfte synliggjordes även frivilligheten att delta i undersökningen och 
begränsningen av tillgång till materialet från intervjuerna, i och med detta tillgodosågs 
även samtyckes- och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom 
att endast jag haft tillgång till inspelningar och anteckningar från intervjuerna. I det 
officiella materialet kommer såväl lärarnas som skolans anonymitet bevaras. Lärarna 
som deltagit i undersökningen kommer omnämnas med andra namn i det här arbetet 
för att bevara deras anonymitet. Namnen har valts ut av mig, anledningen till att jag 
valt att använda namn istället för exempel lärare 1, lärare 2 och så vidare är för att ge 
ett mer personligt förhållningssätt till deltagarna.  

Då jag är bosatt i en liten kommun och själv är verksam inom skolan, togs kontakt 
med en skola där jag själv inte utövat yrket. Anledningen till att vederbörande skola 
valdes var av etiska anledningar. I det här fallet är det en fördel att inte ha en tidigare 
relation till informanterna som ska delta i undersökningen, då det medför 
föreställningar om informanterna som kan leda till att de känner att det förväntas att 
de ska svara på ett särskilt sätt. Patel och Davidson (2011) beskriver hur det i 
intervjusituationer finns inbyggda förväntningar mellan parterna vilket kan medföra 
att svaren inte blir helt sanningsenliga. Detta lyfter även Larsen (2009) som menar att 
informanter kan vilja framstå som mer kompetenta än de är vilket kan påverka deras 
svar. Det är med anledning av detta viktigt att informanterna är väl insatta i studiens 
syfte och motiveras av att svara på undersökningens frågor. Att inte känna 
informanterna sedan innan kan även vara en nackdel, att prata med någon som är 
bekant sedan innan kan kännas lättare och friare.  

                                                           
12 SÄL-utbildning står för särskild ämneslärarutbildning, en utbildning som erbjöds personer 
verksamma inom skolan som var tidigare utbildade till förskollärare eller fritidspedagoger. 
 
13 Informationskravet innebär att deltagare i en studie har rätt till information om studiens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att informanternas delaktighet i undersökningen sker utifrån deras samtycke. 
Nyttjandekravet innebär att endast forskaren ska kunna nyttja de data som framkommer i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har skyldighet att behandla uppgifterna som framkommer 
i studien konfidentiella och skydda deltagarnas anonymitet.  
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Eriksson Barajas med flera (2013) menar att för ett resultat ska ses som 
generaliserbart över andra individer och verksamheter än de som var utgångspunkt 
för studien krävs att undersökningen har hög trovärdighet och tillförlitlighet. I mötet 
med informanterna under intervjuerna fick lärarna möjlighet att prata fritt inom 
ämnesområdet utifrån frågorna, de förklarade hur de tänkte och formulerade 
omfattande svar som gav insyn i deras undervisning. Detta upplever jag bidragit till 
trovärdighet och tillförlitlighet i undersökningen. Tillförlitligheten avser hur olika 
mätningars resultat överensstämmer genom att kunna jämföra resultat av mätningar 
inom samma ämnesområde kan de antingen överensstämma eller inte. 
Överensstämmer resultaten av de olika mätningarna uppnår undersökningarna hög 
tillförlitlighet. För att undersökningen skulle uppnått en högre tillförlitlighet hade flera 
undersökningsmetoder varit att föredra.  

Genomförande 

Efter att rektorn godkänt genomförandet av undersökningen skickades ett 
informationsbrev (se Bilaga 2) ut som förmedlades av rektorn. Brevet formulerades 
enligt Patel och Davidsons (2011) riktlinjer och bestod av en beskrivning av studiens 
syfte, samt praktiska omständigheter kring tid, plats och tidsåtgång. Sex lärare 
verksamma inom årskurs 1–2 på den utvalda skolan tillfrågades. De lärarna som 
tillfrågades var alla klasslärare och undervisar alla i ämnet svenska. De tillfrågade 
lärarna anmälde sedan sitt intresse och jag bokade in tider för intervjuer med fem av 
lärarna. En av lärarna valde att inte delta i undersökningen på grund av sjukskrivning. 
Intervjuerna bokades in enligt lärarnas önskemål och samlades under totalt två dagar. 
Innan genomförandet av intervjuerna som ingår i studien genomfördes en pilot-
intervju med en lärare som arbetar på en annan skola. Syftet med pilot-intervjun var 
att reda ut eventuella oklarheter kring intervjufrågorna samt försäkra sig om 
intervjuns tidsomfattning, detta resulterade inte i några ändringar. Lärarna hade inför 
intervjutillfället inte fått ta del av intervjufrågorna innan, då jag var ute efter 
informanternas spontana svar. Under första intervjudagen intervjuades en av lärarna, 
två dagar senare intervjuades resterande fyra. Intervjuerna varade 15–30 minuter 
beroende på hur uttömmande och detaljerade informanterna var i sina svar. Samtliga 
intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats och ägde rum i deras respektive 
arbetsrum eller klassrum. Intervjuerna inleds med några allmänna frågor om lärarnas 
yrkeserfarenhet, utbildning och aktuell årskurs, för att sedan gå in på studiens syfte.  

Efter genomförandet av samtliga intervjuer lyssnades intervjuerna igenom och 
transkriberades. Intervjuerna transkriberades för att ta tillvara på dess innehåll. Då 
intervjuerna transkriberats sammanställdes de i en tabell för att lättare kunna få en 
översikt över lärarnas olika svar.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda fanns flera timmars inspelningsmaterial. 
Samtliga lärare gav sin tillåtelse att bli inspelade, vilket bidrar till större tillförlitlighet 
än vid anteckningar. Då svaren antecknas är det svårt att få med allt och när man går 
igenom insamlade data i efterhand är det lätt att vissa delar faller bort på grund av 
otillräckliga anteckningar. Det inspelade materialet lyssnades igenom och 
transkriberades bit för bit. Sedan sammanställdes transkriberingen av de olika 
intervjuerna i en samlad tabell för att överskådligt kunna se likheter respektive 
skillnader i deltagarnas svar. Intervjufrågorna kategoriserades innan intervjun utifrån 
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vilken frågeställning de avsåg besvara. Då transkriberingen av intervjuerna var klar 
kategoriserades svaren utifrån de olika frågeställningarna och analysarbetet 
påbörjades. I analysen utgick jag i första skedet från likheter och skillnader i 
deltagarnas svar. Därefter analyserades skillnaderna och likheterna utifrån de aktuella 
bakgrundsvariablerna som lyfts fram i tabell 1 under urval.  

Resultat 

I följande avsnitt följer en redovisning av resultatet från intervjuerna som genomförts. 
Resultatet kommer redovisas utifrån undersökningens frågeställningar och analyseras 
utifrån likheter och skillnader.  

I undersökningen har fem lärare deltagit med olika arbetserfarenheter och 
utbildningar. De kommer omnämnas med namn som inte är deras riktiga, för att 
skydda deras anonymitet.  

Vilken attityd har lärare gentemot användning av skönlitteratur i 
läsundervisningen?  
 
Alla fem lärarna uppger att de anser arbetet med skönlitteratur i undervisningen är 
viktigt. Sara berättar att det är jätteviktigt att eleverna får möta skönlitteratur i skolan. 
Hon menar att skolan får verka kompensatoriskt mot hemmiljön i den aspekten, då 
det blivit allt mer vanligt att barnen istället ägnar mycket tid åt olika ”tekniska 
apparater”. Både My, Katarina och Malin stämmer in i att skolan får kompensera för 
utebliven kontakt med skönlitteratur på fritiden. ”Många elever har inga omfattande 
läsvanor i hemmet och kanske inte heller tillgång till litteratur” säger Katarina. Med 
anledning av detta menar Katarina att det är särskilt viktigt att eleverna får möta 
skönlitterära texter i skolan, då läsning av skönlitteratur enligt Katarina spelar en 
viktig roll för elevernas läsutveckling. Precis som Katarina uttrycker Malin att många 
elever inte möter skönlitterära texter hemma. ”Som lärare kan man inte ta för givet att 
eleverna kommer i kontakt med skönlitteratur hemma” säger Malin. Därför menar 
Malin att det är viktigt att prioritera arbetet med skönlitteratur och dess plats i 
undervisningen.  

