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1. Inledning  

Människan möter läsning i alla dess former varje dag. Hon möter läsning i nyheter och medier, 

i SMS-konversationer med vänner och bekanta och i hennes stunder för avkoppling genom 

litteratur. Att kunna läsa är ett måste för att människan över huvud taget ska kunna tillmötesgå 

alla krav som det demokratiska samhället ställer på henne. Kan det vara så att prägeln sätts 

under skolans tidigare- och mellanår, då människan fortfarande är ett barn? Jag som blivande 

grundskollärare vill påstå att det är vi vuxna, både inom och utanför skolans väggar, som har 

det yttersta ansvaret att vägleda de barn som jag undervisar in i läsningens lustfyllda och 

betydelsefulla värld. Betydelsefullt då forskning visar att den skönlitterära boken är ett verktyg 

som kan främja barns språkliga utveckling (Beck & McKeown, 2001, s. 18) där förmågan att 

läsa ingår.   

Dessvärre ser vår verklighet ut på ett aningen annorlunda sätt. Detta trots kännedom om vikten 

av en god läsförmåga tillsammans med krav på att våra barn ska ges möjlighet att lära sig läsa 

och finna glädjen av den genom den skönlitterära boken (Skolverket, 2016, s. 247). Tidigare 

års PISA-resultat visar att svenska elevers läsförståelseförmåga ännu inte når den 

grundläggande nivån (Skolverket, 2019) men trots det tyder tidigare forskning inom ämnet på 

att vuxna aktörer inom grundskolans mellanår har skilda uppfattningar kring i vilken 

utsträckning läsning av skönlitterära böcker i skolan bör ske (Ewald, 2007, s. 373–375). Deras 

skilda uppfattningar tillsammans med en påtalad tids- och kompetensbrist begränsar dessutom 

användningen av skönlitteratur i nuläget (ibid). När jag tänker på min egen skolgång på detta 

stadium inser jag hur vi elever tampades med mängder av läsförståelseövningar och hur vi 

betraktade högläsningsstunden som en form av paus från den övriga undervisningen. Det vill 

säga att läsundervisningen inte togs på allvar.  

Mot denna bakgrund är ambitionen med studien att belysa den skönlitterära bokens betydelse 

och potential i undervisning i syfte att främja elevers läsutveckling med fokus på 

förståelseaspekten. Till denna studie har jag således valt att intervjua grundskollärare som ser 

den skönlitterära boken som ett självklart medel och som aktivt jobbar med det i sin 

undervisning. Studien har genomförts med strävan att uppmuntra och inspirera såväl blivande 

som verksamma grundskollärare i skolans mellanår till att bedriva en 

skönlitteraturundervisning eftersom den skönlitterära boken kan betraktas som en resurs som 

gynnar många viktiga förmågor hos barn och elever, där bland förmågan att läsa och förstå. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka grundskollärares användning av skönlitteratur i 

undervisning inom ämnet svenska i grundskolans årskurs 4–6. Detta syfte vill jag uppfylla 

genom att besvara följande frågeställningar:  

• Hur förhåller sig grundskollärare till användning av skönlitteratur i sin svenskundervisning? 

• Vilka metoder och läraktiviteter tillämpar grundskollärare i sin undervisning kring 

skönlitteratur? 

• Hur utformar lärare sin läsundervisning för att möjliggöra elevers utveckling av 

läsförståelseförmåga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för läsning i skolsammanhang (3.1) där begreppen ”läsförmåga” och 

”läsförståelsestrategier” definieras. Därefter presenteras läsning av skönlitterära böcker i 

undervisning (3.2) med fokus på lärares roll samt kända metoder och läraktiviteter som 

tillämpas i skolan. Avslutningsvis beskrivs läsning av skönlitterära böcker i relation till de 

svenska styrdokumenten samt lärandeteorin - det sociokulturella perspektivet (3.3).  

3.1 Läsning i skolan 

Att läsa är en av de mest komplicerade processer som människans hjärna utövar (Løkensgard 

Hoel, 2001, s. 46). Det är en aktivt tolkande process där nya insikter och förståelse utvecklas 

och där saker och ting kan komma att börja ifrågasättas (ibid; Chambers, 2011, s. 60). 

Läsprocessen kan följaktligen betraktas som ett samspel mellan en läsare och en text som 

genererar kunskap till människan (Skolverket, 2016, s. 18). Läsning och läsförmåga anses även 

vara en förutsättning för att utvecklas vidare i livet vad gäller såväl fortsatt skolgång och 

utbildning som inför det kommande arbetslivet (Ingemansson, 2016, s. 30).  