I svaren på frågan gällande vad som är viktigt i arbetet med skönlitteratur nämner 
samtliga lärare intresse som viktigt, till och med grundläggande i arbetet med 
skönlitteratur. My säger, ”det är ingen mening att läsa böcker och diskutera om inte 
eleverna är mottagliga och delaktiga”. My anser att det är viktigt att göra eleverna 
delaktiga för att få med dem i arbetet med skönlitteratur. För att få med eleverna är 
det viktigt att fånga deras intresse för böcker och bygga ett grundintresse. Malin 
berättar att även hon anser att det är viktigt att få barnen intresserade av läsning och 
väcka läslusten. Martina betonar vikten av intresse för fortsatt motivation för läsning. 
Katarina vill genom arbetet med skönlitteratur visa eleverna in i en ny värld och 
menar att hon genom undervisningen vill ”ge eleverna nyckeln till den magiska 
världen”. 

Både My, Sara och Katarina tar upp tillgänglighet till skönlitteratur som en viktig 
aspekt i att väcka elevernas läsintresse. My och Sara som arbetar på samma avdelning 
berättar att de båda får en boklåda från det lokala biblioteket en gång i månaden. Det 
finns ett bibliotek på skolan, men det lokala biblioteket har större utbud. De båda 
uppger att de tycker det är viktigt att eleverna har tillgång till litteratur och de brukar 
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presentera de böcker som finns i lådan för att väcka elevernas läsintresse. Både My 
och Sara berättar att de tycker att det är viktigt att introducera eleverna för 
skönlitteratur redan tidigt. Sara berättar att hon installerat en ”boktips-hörna” i 
klassrummet i hopp om att locka eleverna att läsa. Genom att introducera eleverna 
tidigt för olika genrer av skönlitteratur vill My och Katarina förmedla att det finns 
böcker som passar alla.  

Martina berättar att hon tycker det är viktigt att förankra skönlitteraturen med de 
ämnesområden som är aktuella i den övriga undervisningen. Hon berättar vidare hur 
hon tycker det är viktigt att de skönlitterära texterna både inspirerar och utmanar 
eleverna och utvecklar elevernas läsförståelse. Hon håller med de andra om att det är 
viktigt att eleverna får möta texter som de tycker är roliga, inspirerande och såväl 
innehållsmässigt som strukturmässigt passar elevernas förmåga.  

Huruvida skönlitteratur får tillräckligt med utrymme i undervisningen råder det delade 
meningar om mellan de fem lärarna. Malin, Katarina och Sara uppger alla tre att de 
tycker att skönlitteraturen får tillräckligt med utrymme. Sara menar att 
skönlitteraturen är väldigt närvarande i hennes undervisning. ”Arbetet med 
skönlitteratur kan vävas samman med mycket annat.” säger Sara. Malin berättar hur 
läsaktiviteter såsom högläsning och boksamtal är en del av den vardagliga 
undervisningen. Malin, Katarina och Sara upplever alla tre att de har en stor frihet i 
planeringen av undervisningen i ämnet svenska. Katarina anser inte att man kan säga 
att tiden inte är tillräcklig för att hinna arbeta med skönlitteratur utan att hon hinner 
använda skönlitteratur i den utsträckning hon önskar i undervisningen. Detta 
uttalande till trots tillägger Katarina att hon trots att hon arbetar mycket med 
skönlitteratur i klassrummet skulle kunna göra det ännu mer.  

My och Martina upplever båda två att skönlitteraturen inte får tillräckligt med 
utrymme i undervisningen. My berättar att hon arbetar relativt ofta med skönlitteratur 
i klassrummet, men känner ändå att det inte är tillräckligt. My som är klasslärare för 
en klass i årskurs 1 menar att valet av arbetsmetoder och aktiviteter utifrån 
skönlitteratur är begränsat i de lägre årskurserna på grund av elevernas läsförmåga. 
Även Martina uppger att hon skulle vilja använda skönlitteratur mer i undervisningen 
eftersom det gynnar elevernas läsförståelse och läsutveckling. ”Det är ju upp till mig 
att försöka få in det mera.” säger Martina. Martina tar på sig ansvaret för att 
skönlitteraturen inte får tillräckligt utrymme i undervisningen, då det är upp till henne 
att planera undervisningen. Anledningen till att arbetet med skönlitteratur inte är så 
omfattande som Martina önskat är att hon känner att hon saknar metoder och 
arbetssätt att arbeta med skönlitteratur på. Att Martina inte hunnit bygga upp en bank 
av metoder, arbetssätt och skönlitterära texter beror enligt henne på läraryrkets 
tidsbegränsningar.  

Trots att lärarna uppger att eleverna överlag inte ägnar sig åt skönlitteratur och läsning 
särskilt mycket på fritiden upplever samtliga lärare elevernas attityd till läsning av 
skönlitteratur som god. My berättar att hennes elever tycker att ”det är det bästa de 
vet att få läsa, även om de bara kan läsa några ord”. Eleverna i Mys klass är positiva 
till läsning som mycket annat menar My. Eleverna uppskattar såväl enskild läsning 
som högläsning. Katarina berättar hur även hennes elever har en god inställning till 
arbete med skönlitteratur, de flesta eleverna är bara positiva. Katarina var en av de 
lärare som upplever att eleverna inte läser så mycket i hemmiljön, de elever som läser 
hemma uppvisar ett större läsintresse än de som inte läser. De elever som är positiva 
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brukar Katarina använda för att väcka de andra elevernas entusiasm. Även Malin 
tycker att eleverna är positiva till läsning av skönlitteratur. Hon säger ”De älskar att 
lyssna på oss när vi läser sagor!” säger Malin. Även Martinas elever är positivt inställda 
till läsning och tycker det är kul att kunna läsa böcker på egen hand.  

De fem lärarna är överens om att elevernas attityd gentemot läsning av skönlitteratur 
påverkas av omgivningen. Sara tycker att hemmet spelar en viktig roll för elevernas 
läsintresse och uppmuntrar föräldrarna till mer läsning i hemmiljön. Malin är osäker 
på vad som påverkar elevernas attityd men tror även hon att hemmet har en stor 
påverkan. My menar att elevernas attityd påverkas av alla personer i deras omgivning 
kompisar, familj, skolpersonal och hon som lärare. My anser att hon som lärare är en 
viktig läsförebild för eleverna. My berättar hur hon själv tänker på att ha en positiv 
inställning till läsning för att smitta eleverna med. Denna strategi används också av 
både Malin och Martina. Katarina tror att hon som lärare har stor makt i att påverka 
elevernas intresse för läsning. Hon vill förmedla till eleverna att hon själv tycker om 
att läsa. Även Sara tror att hon har stor inverkan på elevernas attityd till läsning, hon 
säger själv att ”Jag älskar att läsa!”. Sara försöker förmedla en positiv attityd till 
eleverna och upplever hittills att elevernas attityd är positiv. 

I resultatet framkommer att lärarna upplever arbetet med skönlitteratur som viktigt i 
flera avseenden, däribland väcka intresse. Lärarna är eniga om att eleverna har en god 
inställning till skönlitteratur och att lärarna själva är viktiga förebilder. Den fråga 
lärarnas åsikter går isär är huruvida skönlitteratur ges tillräckligt med utrymme i 
undervisningen vilket kommer att diskuteras längre fram.  

Vad är lärarnas syfte med att använda skönlitteratur i undervisningen? 

Då frågor kring syftet med arbetet med skönlitteratur tas upp nämner flera av lärarna 
att väcka intresse som ett syfte, likaså att vidga perspektivet på omvärlden och utmana 
elevernas fantasi. Sara svarar att det finns många syften med att arbeta med 
skönlitteratur. Hon beskriver vidare att arbetet med skönlitteratur är en förutsättning 
för att eleverna ska nå kunskapskraven i årskurs tre då arbetet med skönlitteratur 
utvecklar elevernas läsflyt, utvecklar läsförståelsen och lässtrategier. My ser som Sara 
flera syften i arbetet med skönlitteratur. Ett av dessa syften är att väcka intresse för 
läsning och utforskande av omvärlden. Intresse gynnar elevernas prestationer även i 
andra ämnen då My menar att ”man kommer långt i skolans värld om man är lite 
intresserad”. Genom skönlitteraturen får eleverna tillgång till omvärlden vilket enligt 
My vidgar elevernas perspektiv på den.  

Som Sara och My anser Katarina att syftet med att arbeta med skönlitteratur kan 
variera. Skönlitteratur används bland annat inom temaarbete för att vidga elevernas 
perspektiv på ämnesområdet. Läsningen av skönlitteratur bidrar även till utveckling av 
ordförrådet. Det övergripande målet för arbetet med skönlitteratur är enligt Katarina 
att väcka elevernas läsintresse. Syftet med användningen av skönlitteratur i 
undervisningen är att eleverna ska tycka att det är kul säger Katarina. Malin berättar 
vidare att undervisningen syftar till att utveckla elevernas fantasi, förmåga att lyssna 
och följa med i en berättelse samt bli bekant med olika författare. Martina finner 
precis som de andra lärarna flera syften i att arbeta med skönlitteratur. Hon lyfter 
fram utveckling av förståelse för språkets struktur. Ett av syftena med att arbeta med 
skönlitteratur som utveckling av elevernas ordförståelse, ordförråd, samt få kunskap 
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om språkliga strukturer. Martina menar även att arbetet bidrar till utveckling av 
elevernas fantasi och föreställningsvärldar.  