Skolan är en av alla de arenor där människans förmåga att läsa och förstå vad som läses tränas 

på och i skolsammanhang finns en strävan att nå så kallad djupläsning (Ingemansson, 2016, s. 

38). Djupläsning förklaras som att läsa och förstå en text utifrån dess avsedda budskap, vilket 

krävs då elever ska visa att de behärskar förmågan att tolka olika typer av skönlitterära verk. 

Djupläsning anses även nås då elever bemästrar lässtrategier, både för avkodning och förståelse 

(ibid), och går hand i hand med termen reading literacy. Reading literacy, som på svenska 

översätts till litteracitet, är ett begrepp som i skolsammanhang avser barns läskompetens 

(Kåreland, 2016, s. 227). Genom att tillämpa sin litteracitet i läsandet uppstår en process där 

läsaren ständigt prövar och omprövar sina tankar kring det som läses men även kring sig själv 

och omvärlden (Langer, 2005, s. 13). Således handlar inte läsning i skolan enbart om att tekniskt 

kunna avkoda de skrivna orden utan det innebär även en djupare nivå som handlar om att förstå 

dem.  

För att elever ska fördjupa och förbättra sin läsning förutsätts främst god läsförmåga, även kallat 

litteracitet och läskompetens (se ovan). Läsförmåga kan betraktas som en färdighet som, enligt 

PISA 2003, definieras på följande sätt: 



4 
 

Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (Skolverket, 

2004, s. 106).  

För att kunna förstå, använda och reflektera över texter, det vill säga ha en god läsförmåga, 

krävs att elever bemästrar två huvudsakliga processer som bör stå i relation till varandra 

(Skolverket, 2016, s. 18). Den ena processen berör den tekniska avkodningsdelen, det vill säga 

förmågan att kunna identifiera de skrivna ordens betydelse. Den andra processen berör 

läsförståelseförmågan, vilken avser förmågan att kunna tolka och hantera information för att 

skapa mening i olika texter (ibid).  Då det sker en progression i processerna där de samspelar 

med varandra finns det goda förutsättningar för en elev att fördjupa sin läsförmåga (ibid, s. 19). 

Ur ett undervisningsperspektiv är det av stor vikt att denna utveckling aldrig stannar upp med 

anledning av att elevers förmåga att läsa anses vara ett av de krav som ställs på dem (Skolverket, 

2004, s. 106). Läsförståelseförmågan är ett verktyg för att kunna angripa och förstå den 

mångfald av texter som elever möter i skolans alla ämnen. Denna förmåga anses även vara en 

förutsättning för att klara av utmaningar som det demokratiska samhället ställer på individen 

(ibid). 

För att möjliggöra för elever att utveckla och fördjupa sin läsförmåga kan grundskollärare 

bedriva en undervisning som berör de så kallade lässtrategierna (Skolverket, 2017, s. 10). Dessa 

strategier delas in i två kategorier, strategier för att avkoda en text och strategier för att förstå 

en text. Då denna studie syftar till att fördjupa sig i förståelseaspekten följer en förklaring av 

den specifika lässtrategin. Begreppet läsförståelsestrategier avser konkreta sätt att angripa en 

text på (ibid). Med det menas olika tillvägagångssätt och mentala verktyg som en läsare kan 

använda sig av för att skapa mening och förståelse för en text (Skolverket, 2016, s. 19). Sådana 

strategier kan vara att sammanfatta det viktigaste ur ett textstycke för att sedan återberätta, att 

måla upp inre bilder kring det lästa och att sätta textens innehåll i relation till sina egna 

erfarenheter (Stensson, 2006, s. 29). Det kan också vara att föra olika typer av resonemang 

kring en text men även att inta så kallad strategisk läsning, vilket innebär att ha kännedom om 

att texter läses på olika sätt (Skolverket, 2016, s. 34).  

3.2 Läsning av skönlitteratur i undervisningen 

Att kunna läsa är varje människas rättighet och läsförmågan är något som kan påverka hennes 

möjlighet att utvecklas genom både skoltiden och resten av livet (Skolverket, 2016, s. 8). 
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Människans läsutveckling anses vara beroende av en god undervisning kring läsning, en 

undervisning som bör grunda sig i medvetna didaktiska val av verksamma grundskollärare 

(ibid, s. 22). Nedan följer därför en beskrivning av lärares roll i undervisning med skönlitterära 

böcker samt en presentation av några kända metoder och läraktiviteter som kan främja elevers 

lärande. 

3.2.1 Lärares roll i arbete med skönlitteratur  

Lärares roll i arbete med skönlitteratur är omfattande där den huvudsakliga rollen är att vägleda 

och stötta elever under deras skolgång (Skolverket, 2016, s. 15). Studier visar att nyckeln till 

elevers skolframgångar är lärares undervisning, en undervisning som bör präglas av goda 

ämneskunskaper och ledaregenskaper (ibid, s. 22). Då lärare idag är fria att utforma sin 

undervisning på sitt eget sätt visar det sig att deras personliga uppfattning kring skönlitteratur 

styr de didaktiska val som lärare gör (Arfwedson, 2006, s. 23). Ur den aspekten är det relevant 

att lärare tar sig an litteraturundervisningen på ett sakligt sätt, oavsett om de är positivt eller 

negativt inställda till den (ibid). Det är trots allt lärare som delvis bär ansvaret för att hjälpa 

elever att bli goda läsare och ur en bristfällig litteraturundervisning kan elevers läsutveckling 

lidande (Chambers, 2011, s. 91).  

Regelbundenhet och repetition visar sig gynna elevers läsutveckling (Granström, 2007, s. 185). 

Således är lärares roll i arbete med skönlitteratur i skolan att ge elever gott om utrymme att 

möta olika skönlitterära verk kontinuerligt i skolan (ibid). För att berika elevers språk där de får 

chans att förbättra sin ordförståelse är det även signifikant att som lärare låta elever angripa 

olika typer av skönlitteratur. Denna variation breddar även elevers repertoar kring såväl genrer 

som författare. Således är det av stor vikt att alla elever i grundskolan har tillgång till ett 

skolbibliotek som är väl rustade med en rik variation av böcker (Kåreland, 2016, s. 197). 

Tillgång till ett skolbibliotek är något varje elev är berättigad till (SkoL 2 kap. 36 §) enligt 

gällande skollag (2010:800).  

Inför arbete med läsning av skönlitteratur i undervisningen krävs det gott om tid till både 

planering och genomförande. För att skönlitteraturundervisningen över huvud taget ska påverka 

elevers läsutveckling är lärares roll att erbjuda elever läraktiviteter av högsta kvalité och som 

dessutom är valda med noggrannhet och omsorg (Arfwedson, 2006, s. 41). Att bädda för en god 

undervisning förutsätter i sin tur att lärare besitter kompetens och erbjuds kontinuerlig 

kompetensutveckling inom ämnet. Enligt Skollagen (2010:800) ska all personal inom skolan 
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ges möjlighet till kompetensutveckling (SkoL 2 kap. 34 §) men studier visar att ovannämnda 

aspekter saknas vid arbete med skönlitteratur (Ewald, 2007, s. 375). Tidsbrist råder, vilket bland 

annat visar sig drabba lärare i deras önskan om att utöka sin repertoar gällande skönlitteratur 

(ibid). Samtidigt råder det bristande kompetensutveckling bland lärare kring läraktiviteter 

gällande skönlitteratur i undervisning där deras fortbildning visar sig ske på deras eget initiativ 

och på deras egen fritid (Ewald, 2007, s. 373). Forskning visar att verksamma grundskollärare 

vill ges mer tid till att ta del av ny forskning inom ämnet med anledning av att inte fastna i ett 

tänk där de gör som de alltid gjort (ibid). Det råder alltså en önskan bland lärare att ta tillvara 

på de faktiska möjligheterna skönlitteratur bär med sig. För att uppnå denna önskan behöver de 

stöd från både skolledning och staten för att utveckla deras potential till sin spets (Molloy, 2010, 

s. 89). 

3.2.2 Högläsning 

För att undervisning med skönlitteratur ska vara gynnsam och för att uppnå ett syfte med 

läsundervisningen krävs det att lärare har kreativa idéer kring tillvägagångssätt (Boglind & 

Nordenstam, 2015, s. 279). Högläsning är en av de läraktiviteter som visar sig ha goda effekter 

på elevers lärande där den främst anses vara gynnsam för elevers språk- och läskunnighet (Beck 

& McKeown, 2001, s. 10; Kåreland, 2016, s. 227). Genom högläsning, i form av att lärare läser 

högt ur en gemensam bok för en stor grupp, får elever kännedom om språket och dess 

uppbyggnad. Högläsningen är även ett tillfälle för elever att träna på att lyssna samtidigt som 

de ges möjlighet att visualisera och fantisera över det de hör (Fast, 2013, s. 22). Således kan 

högläsningen betraktas som en läraktivitet där elever, istället för att träna på den tekniska delen 

i läsandet, får träna på sin språkliga tolknings- och reflektionsförmåga (Stensson, 2006, s. 120). 