Varför använder lärarna de arbetsmetoder de använder i undervisningen? 

Då lärarna berättar om vilka arbetsmetoder med koppling till skönlitteratur som 
används i undervisningen framkommer att både gemensamma och enskilda 
arbetsmetoder används, även om de gemensamma arbetsmetoderna såsom högläsning 
och textsamtal eller diskussioner utgör största delen av undervisningen hos alla fem 
lärarna. Utöver dessa arbetsmetoder förkommer även enskild tyst läsning, parläsning, 
läslogg, samt arbete med läsförståelse utifrån olika lässtrategier.  

Sara berättar hur eleverna får möta både gemensamma och enskilda aktiviteter med 
skönlitterärt innehåll i undervisningen. De arbetsmetoder som Sara nämner är 
bokprat där böcker presenteras för eleverna av lärare eller bibliotekarie, högläsning, 
enskild läsning, arbete med läsförståelse och läsläxan. I de två sistnämnda 
arbetsmetoderna används läromedel i form av läseböcker, men Sara anser att de 
består av ett skönlitterärt innehåll. Arbetet med läsförståelse utgörs främst av arbete 
med boken Vi läser där eleverna får läsa texter och svara på frågor. Ingen specifik 
undervisning i lässtrategier genomförs i nuläget men arbete med lässtrategier planeras 
att startas upp under terminen. Den enskilda läsningen skulle Sara vilja ha mer 
utrymme till i undervisningen. Ofta blir det så att de elever som är klara får ta upp sin 
bänkbok och läsa, vilket leder till att vissa elever sällan eller aldrig får tid till enskild 
läsning.  

Martina beskriver som Sara en variation av arbetsmetoder som genomförs gemensamt 
eller enskilt. De vanligaste arbetsmetoderna som Martina använder i sin undervisning 
är högläsning, diskussioner och läslogg. Arbetet med högläsning sker ofta i 
kombination med gemensamma diskussioner om handlingen för att träna 
läsförståelsen. I samband med högläsning och textsamtal har Martina arbetat med 
materialet En läsande klass som utgår från arbete med lässtrategier och läsförståelse. 
Martina berättar även att de arbetar med läsloggar i samband med högläsning eller 
enskild läsning, läsloggen blir sedan underlag för diskussioner i helklass. I arbetet med 
läsloggen får eleverna en fråga som saknar rätt eller fel att reflektera över och skriva 
sitt svar i loggboken för att sedan lyfta sina svar i helklassdiskussion.  

My som tidigare nämnt att valet av arbetsmetoder är begränsat i de lägre årskurserna 
berättar att de inte använder så många olika arbetsmetoder för att arbeta med 
skönlitteratur. Då många elever ännu inte knäckt läskoden utgår hon främst från 
gemensamma aktiviteter i undervisningen. De arbetsmetoder som My använder i 
nuläget vad gäller skönlitteratur är bokprat, bokredovisningar, högläsning och 
gemensamma boksamtal och moment från En läsande klass. Längre fram berättar My 
att hon planerar att även låta eleverna arbeta med upprepad läsning, vilket innebär att 
eleverna först får läsa texten, därefter lyssna till lärarens läsning för att sedan 
undersöka textens struktur.  

Malin och Katarina arbetar i samma arbetslag och planerar undervisningen till stor del 
tillsammans. De vanligaste arbetsmetoderna som används av både Katarina och Malin 
med utgångspunkt i skönlitteraturen är boksamtal, högläsning och parläsning. Vid 
boksamtalen berättar Katarina att de brukar ”gå igenom” boken innan de börjar läsa, 
går igenom svåra ord för att öka ordförståelsen och under läsningen stannar hon upp 
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och eleverna får diskutera och förutspå handlingen. Då Malin och Katarinas klasser 
består av elever i både årskurs 1 och 2 varierar elevernas läsförmåga. De elever som 
har knäckt läskoden får läsa i par, eleverna har blivit ihopsatta efter läsförmåga. När 
eleverna får läsa tillsammans hjälps de åt med svåra ord och möjligheten till 
diskussion kring textens innehåll finns. Genom parläsningen ges eleverna möjlighet 
att läsa högt för varandra och eleverna blir aktiva lär-resurser för varandra. Malin 
tycker parläsning är en bra arbetsmetod för eleverna att träna både sin läsförmåga och 
läsförståelse. Malin menar att det är svårt att hinna med att lyssna till elevernas 
läsning, genom parläsning får eleverna läsa högt och lyssna till varandras läsning. 
Katarina är väldigt positivt inställd till att arbeta åldersintegrerat och lyfter fram hur 
eleverna i årskurs 2 är en stor tillgång för eleverna i årskurs 1 lärande- och 
utvecklingsmässigt. Katarina tycker att den enskilda läsningen inte ger så mycket i de 
lägre årskurserna utan förespråkar parläsning och gemensamma läsaktiviteter.  

Både Katarina och Malin berättar att de även använder skönlitterära texter till 
elevernas läsläxa. Detta för att eleverna ska tilltalas mer av läsningen. Till läsläxan väljs 
litteratur vars innehåll motsvarar elevernas förmåga såväl innehållsmässigt som 
strukturmässigt. Anledningen till att de valt att utesluta den klassiska läseboken är helt 
enkelt att de såg att eleverna inte intresserades av innehållet och inte motiverade deras 
läsning. Några elever som är väldigt svaga, samt nyanlända elever som behöver träna 
ord har den mer klassiska läseboken som läsläxa. 

Lärarna berättar att de arbetar med läsförståelse och lässtrategier i varierande grad. 
Tre av lärarna, My, Martina och Katarina berättar att de använder En läsande klass i 
undervisningen för att utveckla elevernas läsförståelse. My arbetar en gång i veckan 
med lektionsplaneringar från En läsande klass. Just nu arbetar de med läsförståelsen 
med utgångspunkt i lässtrategierna från En läsande klass. Hon ser fördelar med att 
använda En läsande klass då lektionerna redan är planerade och de olika karaktärerna 
som representerar lässtrategierna gör dem mer konkret. My uppger att hon tar med 
sig upplägget i En läsande klass även i andra aktiviteter med skönlitterärt innehåll till 
exempel under högläsning. Martina och Katarina berättar att de arbetar utifrån 
metoden En läsande klass men har än så länge berört metoden ytligt i undervisningen. 
Katarina förespråkar användning av En läsande klass då lässtrategierna konkretiseras 
genom metoden. Sara och Malin använder sig inte av En läsande klass men hänvisar 
arbetet med läsförståelse och lässtrategier till fortbildningen Läslyftet som de gått några 
år tillbaka. I och med läslyftet har de fått med sig ett annat förhållningssätt att arbeta 
med skönlitterära texter och läsförståelse på ett mer medvetet sätt. Malin berättar att 
hon blivit mer medveten i sina bokval, samt vilka frågor som är lämpliga att ställa 
under läsning och boksamtal för att främja elevernas utveckling. Malin arbetar med 
läsförståelse genom högläsning och diskussioner om textens innehåll, läs-lycko14 och 
boksamtal.  