Stensson skriver: 

Högläsningsstunden är inte en tid för drömmerier och avslappning utan en 

dynamisk process där skapandet av mening står i centrum. Den är inte heller en 

passiv överföring av ett budskap. Lyssnaren/läsaren är en aktiv person som 

omtolkar och omskapar texten (ibid).  

Parallellt med att högläsning påverkar elevers litteracitet visar sig resultatet av att läsa högt vara 

att elevers motivation till den individuella läsningen ökar (Fast, 2013, s. 23) då högläsning i 

många fall bidrar till att elever finner lusten och glädjen i läsning av berättelser av olika slag. 

Således kan högläsning även betraktas som grunden till all annan läsning (ibid, s. 23). 
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3.2.3 Boksamtal  

Läsning av skönlitterära böcker är en möjlig utgångspunkt för muntliga läraktiviteter (Kåreland, 

2016, s. 205). Vad gäller de muntliga läraktiviteterna som ryms inom ramen för 

skönlitteraturundervisning myntade den brittiske författaren Aidan Chambers begreppet 

booktalk som i svenskan översätts till boksamtal, vilket beskrivs som ett efterföljande och 

organiserat samtal kring en läst text eller bok (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 293). Boksamtal 

är en läraktivitet som öppnar dörrar för den enskilde individen att få dela med sig av och lyssna 

till andra läsares upplevelser kring det lästa. Metoden att följa upp läsningen i ett gemensamt 

samtal med andra visar sig bidra till nya insikter, kunskaper och tankebanor (ibid), vilket är 

betydelsefullt ur den aspekten att lärande sker i samspel med människans omgivning. 

Boksamtal delas in i fyra huvudsakliga faser:  

1. ”Säger något till sig själv” – i denna fas skapar läsare en egen individuell medvetenhet 

om sina tankar kring en text.  

2. ”Säger något till andra” – i denna fas förmedlar läsare sina tankar till andra för att 

synliggöra dem ytterligare. Läsare tar även del av andras tankar i denna fas.  

3. ”Säger något tillsammans” – i denna fas redovisas tankar kring en text i en större grupp 

med syftet att upptäcka nya insikter som hen inte hade kommit fram till på egen hand.  

4. ”Säger något nytt” – i denna fas synliggörs de nya insikter som uppkommit efter utbytet 

av tankar i de tidigare faserna (Chambers, 2011, s. 108-112, min översättning).  

Enligt den sociokulturella teorin lär människan tillsammans med andra (Klapp, 2015, s. 44) och 

därav bör gemensamma lärprocesser, såsom boksamtal, få ha en framträdande roll i skolans alla 

ämnen. Dessvärre visar Skolinspektionens granskningar att efterföljande samtal kring lästa 

texter inte är en vanligt förekommande läraktivitet i ämnet svenska för årskurs 4–6 

(Skolinspektionen, 2010, s. 14), trots att det visar sig gynna elevers såväl språkutveckling som 

reflektionsförmåga (Beck & McKeown, 2001, s. 11). Det finns lärare som bryter denna trend 

och samma granskning visar att det råder en synlig skillnad från lärare till lärare och skola till 

skola (Skolinspektionen, 2010, s. 14). 

3.2.4 På, mellan och bortom raderna 

Tidigare definierades begreppet läsförståelsestrategier där även vikten av att bedriva en 

undervisning kring dem med syfte att främja elevers läsutveckling belystes (se kap. 3.1). En 

läsförståelsestrategi som ännu inte har nämnts är strategin ”att ställa olika typer av frågor till 
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texten” (Stensson, 2006, s. 29), vilket är en metod som i huvudsak kan främja elevers förståelse 

för det de läser (ibid, s. 80). Med ”olika typer av frågor” menas frågor vars svar kan hittas direkt 

i den lästa texten, det vill säga svar som finns på raderna, men det avser även frågor vars svar 

kräver att läsaren reflekterar över det som står mellan och bortom raderna. Att reflektera över 

vad som står mellan och bortom raderna är detsamma som att göra så kallade inferenser vilket 

innebär att som läsare koppla och dra slutsatser kring det lästa till sina egna erfarenheter, 

föreställningar och tankar om världen (ibid, s. 33). Genom att läsa och samtidigt fundera över 

dessa typer av frågor anses läsaren bli en reflekterande, tolkande och erfaren sådan (ibid, s. 80), 

vilket är eftersträvansvärt i skolsammanhang då målet inom läsning av skönlitteratur är att läsa 

på djupet (Ingemansson, 2016, s. 38).  

3.3  Styrdokument och teorier  

Det svenska skolväsendet har sin utgångspunkt i styrdokument vilka anger riktlinjer och 

rekommendationer kring hur undervisningen kan bedrivas för att nå de nationella målen för 

skolan. De svenska styrdokumenten har idag hämtat inspiration av tankar ur en lärandeteori 

grundad av psykologen, pedagogen och filosofen Lev Semjonovitj Vygotskij, det 

sociokulturella perspektivet. Nedan följer en beskrivning av litteraturläsningens betydelse och 

funktion i förhållande till de svenska styrdokumenten samt till den lärandeteori som ligger till 

grund för styrdokumenten.  

3.3.1 Styrdokument  

Att språket anses vara ett av de främsta redskapen för lärande går att finna redan i läroplanens 

inledande delar (Skolverket, 2018, s. 7). Språket anses vara en avgörande faktor för människans 

utveckling över lag, såväl i skolan som i livet. Det är människans huvudsakliga medel för att 

sätta hennes tankar i verk men även för att synliggöra och kommunicera dessa tankar, både 

inför sig själv och inför andra. Ämnet svenska bär det största ansvaret för elevers 

språkutveckling där läsförståelseförmåga betraktas som en given del i denna process 

(Skolverket, 2017, s. 5). Att besitta förmågan att läsa och tillämpa strategier för att förstå olika 

slags texter är inte ett kunskapskrav för ämnet svenska utan syfte (Skolverket, 2018, s. 265). 

Det är nämligen en förmåga som genomsyrar och krävs för att klara majoriteten av skolans 

ämnen: i de praktisk- estetiska ämnena såsom i bild där elever ska kunna läsa och analysera 

bilders budskap (ibid, s. 28), i hem- och konsumentkunskap där elever ska kunna läsa och följa 
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recept för matlagning samt i såväl engelskan som i modersmål och moderna språk där elever 

ska kunna läsa och förstå texter av många olika slag (ibid, s. 34). 

Det finns fem långsiktiga mål som elever i årskurs 4–6 ska nå i ämnet svenska. Dessa mål är 

att, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja 

språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och 

värdera dessa (Skolverket, 2018, s. 258) För att nå målen finns ett medel att ta till – den 

skönlitterära boken. Läsning av skönlitteratur visar sig inte bara främja ovannämnda där elevers 

kunskapsinhämtning och språkutveckling står i fokus. Det är även en aktivitet som kan vara en 

väg till tröst och förståelse för sig själv och andra samt ett verktyg som kan belysa svåra frågor 

om livet, den egna identiteten och om världen vi lever i (Skolverket, 2017, s. 7). De skönlitterära 

verken har en framträdande roll i kursplanen för svenska, dock synliggör inte kursplanen vilka 

skönlitterära verk som ska behandlas i svenskundervisning (ibid, s. 14). De enda riktlinjer som 

lärare har att förhålla sig till är att de ska belysa människors villkor och livsfrågor. Resultatet 

av detta är att verksamma lärare anser att de svenska styrdokumenten snarare försvårar 

undervisningen med skönlitteratur (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 33). Forskning visar 

nämligen på att den anses vara svårtolkad och ge för lite information kring användningen av 

skönlitteratur (ibid).  

Trots att den svenska kursplanen kan betraktas vara tvetydig ska lärare i sin undervisning ge 

utrymme för och behandla läsning av skönlitterära böcker. Elever ska i slutet av årskurs 6 kunna 

läsa skönlitterära böcker för barn och unga med flyt, använda sig av lässtrategier, visa på god 

läsförståelseförmåga och uttrycka sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 2018, s. 265). 

Avslutningsvis ska de även ges möjlighet att upptäcka glädjen och lusten av att läsa, vilket 

skönlitterära böcker kan bädda för (ibid).  