Det som styr valet av skönlitteratur som används i undervisningen är bland annat 
elevernas intresse menar lärarna. Anknytningen till den övriga undervisningen är 
också en faktor menar Martina, Sara och Katarina. Beroende på syftet och vilken 
aktivitet skönlitteraturen ska användas får eleverna i mer eller mindre grad vara med 
och påverka valet av skönlitteratur berättar lärarna. Martina berättar ett de 

                                                           
14 Lycko är ett material med en kassett med nummerbrickor och bok med uppgifter. 
Nummerbrickorna läggs i en bestämd ordning utifrån uppgifterna då alla brickor lagts vänds de, bildar 
nummerbrickorna rätt mönster är uppgiften löst på ett korrekt sätt.  
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skönlitterära texter som används i rent undervisningssyfte väljs av henne och knyter 
an till undervisningens innehåll. Martina berättar att de nyligen avslutat ett 
arbetsområde om sagor, vilket då styrde valet av litteratur. Vad gäller böcker till 
högläsning utgår Martina från elevernas önskemål och lånar sedan böcker från 
biblioteket som motsvarar dem, sedan får eleverna rösta vilken bok som ska användas 
till högläsning. Katarina och Malin berättar att de kontinuerligt besöker både skolans 
och det lokala biblioteket, då får eleverna välja böcker de vill ha till högläsning. Malin 
och Katarina berättar även att de arbetar med månadens författare vilket då styr valet 
av skönlitterära texter. Att det är läraren som väljer skönlitteratur som används i 
undervisningssyfte berättar även Katarina, Sara, Malin och My. My menar att hon styr 
rätt mycket vad gäller valet av litteratur och kombinerar gärna arbetet med 
skönlitteratur med värdegrundsarbete. Till den enskilda läsningen låter både Martina, 
Sara och Malin eleverna välja fritt. Även Katarina och My låter eleverna välja böcker 
relativt fritt till den enskilda läsningen även om de försöker styra elevernas val något 
genom att ge eleverna tips eller alternativ att välja mellan, för att böckerna ska passa 
elevernas läsförmåga. Martina diskuterar dock det fria valet i den enskilda läsningen, 
då hon märkt att eleverna tenderar att välja böcker som i vissa fall är för utmanande 
språkligt.  

Ingen av lärarna kan lyfta fram något pedagogiskt perspektiv som de utgår från i 
planerandet av undervisningen. Sara säger att hon plockar från olika perspektiv och 
bland annat använder Pilen som är ett läromedel i svenska. Det som är gemensamt för 
lärarnas berättelser om utformningen av undervisningen är att det gemensamma 
lärandet och användandet av eleverna som lärresurser för varandra lyfts fram. Alla 
fem lärarna poängterar att det är viktigt att utgå från elevgruppen i planeringen av 
undervisningen och låta deras behov stå i fokus. Sara berättar att hon låter eleverna 
arbeta såväl enskilt som gemensamt beroende på hur elevens lärande främjas bäst. 
Martina uppger att hon ser många fördelar med gemensamt arbete i klassen, hon 
tycker det är lättare att få med sig eleverna då de arbetar i helkass. Vid enskilt arbete 
är det enligt Martina ”lätt att missa eleverna som ligger i gränszonen, som behöver 
stöttning av lärare eller klasskamrater för att nå en högre nivå”. Martina säger själv att 
hon inte utgår från något utstuderat pedagogiskt perspektiv men ser eleverna som 
viktiga lär-resurser för varandra. Då My och Katarina berättar om planeringen av 
undervisningen framkommer att de värdesätter eleverna som lärresurser för varandra. 
My menar att vissa elever kommer långt vid enskilt arbete, andra inte. Hon tycker det 
är jättebra för eleverna att jobba i par då kommer eleverna oftast längre än de gör på 
egen hand. My berättar att hon brukar arbeta enligt den pedagogiska modellen EPA 
(Enskilt Par Alla), i första skedet får eleverna arbeta enskilt för att sedan arbeta i par 
och till sist alla tillsammans. Malin anser även att det är viktigt att elevernas får 
möjlighet att lära tillsammans. De gemensamma läsaktiviteterna är en stor del av 
undervisningen med skönlitterärt innehåll.  

Analys 

I följande avsnitt kommer det resultat som beskrevs i föregående avsnitt att analyseras 
utifrån studiens frågeställningar. Resultatet kommer även analyseras utifrån vilka 
teman som går att urskilja med utgångspunkt i likheter och skillnader i lärarnas svar.  
I resultatet av undersökningen framkommer många likheter i hur lärarna beskriver sin 
inställning till arbetet med skönlitteratur, syftet med arbetet och användningen av 
skönlitteratur i undervisningen. Det framkommer dock även en del skillnader detta 
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gäller till viss del variationen i användningen av arbetsmetoder, men främst lärarens 
attityder gentemot användningen av skönlitteratur i läsundervisningen.  

Vilken attityd har lärare gentemot användning av skönlitteratur i 
läsundervisningen?  

I resultatet av intervjuerna framkommer att samtliga lärare värdesätter arbetet med 
skönlitteratur och upplever att det är viktigt att väcka elevernas intresse för 
skönlitteratur. Det är viktigt för eleverna att komma i kontakt med skönlitterära texter 
i skolan, då det är många elever som inte möter skönlitteratur i hemmiljön, detta 
enligt både Sara, My, Katarina och Malin. Trots att eleverna i många fall inte kommer 
i kontakt med skönlitteratur i hemmet är lärarna samstämmiga i att eleverna har en 
positiv attityd till arbetet med skönlitteratur i skolan. I vad som påverkar elevernas 
attityd råder även där en samstämmighet bland lärarna, även om de uttrycker sig med 
varierande säkerhet i frågan. Sara menar att hemmiljön är jätteviktig för elevernas 
läsintresse och arbetar för att få föräldrarna aktiva och medvetna om vikten av 
läsning. Malin är något mer avvaktande till vad som påverkar elevernas attityd, men 
säger att hon tror att hemmet spelar roll.  

Svaren på frågorna om elevernas attityd till skönlitteratur blir något motsägelsefulla, 
först och främst bekräftar lärarnas uppfattning det minskade intresse för läsning på 
fritiden som beskrivs av Schmidt (2013). Att hemmet spelar stor roll för elevernas 
läsvanor är lärarna eniga om. Trots bristande läsvanor och stöd från hemmet uppger 
lärarna att eleverna har en positiv attityd till läsning av och arbete med skönlitteratur. 
Det tyder på att det inte endast är hemmiljön som påverkar elevernas läsintresse. 
Lärarna anser att de har en viktig roll i att väcka elevernas intresse för läsning och 
inspirera dem. My menar att det är viktigt att hon är positiv till läsning och 
skönlitteratur för att elevernas ska vara det, hon tror att hennes positiva inställning 
smittar av sig.  

I den fråga lärarnas svar skiljer sig mest åt är huruvida skönlitteratur får tillräckligt 
med utrymme i undervisningen. Tre av lärarna svarar att de tycker att skönlitteraturen 
får tillräckligt med utrymme och att de som lärare är fria i utformningen av 
undervisningen. Två av lärarna upplever att skönlitteraturen inte får tillräckligt med 
plats i undervisningen, trots att de beskriver hur de använder varierade arbetsmetoder 
som utgår från skönlitteratur.  

Malin, Katarina och Sara som alla tre anser att skönlitteraturen får tillräckligt med 
utrymme i undervisningen är de lärare som arbetat som lärare längst tid. Malin har 
arbetat 19 år, Katarina 18 år och Sara 13 år. Alla tre ser arbetet med skönlitteratur 
som en del i den vardagliga undervisningen. My och Martina är de två lärare i studien 
som arbetat kortast tid som lärare 6 respektive 4 år. De båda anser att de inte arbetar 
tillräckligt med skönlitteratur i undervisningen. My menar att hon i de lägre 
årskurserna finner det svårt att variera undervisningen kring skönlitteratur, medan 
Martina uppger att hon saknar en bank av metoder och arbetssätt att använda i 
undervisningen. Utifrån resultatet av intervjuerna kan det utläsas att en skillnad 
gällande de erfarna lärarna och lärarna med kortare erfarenhet finns både vad gäller 
skattningen av den egna förmågan att planera och genomföra undervisning med ett 
skönlitterärt innehåll. En möjlighet är att de erfarna lärarna har arbetat fram ett lager 
av arbetsmetoder som de arbetat fram och utvärderat och därmed kan bedöma dess 
lämplighet utifrån undervisningssituation och elevgrupp. Ett lager av arbetsmetoder är 
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just något som Martina uppger att hon saknar. Martina menar att det är upp till henne 
att arbeta fram metoder att använda i undervisningen men menar att tiden inte räcker 
till. Katarina som är en lärare med lång erfarenhet menar att man inte kan säga att 
tiden inte räcker till för att arbeta med skönlitteratur i den grad man önskar. Att synen 
på tidsbegränsningarna skiljer mellan Martina och Katarina skulle kunna bero på att 
Katarina med tiden arbetat fram ett förråd av arbetsmetoder som Martina säger sig 
sakna.   

Vad är lärarnas syfte med att använda skönlitteratur i undervisningen? 