3.3.2 Det sociokulturella perspektivet 

Enligt styrdokument sker lärande och språkutveckling i samspel med andra människor 

(Skolverket, 2017, s. 5) och den lärandeteori som genomsyrar det svenska skolväsendet idag är 

det sociokulturella perspektivet grundat av Lev Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet, 

teorin om att vi lär oss i samspel med andra är även den teoretiska utgångspunkten för studien.  
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Inom den sociokulturella kunskapssynen menar Vygotskij att människan inhämtar kunskap om 

världen tillsammans med andra. Han menar att lärande är en social process som är starkt 

förknippad med det samspel som sker mellan människan och hennes omgivning (Klapp, 2015, 

s. 44). I denna process anses språket vara nyckeln, det vill säga det främsta verktyget (Säljö, 

2014, s. 301). Den språkliga förmågan, det vill säga förmågan att kunna kommunicera i såväl 

talat som skrivet språk, anses vara högst betydelsefull då det är med hjälp av det som människan 

uttrycker och delger sina tankar och likväl tar emot och förstår andra människors sådana (Klapp, 

2015, s. 44; Korp, 2011, s. 15). Enligt denna teori är lärande nämligen resultatet av människans 

deltagande i ett sammanhang där hon, tillsammans med sin omgivning, utbyter tankar och idéer 

kring ett fenomen. Nya lärdomar och insikter är således ingenting som överförs från en 

människa till en annan, det är snarare någonting som människan ständigt utvecklar i samspel 

och kommunikation med andra (Säljö, 2014, s. 307).  

För att lärande ska ske krävs ett meningsfullt sammanhang och en relation mellan individen och 

gruppen som bygger på engagemang. Likväl är en god språklig förmåga en förutsättning för att 

ny, gemensam förståelse för ett fenomen ska skapas (Klapp, 2015, s. 44; Säljö, 2014, s. 307). 

Med klassrummet som social arena, dit människan har med sig sin uppfattning om världen och 

där hon dagligen möter andra människor och en bred repertoar av skilda erfarenheter och synsätt 

kan hon skapa en enorm förståelse för den värld hon lever i. Gruppläsning, parläsning, 

helklassdiskussioner och boksamtal kring en läst skönlitterär bok är några av alla de 

tillvägagångssätt som kan bidra till ovannämnda. Ur sådana aktiviteter kan nya insikter träda 

fram där även en eventuell öppenhet och acceptans gentemot människors olikheter och 

varierade levnadsvillkor kan skapas (Skolverket, 2017, s. 7). 

 

Med en stöttande och vägledande lärare som bäddar för meningsfulla och gemensamma 

läraktiviteter såsom samtal kring en bok är läsning av skönlitterära böcker ett tänkbart arbetssätt 

att tillämpa i lärandesyfte ur ett sociokulturellt perspektiv. Skönlitteratur som medel bidrar inte 

bara till att elever inhämtar ny kunskap om världen de lever i, de utvecklar samtidigt sin 

språkliga förmåga (Fast, 2013, s. 22). De ovannämnda faktorerna främjar inte bara elevers 

utveckling inom svensk- och litteraturundervisningen, det är även färdigheter och förmågor 

som är nödvändiga att besitta i många andra skolsammanhang (Miller, 2002, s. 3). 
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4 Metod och material  

I följande avsnitt redogörs för den metod som har legat till grund för genomförandet av studien 

(4.1). Därefter följer en beskrivning av urvalet (4.2) samt hur det insamlade materialet har 

bearbetats och tematiserats (4.3). Avslutningsvis presenteras studien i förhållande till 

tillförlitlighet (4.4) och de fyra forskningsetiska principerna (4.5). 

4.1 Val av metod 

Då ambitionen med studien har varit att bidra med fördjupad kunskap och förståelse för 

skönlitteraturundervisning och hur grundskollärare utformar och förhåller sig till den har jag 

valt en kvalitativ metod. Den kvalitativa metodens huvudsakliga syfte är att analysera och 

generalisera människors uppfattningar kring ett fenomen på djupet (Bryman, 2011, s. 412), 

vilket jag också har haft för avsikt att göra. Det har även hämtats inslag av tankar ur den 

filosofiska inriktningen fenomenografi då forskningsfrågorna söker svar på lärares 

förhållningssätt och upplevelse av det specifika området, det vill säga 

skönlitteraturundervisning. Fenomenografin är den forskningsteori som intresserar sig för hur 

människan uppfattar sin omvärld där avstånd tas från att det enbart skulle finnas en sanning 

kring ett fenomen (Larsson, 1986, s. 12). Istället kan omvärlden och den verklighet som 

människan befinner sig i uppfattas på skilda sätt, utan några rätt och fel (ibid). För att synliggöra 

och försöka förstå sig på sådana eventuella skillnader bör små delar sättas i förhållande till en 

mer omfattande kontext, därför har val av metod även inspirerats av inslag ur den så kallade 