Alla fem lärarna berättar i intervjuerna att de tycker arbetet med skönlitteratur är 
väldigt viktigt, bland annat i syfte att väcka elevernas intresse för läsning, främja 
läsutvecklingen, läsförståelsen och vidga perspektivet på omvärlden. Några av lärarna 
nämner också syften med direkt koppling till kunskapskraven som nämns av 
Skolverket (2011) i kursplanen för svenska. Sara menar att för att eleverna ska klara 
kunskapskraven för årskurs 3 krävs att eleverna får arbeta med skönlitteratur då det 
främjar elevernas läsförmåga. My menar att arbetet med skönlitteratur även har 
positiva effekter på elevernas prestationer i den övriga undervisningen då läsförståelse 
och läsintresse främjar kunskapsutvecklingen. Även Martina och Katarina är inne på 
skönlitteraturens vidgade användningsområde och menar att skönlitteratur kan 
användas för att vidga perspektivet av ett ämnesområde genom till exempel 
temaarbete.  

Varför använder lärarna de arbetsmetoder de använder i undervisningen?  

Det förekommer viss skillnad i vilka arbetsmetoder lärarna uppger att de använder. 
Gemensamt för samtliga lärarna är att de värdesätter arbete med högläsning och 
boksamtal eller diskussioner både under och efter läsningen. Huruvida lärarna 
undervisar eleverna i läsförståelse och lässtrategier varierar Martina, My och Katarina 
uppger att de undervisar eleverna i läsförståelse och lässtrategier utifrån En läsande 
klass. Malin och Sara som inte arbetar uttalat med lässtrategier arbetar ändå med 
läsförståelse.  

Samtliga lärare som deltagit i intervjuerna uppger även att de ser det gemensamma 
arbetet som viktigt och att eleverna lär mycket av att arbeta med varandra. Både 
Martina och My menar att det är lättare att få alla elever delaktiga i undervisningen 
genom det gemensamma arbetet med skönlitteratur, då eleverna inte begränsas enbart 
av den egna förmågan utan har stöd i sina klasskamrater. Katarina och Malin lyfter i 
samband med detta fram fördelen med att arbeta åldersintegrerat. Även om det står 
tydligt att lärarna värdesätter lärande tillsammans med andra individer och ser läsning 
och läsaktiviteter som sociala aktiviteter är det ingen av lärarna som kan uppge att de 
utgår från något särskilt pedagogiskt perspektiv. Det lärarna beskriver som viktigt 
med det gemensamma arbetsmetoderna överensstämmer väl med det Jakobsson 
(2012) beskriver ur det sociokulturella perspektivet.  

Vad gäller användningen av pedagogiska perspektiv ses ingen skillnad mellan de 
erfarna och de mer oerfarna lärarnas svar. Snarare verkar en okunnighet gällande 
användning av pedagogiska perspektiv som utgångspunkt för undervisningen finnas 
bland lärarna. Att lärarna inte kan uppge vilka pedagogiska perspektiv de utgår ifrån 
kan tyda på flera saker, dels att lärarna saknar kunskap om hur en pedagogiskt 
förankrad undervisning planeras och genomförs, dels att de i yrket arbetat fram 
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metoder som utgår från flera perspektiv och därmed inte är säkra på arbetsmetodens 
ursprung. Då lärarna berättar om sin undervisning står det klart att elevernas lärande 
och behov står i centrum för utformningen av den, vilket tyder på att lärarnas syn på 
pedagogiska perspektiv snarare beror på att de inte minns arbetsmetodernas 
pedagogiska utgångspunkt.  

Diskussion 
 
Följande avsnitt består av två delar. Under första delen diskuteras valet av metod och 
vilka effekter det haft på studien. I andra delen följer en diskussion av intervjustudiens 
resultat gentemot resultatet av tidigare forskning inom ämnesområdet.   

Metoddiskussion 

Metoden som använts för studien har både fördelar och nackdelar. Fördelarna med 
intervjuer är som nämndes under metod-avsnittet enligt Kvale och Brinkman (2014) 
en bra metod för att söka förståelse för ett ämnesområde utifrån verksamma inom 
det. Nackdelen med metoden är att ett stort ansvar läggs på informanternas etiska 
förhållningssätt till deltagandet i undersökningen då de besvarar frågorna. Patel och 
Davidson (2011) tar upp att informanter i ett försök att verka mer kompetenta kan 
formulera sina svar för att leva upp till den allmänna uppfattningen. Det går inte att 
veta huruvida informanternas svar är sanningsenliga eller inte vilket man får ha i 
åtanke i tolkandet av resultatet. Jag upplevde att lärarna under intervjuerna svarade 
sanningsenligt de reflekterade över den egna undervisningen och gav ett trovärdigt 
intryck. Informanterna hade inte haft tillgång till frågorna innan intervjun och därmed 
inte haft möjligheten att ”förbereda” sina svar. Att svaren på intervjun kom spontant 
ökar trovärdigheten. Sara visade under intervjun material hon arbetade med vilket 
enligt mig stärkte trovärdigheten i hennes svar om arbetsmetoder. I sambans med 
intervjuerna fick jag se lärarnas klassrum, vilket gav mig inblick i klassrumsmiljön. I 
Saras och Mys klassrum såg jag deras lådor med boktips, vilket även det stärker 
svarens trovärdighet. Att intervjuerna spelades in bidrar till trovärdighet i resultatet av 
studien, genom inspelningarna har resultatet av intervjuerna kunna återgivits så 
noggrant som möjligt.   

Fördelar och nackdelar finns även gällande urvalets omfattning i intervjustudien Av 
en intervjustudie med fem deltagare går inte att göra någon generalisering kring 
ämnesområdet. Det är viktigt att beakta att det just är fem lärares erfarenheter och 
perspektiv av användning av skönlitteratur i undervisningen som presenteras i studien 
inte något vedertaget resultat som kan appliceras på hela lärarkåren eller andra skolor. 
Resultatet i den här studien är baserat på dessa lärares arbete utifrån deras 
förutsättningar, vilket är viktigt att komma ihåg. En fördel med att ha intervjuat fem 
lärare är att jag fått en mer djupgående bild av lärarnas attityd till arbetet samt vad de 
grundar sin undervisning på. I intervjun med Sara visade hon till exempel material. 
Det har varit intressant att få ta del av djupare resultat än vad som hade varit möjligt i 
en studie med större antal deltagare utifrån de angivna tidsramarna. Gällande urval 
och val av metod och tillvägagångssätt anser jag att det fungerat väl i att uppfylla 
syftet med undersökningen. Innan intervjuerna hade jag ingen tidigare vetskap om de 
deltagande lärarna. De lärare som deltog i studien valdes utifrån kriteriet att de var 
verksamma inom årskurs 1–2. Resultatet av studien är således inget jag kunde 
förutspå då jag inte hade någon kännedom om vare sig lärarnas attityd till arbete med 
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skönlitteratur eller val av metoder. Hade djupare kunskap om de deltagande lärarna 
funnits innan studien, hade urvalet kunnat påverkats och därmed resultatet av studien.  

Komplexiteten i att använda enbart intervjuer som metod är som togs upp i förra 
stycket att det inte finns något som bekräftar svarens trovärdighet. Eriksson Barajas 
(2013) lyfter fram att för att resultatet av en undersökning ska vara generaliserbart 
krävs att resultatet av flera undersökningar med olika metoder matchar varandra. I 
föreliggande studie har en metod använts, för att öka studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet hade en kombination av undersökningsmetoder varit att föredra. För att 
öka intervjuernas tillförlitlighet skulle användandet av ytterligare en eller flera 
undersökningsmetoder varit nödvändigt. Som komplement till intervjuerna hade 
observationer varit en passande undersökningsmetod. Genom observationer skulle de 
svar som framkommit utifrån intervjuerna kunna ställas mot vad som framkommer 
under observationerna. För att själv skapa sig en bild av lärarnas användning av 
arbetsmetoder med koppling till skönlitteratur, skulle observationer under en längre 
tid varit nödvändiga. För att säkerställa tillförlitligheten för samtliga informanters svar 
hade det krävts möjlighet att observera samtliga lärare som deltagit i undersökningen 
under en längre tid. Med de tidsramar som fanns uppsatta för undersökningen var 
inte detta en möjlighet. Även om observationer bekräftat svarens trovärdighet hade 
resultatet av en sådan undersökning fortfarande inte varit generaliserbart, det hade 
endast bekräftat lärarnas berättelser.  

Resultatdiskussion 

Vilken attityd har lärare gentemot användning av skönlitteratur i läsundervisningen?  

Samtliga fem lärare som deltagit i undersökningen lyfter fram arbetet med 
skönlitteratur som viktigt. En viktig del i arbetet är enligt lärarna att väcka elevernas 
intresse för läsning och skönlitterära texter, samt motivera dem till fortsatt läsning. 
Att väcka elevernas intresse är en viktig del i att motivera eleverna till läsning av 
skönlitteratur enligt Damber (2010). En annan viktig del i att motivera eleverna till 
läsning är enligt Alatalo (2011) utmaning. Utmaning lyfts fram som en central del av 
inom det sociokulturella perspektivet och arbete i den närmsta utvecklingszonen. I 
intervjuerna framkommer att lärarna har både intresse och rätt grad av utmaning i 
åtanke då de presenterar skönlitteratur för eleverna. My och Sara beskriver hur de 
tidigt ser till att skönlitterära böcker finns tillgängliga för eleverna och ser 
kontinuerligt till att byta ut böckerna så utbudet intresserar eleverna. Tillgängligheten 
till litteratur i klassrummet är något Damber (2010) lyfter fram som viktigt i avseende 
att främja elevernas deltagande i läsaktiviteter. Det har enligt Damber (2010) visat sig 
att läsförståelsen är hög i de klasser där ett varierat utbud av litteratur finns 
tillgängligt. Precis som intresse och utmaning är tillgänglighet till litteratur en av 
faktorerna som gör eleverna motiverade till att läsa skönlitteratur.  

I frågan huruvida skönlitteratur får tillräckligt med utrymme i undervisningen går 
svaren åt två håll. De tre mer erfarna lärarna Malin, Sara och Katarina upplever att 
skönlitteratur får det utrymme som behövs medan Martina och My upplever att det 
inte får tillräckligt med utrymme. Vad som ligger bakom deltagarnas olika uppfattning 
är svårt att säga som nämndes i analysen kan lärarnas syn på den egna undervisningen 
och säkerheten i genomförandet av den ligga bakom. Som lärare är det viktigt att 
reflektera över undervisningen, min uppfattning är att lärare som är relativt nya i sin 
yrkesroll förhåller sig mer kritiskt till sig själva och den egna undervisningen. Enligt 



 

 30 

mina egna erfarenheter kan ofta kunniga och skickliga lärare vara synonymt med de 
lärare som har lång erfarenhet. Jag har själv i min roll som lärare blivit ifrågasatt på 
grund av ålder och erfarenhet, vilket även mina kollegor har. Sådant kan påverka 
självbilden och därmed bilden av yrkesrollen och utövandet.  

Både Jönsson (2007) och Penne (2013) lyfter fram hur skönlitteratur de senaste åren 
fått allt mindre plats i undervisningen vilket bekräftar My och Martinas upplevelser. 
Det är problematiskt att veta huruvida lärarnas svar överensstämmer med 
verkligheten då förhållandena kring undervisningen är relativa. För att kunna avgöra 
det behövs vad som är tillräckligt definieras. Utifrån den tidigare forskningen anser 
jag att för att arbeta tillräckligt med skönlitteratur bör det vara ett kontinuerligt inslag i 
undervisningen, jag förespråkar arbete med skönlitteratur varje dag. Alatalo (2011) 
lyfter fram vikten av att systematiskt arbeta med läsförståelse, för mig är systematiskt 
arbete inte något som förekommer en gång i veckan eller mer sällan. För att kunna 
uppnå vad som beskrivs som en god skönlitterär undervisning och låta eleverna möta 
de arbetssätt och metoder som visats vara gynnsamma för utvecklingen av elevernas 
läsförståelse anser jag att det är av vikt att ge skönlitteraturen stort utrymme i 
undervisningen. Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur lärarnas 
undervisning skiljer sig åt konkret och huruvida det överensstämmer med lärarnas 
uppfattning om skönlitteraturens utrymme i undervisningen i förhållande till 
varandra. Det behöver inte vara så att Sara, Katarina och Malin använder sig mer av 
skönlitteratur i undervisningen, även om deras svar på dess tillräcklighet indikerar det. 
För att kunna bedöma tillförlitligheten i informanternas svar och kunna göra en mer 
rättvis jämförelse skönlitteraturens tillräckliga utrymme, skulle en mer precis fråga om 
skönlitteraturens utrymme i undervisningen ställts under intervjuerna. Lärarna hade 
då kunnat uppskatta hur mycket tid som läggs på arbete med skönlitteratur varje 
vecka.  

Damber (2010) och Jönsson (2007) poängterar vikten av ett gott ledarskap i klassen 
för elevernas trygghet och främjandet av en god lärmiljö. Damber (2010) menar 
vidare att läraren i sin ledarroll påverkar eleverna i undervisningen, en medvetenhet 
om hur det egna agerandet och attityden till undervisningen är viktig. En del av gott 
ledarskap är att utstråla en positiv attityd. I lärarnas intervjuer framkommer att de alla 
upplever att de spelar en viktig roll i att väcka elevernas intresse för läsning av 
skönlitteratur. De är medvetna om hur deras attityd påverkar eleverna vilket bland 
annat bekräftas genom att flera av dem berättar hur de medvetet går in med en positiv 
inställning. Sara som berättar att hon älskar att läsa försöker medvetet påverka elever 
och föräldrars inställning till läsning positivt. My anser att hon är en förebild för 
eleverna och försöker genom sin positiva inställning smitta eleverna, en strategi som 
även används av Malin, Martina och Katarina. De positiva effekterna av att sprida en 
god inställning i undervisningen bekräftas av Damber (2010) som precis som My 
lyfter fram läraren som en förebild i undervisningen vars attityd smittar av sig på 
eleverna. Genom att se läsning som en värdefull aktivitet kan läraren väcka elevernas 
engagemang menar Damber (2010). Att lärarna ser sig själva som viktiga i elevernas 
lärprocess tyder på att de ser lärande utifrån sociala sammanhang där deltagande 
parter bidrar till varandras utveckling. Utifrån detta kan tydliga kopplingar göras till 
vad Jakobsson (2012) skriver om det sociokulturella perspektivet. Lärarna är inte 
endast förebilder för elevernas attityd. Jag anser även att de är förebilder vad gäller 
kunskaper inom ämnesområdet, för att främja elevernas utveckling utifrån arbete i den 
närmsta utvecklingszonen är det av vikt att eleverna ges stöttning av en part som är mer 
kunnig. Som tidigare nämnt är det oftast samspelet mellan lärare och elever i den 
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närmsta utvecklingszonen som det syftas på i skolan. Jag anser att läraren utöver att vara 
en positiv förebild är ett viktigt stöd, det är lärarens uppgift att stötta eleverna för att 
främja deras utveckling.  

Alatalo (2011) som i sin studie bland annat genomfört kunskapstester på verksamma 
lärare, har i sitt resultat konstaterat att de lärare som nått högst resultat i bland annat 
vad gäller kunskaper om läsundervisning är de lärare med lång erfarenhet. Studien 
visar även ett samband mellan skattningen av den egna kunskapen och den faktiska 
kunskapen. I föreliggande studie har ingen form av kunskapstester genomförts, men 
utifrån lärarnas svar kring den egna undervisningen kan det konstateras att lärarna 
med längre erfarenhet skattar sin insats i undervisningen högre än de två lärarna med 
kort erfarenhet. Sara, Katarina och Malin som är de lärarna med längre erfarenhet 
upplever att de känner att arbetet de planerar utifrån skönlitteratur är tillräckligt, 
medan My och Martina uttrycker en otillräcklighet.   

Vad är lärarnas syfte med att använda skönlitteratur i undervisningen? 

Lärarna som deltar i undersökningen redogör för hur de har flera syften i arbetet med 
skönlitteratur. Alla lärarna nämner väcka intresse som ett syfte, medan övriga syften 
för arbetet med skönlitteratur varierar beroende på situationen. Lärarens uppgift att 
genom undervisningen syfta till att väcka elevernas intresse lyfts fram av Skolverket 
(2011). Det generella syftet med arbetet med skönlitteratur menar lärarna utöver att 
väcka intresse är att främja läsutvecklingen och läsförståelsen. De syften lärarna har 
med arbetet med skönlitteratur tillgodoses av arbete med varierade arbetsmetoder. My 
och Malin lyfter fram vikten av att eleverna får guidning i arbetet mot syftet och 
menar att det är viktigt att lärarna tillgodoser såväl elevernas intresse som behov av 
utmaning. I intervjusvaren som besvarar denna frågeställning återkommer vikten av 
intresse, utmaning och motivation. Som nämnts tidigare är just vikten av rätt mängd 
utmaning något som lyfts fram av Jakobsson (2012) i samband med arbete inom den 
närmsta utvecklingszonen. Utifrån detta kan tydliga kopplingar till det sociokulturella 
perspektivet göras även vad gäller lärarnas syfte med undervisningen.  