”hermeneutiska cirkeln” (ibid, s. 10). Här riktas fokus på att som forskare inta ett så kallat 

utifrånperspektiv där ett tolkande synsätt tillämpas, det vill säga att tolka andra människors 

tolkningar för att i sin tur komma fram till nya intresseväckande resultat kring ett fenomen 

(Bryman, 2011, s. 35). Som forskare och författare till studien har jag strävat efter att nå 

fenomenet skönlitteratur i undervisning på djupet snarare än att kartlägga det. Mot denna 

bakgrund har kvantitativa inslag uteslutits i studien eftersom en sådan forskningsstrategi 

försöker kartlägga ett fenomen genom mätning (ibid, s. 150). 

 

Insamling av empiri har skett via semistrukturerade intervjuer, vilket är en metod som avser att 

generera detaljerade svar kring en respondents synsätt av ett specifikt fenomen (Bryman, 2011, 

s. 412–413). Inom användning av denna metod är det vanligt förekommande att som forskare 

utgå från en intervjuguide bestående av öppna frågor med anknytning till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Intervjuguiden behöver inte följa någon logisk ordning (Trost, 2010, s. 72) 
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men den bör vara utformad på så vis att den leder till fördjupande följdfrågor som ger 

respondenten fullt utrymme att besvara frågeställningarna utifrån sin egen tolkning och sitt eget 

synsätt (Bryman, 2011, s. 415). 

4.2 Urval  

Vid insamlingen av empiri har fyra grundläggande kriterier har legat till grund för val av 

respondenter. Det inledande kriteriet var att intervjupersonerna skulle vara legitimerade och 

verksamma grundskollärare i skolans årskurs 4–6. Det andra kriteriet var att de skulle vara 

behöriga och undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Det tredje kriteriet var 

att de skulle bedriva undervisning där någon form av skönlitteratur användes och det fjärde och 

sista kriteriet var att de skulle ha mer än fyra års erfarenhet som verksam grundskollärare. Vid 

urvalet har ytterligare aspekter tagits hänsyn till för att nå spridning gällande vilka uppfattningar 

som kunde tänkas finnas. Dessa aspekter har varit specifikt hur många års erfarenhet 

intervjupersonerna har inom grundskolan samt i vilken årskurs de undervisar.  

 

I studien har det ingått fyra verksamma grundskollärare i skolans åk 4–6 (se figur 1). Samtliga 

respondenter arbetar på olika skolor runtom i Jönköpings kommun där fördelningen var något 

som skedde naturligt i processen kring urval. Varför enbart fyra respondenter har inkluderats i 

denna studie är med anledning av att ett för stort antal genomförande av intervjuer hade kunnat 

resultera i att materialet blev för omfattande och svårt att hantera (se mer om hantering av 

material i Trost). Transkriberingsprocessen har även varit tidskrävande där en realistisk syn på 

hur många intervjuer som faktiskt kommer hinnas med att bearbetas har krävts, detta med 

anledning av den begränsade tid som jag hade till förfogande för forskningsarbetet (se mer om 

transkribering i Bryman). Avslutningsvis hör även forskningsbaserad litteratur kring ämnet till 

min studie. Sådan litteratur har varit böcker och vetenskapliga publikationer såsom 

doktorsavhandlingar, konferensbidrag och vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed.  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Lärare Erfarenhet Årskurs Ämnen Profession 

A 22 år 6 Svenska Förstelärare inom 

ämnet svenska, 

grundskollärare 

årskurs 4–6 och 

skolbibliotekarie 

B 4 år 4 Svenska och svenska 

som andraspråk 

Grundskollärare 

årskurs 4–6 

C 11 år 5 Svenska och svenska 

som andraspråk 

Förstelärare inom 

ämnet svenska och 

grundskollärare 

årskurs F–6 

D 12,5 år 4 Svenska Grundskollärare 

årskurs F–6 

 

Figur 1. Översikt av respondenter.  