Sara anser att arbetet med skönlitteratur är en förutsättning för att eleverna ska nå 
kunskapskraven för årskurs 3. Damber (2010) lyfter fram hur det är viktigt att läraren 
har ett tydligt syfte med undervisningen och menar att läraren måste ha klart för sig 
vad undervisningssituationen syftar till. My, Martina och Katarina framhåller arbetet 
med skönlitteratur som användbart för att vidga elevernas perspektiv inom olika 
ämnesområden. I enlighet med det Damber (2010) tar upp är det således viktigt för 
läraren att ha klart för sig vad arbetet med skönlitteratur ska syfta till. Lärarna i 
undersökningen pratar allmänt om syften men går inte specifikt in på vad de olika 
arbetsmetoderna de använder i undervisningen syftar till.  

Varför använder lärarna de arbetsmetoder de använder i undervisningen?  

En god läsundervisning kännetecknas av varierade och medvetna val av 
arbetsmetoder. För att kunna genomföra en god läsundervisning krävs att läraren har 
goda kunskaper i hur val av arbetsmetoder, innehåll, det sociala samspelet påverkar 
elevernas förmåga till lärande (Jönsson 2007, Alatalo 2011, Damber 2010).  

I intervjuerna framkommer att lärarna använder skönlitteraturen på olika sätt i 
samband med olika arbetsmetoder i undervisningen. Alla lärarna som deltagit i 
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studien nämner flera arbetsmetoder som de använder i sin undervisning. Schmidt 
(2013) och Jönsson (2007) belyser vikten av en variation av gemensamma och 
enskilda arbetsmetoder i undervisningen. Jönsson (2007) menar att det är 
kombinationen av gemensamma och enskilda läsaktiviteter som bidrar till utvecklad 
läsförståelse hos eleverna. Det finns en viss variation i hur lärarna anger hur de 
använder skönlitteratur i undervisningen. De arbetsmetoder som lärarna främst 
använder visar sig vara högläsning i kombination med boksamtal och diskussioner 
under och efter läsning. Anledningen till att lärarna förespråkar gemensamt arbete 
med skönlitteratur är att eleverna lär mycket av varandra i de undervisningssituationer 
de får interagera med varandra. My och Martina menar att det är lättare att få eleverna 
delaktiga genom att arbeta tillsammans, de båda tycker det är svårt att nå alla elever 
vid enskilt arbete. De menar att vid det gemensamma arbetet får eleverna stöd och 
”draghjälp” av varandra. Högläsning och textsamtal förespråkas av både Alatalo 
(2011), Schmidt (2013) och Jönsson (2007) och anses vara särskilt lämpliga i de lägre 
årskurserna, då dessa arbetsmetoder precis som My och Martina tar upp under 
intervjun ger eleverna tillgång till texter som de inte kan tillägna sig på egen hand. 
Genom att diskutera och delta i samtal kring texten får eleverna även både delge och 
ta del av klasskamraternas tankar och erfarenheter med koppling till innehållet och i 
och med detta möjlighet att vidga perspektivet till omvärlden, som av My lyfts fram 
som ett av syftena med undervisningen i skönlitteratur. Kombinationen av högläsning 
och textsamtal bidrar enligt Schmidt (2013) till fördjupad läsförståelse och kan således 
ses som en arbetsmetod som tränar elevernas läsförståelse. Alatalo (2011) kommer i 
sin studie fram till att arbete med läsförståelse under högläsningstillfällena används 
redan tidigt i undervisningen vilket stämmer väl överens med resultatet av 
intervjuerna där det framkommer att alla fem lärarna som undervisar i årskurs 1–2 
använder sig av arbetsmetoden.   

Katarina berättar hur hon innan de börjar läsa en bok brukar ”gå igenom” boken för 
att eleverna sedan ska ha viss förförståelse och lättare hänga med.  Denna 
arbetsmetod beskrivs även av Jönsson (2007) och omnämns som förförståelsesamtal. 
Lärarna som deltagit i undersökningen beskriver arbetet med läsförståelse i 
undervisningen utifrån olika utgångspunkter, My, Martina och Katarina arbetar med 
En läsande klass och undervisar i de lässtrategier som tas upp där. Sara och Malin utgår 
från de kunskaper de fick med sig från fortbildningen Läslyftet, men menar att de inte 
undervisar eleverna i några uttalade lässtrategier. National Reading Panel (2000) 
beskriver avsaknad av lässtrategier som en orsak till bristande läsförståelse. Även 
Skolverket (2016a) och Jönsson (2007) lyfter fram vikten av att arbeta med 
lässtrategier i undervisningen. Skolverket (2016a) menar att elever i många fall saknar 
strategier gällande hur de ska tolka det skönlitterära textinnehållet.  

Gemensamt för lärarnas tillvägagångssätt i arbetet med läsförståelse är dock att under 
högläsningen stanna upp och ställa frågor om textens handling för att utmana och 
utveckla elevernas läsförståelse. Vilket kan vara en arbetsmetod för att utveckla 
lässtrategier menar Jönsson (2007). Franklin och Landh (2014) förespråkar att stanna 
upp under läsningens gång särskilt i arbetet med yngre elever, medan Jönsson (2007) 
förespråkar en sammanhållen lässtund med diskussion efter läsningen. Metoden En 
läsande klass utgår även den från att stanna upp i texten och göra eleverna aktiva under 
läsningen. Franklin och Landh (2014) menar att yngre elever kan ha svårt att komma 
ihåg hela handlingen då texten är slut, vilket kan resultera att endast upplösningen 
diskuteras. Arbetsmetoden högläsning och textsamtal är återkommande i 
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undervisningen, vilket enligt Franklin och Landh (2014) är viktigt för att den ska 
främja elevernas utveckling så mycket som möjligt.  

Martina använder utöver textsamtal i samband med högläsningen även läslogg. I 
läsloggen får eleverna skriva ner sina tankar, som sedan kan användas som underlag 
för gemensamma boksamtal. Jönsson (2007) och Molloy (2015) förespråkar läslogg 
som arbetsmetod och menar att läsningen genom användning av läsloggen bearbetas 
ytterligare. Molloy (2015) menar att det särskilt är nyttigt att använda läslogg för de 
elever som har svårt att sätta ord på sina tankar, reflektioner och erfarenheter.  

Damber (2010) lyfter fram ett antal nyckelfaktorer vad gäller att motivera eleverna till 
läsning av skönlitteratur, tidigare har tillgängligheten till skönlitteratur nämnts, en 
ytterligare faktor är valfrihet, tilltalande skönlitteratur, samt deltagande i sociala 
aktiviteter kring skönlitteratur. I intervjuerna framkommer att eleverna till viss del är 
fria i valet av litteratur. Skönlitteratur som ska användas till undervisningssyfte väljs av 
lärarna, medan eleverna i högläsningen till viss del får vara med och välja. Till den 
enskilda läsningen som utgörs av den så kallade bänkboken är eleverna mer fria i sitt 
val. Martina har sett att elevernas valfrihet tenderar i att leda till att de väljer allt för 
utmanande böcker. Alatalo (2011) menar att rätt grad av utmaning är avgörande för 
elevernas motivation till läsningen. För språkligt utmanande böcker kan leda till att 
eleverna ser läsningen som svår och tråkig. Därför menar hon att det är viktigt att 
läraren guidar eleven till val av litteratur passar dennes förmåga, då rätt mån av 
utmaning är en förutsättning för motivation. My och Katarina berättar att de försöker 
precis som Alatalo (2011) beskriver guida eleverna i valet av böcker genom att ge dem 
tips eller alternativ utifrån deras intressen. Detta för att eleverna ska få möta rätt grad 
av utmaning vilket som tidigare nämnts lyfts fram som viktigt av Jakobsson (2012) 
inom det sociokulturella perspektivet för vidare utveckling och motivation.  

Sara säger i intervjun att hon önskar att mer tid fanns till enskild läsning då det oftast 
endast är de snabba eleverna som hinner läsa i sin bänkbok, ett dilemma som Jönsson 
(2007) belyser. Det krävs enligt Jönsson (2007) struktur och guidning från läraren 
även i den enskilda läsningen för att den ska vara gynnsam för eleverna. Malin 
prioriterar till skillnad från Sara inte den enskilda läsningen då hon upplever att den 
inte ger eleverna så mycket. Jönsson (2007) menar att enskild läsning är viktigt för 
utvecklingen av elevernas läsförmåga, medan Alatalo (2011) lyfter fram att enskild tyst 
läsning inte främjar elevernas utveckling i samma grad som läsaktiviteter där elevernas 
får interagera med varandra. Med samma utgångspunkt som Alatalos (2011) argument 
förespråkar Malin och Katarina parläsning istället för den enskilda läsningen. 
Parläsningen som används av Malin och Katarina är ett exempel på hur eleverna kan 
användas som stöd i varandras utveckling. I parläsningen kan det som tas upp som en 
hypotetisk undervisningssituation under avsnittet teoretisk utgångspunkt bli 
verklighet. Eleverna blir viktiga lär-resurser för varandra och tillsammans utvecklar de 
sitt lärande såsom Jakobsson (2012) beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet.  

Utifrån resultatet av intervjuerna med lärarna står det klart att elevernas möjligheter 
att delta i sociala aktiviteter kring skönlitteratur är rika och värderas högt av lärarna. 
Alla fem lärarna värdesätter gemensamma aktiviteter som främjar elevernas lärande. 
Läsningen som social aktivitet och vikten av interaktion mellan lärare och elever, samt 
elever emellan lyfts fram av Jakobsson (2012) som centrala delar i det sociokulturella 
perspektivet. Trots att den undervisning lärarna beskriver har tydliga drag från det 
sociokulturella perspektivet som är aktuella för ämnesområdet är det ingen av lärarna 



 

 34 

som nämner det som pedagogisk utgångspunkt för undervisningen. Ingen av lärarna 
kan konkret säga vilket pedagogiskt perspektiv de utgår från då de planerar 
undervisningen. Flera av lärarna uppger att de plockar från olika perspektiv utan att 
kunna nämna från vilka. Som togs upp i analysen kan anledningen bakom lärarnas 
svar vara flera, en anledning kan vara att de utifrån de pedagogiska utgångspunkter de 
fått med sig under utbildningen arbetat fram arbetssätt som de sedan utvärderat och 
utvecklat med sin erfarenhet. Anledningen som omnämns här är endast en 
spekulation och besvarar således inte frågan, som i det här sammanhanget förblir 
obesvarad.  

Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka om de undervisningsmetoder som lyfts fram i 
intervjuerna även lyfts fram inom tidigare forskning, samt undersöka lärares attityder 
gentemot arbetet med skönlitteratur för att främja läsförståelsen, samt deras 
berättelser om arbetet i klassrummet.  I resultatet av intervjuerna lyfts de 
arbetsmetoder vars vikt poängteras inom tidigare forskning fram. Precis som tidigare 
forskning visat anser lärarna som deltagit i intervjun att högläsning och textsamtal är 
en viktig del av undervisningen med ett skönlitterärt innehåll. De slutsatser som kan 
dras utifrån den aktuella studiens resultat är att de fem lärarna som deltagit i 
undersökningen visar sig vara förhållandevis insatta och medvetna om sambanden 
mellan den egna lärarrollen, undervisningen och elevernas lärande, då resultatet av 
intervjuerna till stor del kan stödjas av tidigare forskning inom ämnesområdet. Precis 
som inom forskningen visar lärarnas svar att uppfattningen om olika arbetsmetoder 
skiljer något, en sådan arbetsmetod är den enskilda läsningen vars fördelar och 
nackdelar diskuteras i resultatdiskussionen.  

Inledningsvis togs de senaste PISA-resultaten som i senare undersökningen 
förbättrats upp. Flera av lärarna som deltagit i studien uppger att de gått 
fortbildningar i arbete med läsning och läsförståelse vilket kan vara ett led i de 
förbättrade PISA-resultaten.  

En positiv överraskning gällande studiens resultat var elevernas attityd till läsning. I 
tidigare forskning av bland annat Schmidt (2013) lyfts elevernas sjunkande intresse för 
skönlitteratur och läsning fram och bland annat Damber (2010) lyfter fram vikten av 
att väcka elevernas intresse. Detta verkar det som dessa fem lärare varit framgångsrika 
med då de alla uppger att eleverna uppskattar såväl läsning som arbetet med 
skönlitteratur. Att lärarna som deltagit i undersökningen gång på gång nämner vikten 
av att se till elevernas intressen torde det inte vara någon slump att elevernas attityd är 
positiv.  

De slutsatser som kan dras av studien är begränsade till dessa fem lärares 
undervisning och kan som nämnts tidigare i arbetet inte generaliseras om appliceras 
på andra individer i ett annat sammanhang.  

Vidare forskning 

Intresset och behovet att undersöka området vidare har inte stillats i och med den här 
studien. Till en början var intresset för ämnet baserat i de allt sämre resultaten vad 
gäller läsförståelse i internationella mätningar. Då det resultatet i den senaste 
mätningen vänt, är området fortsatt intressant att undersöka. I flera forskningsresultat 
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bland annat Pennes (2013) framkommer att undervisningen i läsförståelse av 
skönlitteratur varit otillräcklig. Då resultaten vänt är det intressant att undersöka vad 
som ligger bakom förändringen. Detta gör att ämnet är vidare intressant och aktuellt 
att undersöka.   

Förslag till vidare forskning är att genomföra en mer omfattande studie vars resultat 
säger något mer generellt om undervisningen i skönlitteratur och läsförståelse. Studien 
skulle kunna ha sin start i intervjuer om lärares syn på undervisningen för att sedan 
kompletteras med observationer av undervisning, samt elevernas resultat och 
läsutveckling beroende på lärarens undervisning. För att resultatet av undersökningen 
ska vara generaliserbart krävs ett stort och noga utvalt urval.  
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Bilagor 
Bilaga 1  
 
Intervjufrågor till Examensarbete 2 
 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
2. Vilken utbildning gick du? 
3. Vilken årskurs undervisar du i? 

 
4. Vad är viktigt i arbetet med skönlitteratur i undervisningen?  
5. Hur viktigt anser du att arbetet med skönlitteratur är?  
6. Får skönlitteratur tillräckligt med utrymme i undervisningen? Med 

skönlitteratur menar jag läsning av skönlitteratur och enskilt och gemensamt 
arbete med skönlitteratur? 
-På grund av vad? 
 

7. Vilken attityd gentemot läsning och arbete med skönlitteratur i klassrummet 
upplever du att eleverna har?  
-Vad påverkar elevernas attityd mest tror du? Varför tror du det? 
-Hur tror du att du som lärare påverkar elevernas inställning till skönlitteratur? 
 

8. Vad styr valet av skönlitteratur i undervisningen? 
9. Vem väljer de skönlitterära texter som används i undervisningen?  

-Varför? 
 

10. Vilka aktiviteter eller arbetsmetoder med skönlitterärt innehåll använder du i 
undervisningen? Kan du ge exempel på de två vanligaste aktiviteterna.  

11. Hur tänker du när du planerar dessa aktiviteter? Enskilt, gemensamt arbete 
och så vidare.  

12. Vilket pedagogiskt perspektiv har du som utgångspunkt för undervisningen? 
 

13. Vilka arbetsmetoder vad gäller läsförståelse av skönlitterära texter använder 
du i undervisningen?  

14. Undervisar ni eleverna i att använda lässtrategier? Vilka strategier används? 
15. Vad syftar användningen av skönlitteratur till? 

-Vilka förmågor/färdigheter förväntas eleverna utveckla genom 
undervisningen? 
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Bilaga 2  
 
Informationsbrev till lärare 

                          
 
Intervju för examensarbete 2  
 
Jag, Pernilla Gustafsson, läser min sista termin på Grundlärarprogrammet, med 
inriktning F-3 vid Högskolan Dalarna och skriver nu examensarbete 2. I det arbetet 
ingår att jag ska genomföra en empirisk studie och i mitt fall kommer det att handla 
om intervjuer för att undersöka lärares användning av skönlitteratur i undervisningen. 
Undersökningen inriktas på lärare verksamma i årskurs 1–2.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om 
hur du ser på användning av skönlitteratur i undervisningen. 
 
Jag kommer sammanställa och analysera intervjuerna för att se om mönster kan 
urskiljas och ställa resultaten mot tidigare forskning. Intervjuerna kommer att 
genomföras under vecka 44–45 och de kommer att ske i skolan på överenskommen 
tid, beräknad tidsåtgång för intervjuerna är ungefär 30 minuter. Det krävs inga 
förberedelser av informanterna som ingår i studien.  
 
Jag skulle önska att spela in intervjuerna, för att kunna återge resultatet så noggrant 
som möjligt. Endast jag kommer ha tillgång till inspelningarna och samtalen kommer 
att raderas så snart som arbetet är färdigställt. Den information som framkommer 
under intervjun kommer enbart att användas i denna studie. Resultatet av intervjuerna 
kommer behandlas och redovisas enligt Vetenskapsrådets etiska principer, vilket 
innebär att informanten och den skola som denne arbetar på kommer hållas anonym.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan motivering.             
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
Pernilla Gustafsson                   Handledare: Céline Rocher 
Mobil: O7X-XXX XXXX 
v13pergu@du.se    crc@du.se    
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