4.3 Materialanalys  

För att möjliggöra en materialanalys har det inledande steget i arbetet varit att samla in empiri 

genom de semistrukturerade intervjuerna med verksamma grundskollärare. Den första 

kontakten med de fyra utvalda respondenterna har skett via mail där jag gett information om 

studiens syfte och frågat om de vill medverka i studien. I samband med den första kontakten 

har även en samtyckesblankett lämnats ut till respektive respondent som gav ytterligare 

information om studien och dess syfte. Respondenterna har även delgetts information om hur 

hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna (se bilaga 1). Intervjuerna har genomförts 

på respektive skola med en respondent i taget där samtliga intervjuer spelades in. Att spela in 

samtal har varit till fördel eftersom att all uppmärksamhet och koncentration har kunnat riktas 

mot samtalet, de öppna frågorna, respondenten och dennes svar (se med om inspelning i Trost). 

Vid samtalen har även en intervjuguide med koppling till det syfte och de frågeställningar som 

denna studie har för avsikt att besvara (se bilaga 2) använts. På begäran av en respondent togs 

även beslutet att delge samtliga respondenter innehållet i intervjuguiden i förberedningssyfte. 

Genomförandet av insamlingen av empiri har sträckt sig över en period på två veckor där varje 
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intervju tog mellan 25–40 minuter att genomföra och 3–4 timmar att i efterhand lyssna av och 

transkribera. 

För att säkerställa att materialet skulle vara av god kvalitet inför vidare arbete med studien har 

samtliga intervjuer transkriberats. Transkriberingen gjordes även med syfte att underlätta för 

analysprocessen. Till följd av transkriberingen kunde återkommande temaområden 

uppmärksammas, teman som strukturerades ytterligare med hjälp av kodning. Att tillämpa 

kodning i ett analysarbete kallas även tematisk analys, vilket är ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten vid materialanalys vad beträffar den kvalitativa forskningsstrategin 

(Bryman, 2011, s. 528). Kodningen har tagit sig uttryck genom färgmarkeringar som har 

bidragit till att materialet har sorterats ut och i sin tur delats in i områdena: ”grundskollärares 

förhållningssätt till skönlitteratur”, ”metoder och läraktiviteter med skönlitteratur som medel” 

och ”lärares läsundervisning i förhållande till elevers utvecklande av läsförståelseförmågan”. 

Att kategorisera på ovannämnda sätt anses vara en gynnsam metod när det kommer till att 

belysa särskilt intressanta delar i ett material (Holme och Solvang, 1997, s. 142), därav har den 

metod anammats i studien.  

Genomförandet av transkriberingen och tematiseringen har resulterat i en bra grund att stå på 

inför den fördjupade analysen av empirin. Jag har analyserat materialet genom att markera vissa 

nyckelcitat som i sin tur har satts i relation till olika teoretiska ståndpunkter och förklaringar 

om fenomenet. Att sammankoppla empiri och teori på detta sätta kan enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 55) ses som en möjlighet att skapa djupare förståelse för ett fenomen, vilket 

har varit ambitionen och syftet med studien.   

4.4 Tillförlitlighet 

Då tolkning och sökande efter människors olika synsätt har varit de centrala delarna i denna 

studie kan en högre grad av tillförlitlighet anses vara problematisk då begreppet, även kallat 

reliabilitet, avser att säkerställa att en studies resultat blir desamma om den genomförs på nytt 

(Bryman, 2011, s. 49). Inom den kvalitativa forskningsstrategin, vilket är den metod som har 

legat till grund för denna studie finns ingen strävan efter att säkerställa fakta och kunskap kring 

ett fenomen. Istället söker forskare inom den kvalitativa metoden svar på skillnader där de 

menar att det inte finns några rätt eller fel kring ett fenomen (ibid, s. 354).  
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För att i den mån det går säkerställa tillförlitligheten i denna studie finns istället redogörelser 

för några relevanta delar i forskningsprocessen, något Bryman (2011, s. 355) nämner som en 

möjlig aspekt för att stärka trovärdigheten i en kvalitativ forskningsstudie. I min studie är en 

sådan aspekt noga konstruerade kriterier för val av intervjupersoner och transkriberingar av 

intervjuer. För att säkerställa tillförlitligheten ytterligare har det ur ett forskar- och 

författarperspektiv funnits en strävan efter objektivitet där avstånd har tagits från personliga 

värderingar under genomförandet och sammanställningen av studien (ibid, s. 355). Tidigare 

forskning kring ämnet har även tagits hänsyn till vad gäller de resultat som har framkommit. 

Således kan resultatet i denna studie ses som en fördjupning och som ett komplement till 

tidigare forskning inom det specifika ämnesområdet.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Under genomförandet av datainsamlingen och materialanalysen har hänsyn tagits till de fyra 

allmänna huvudkraven för forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Som ovannämnt 

informerades respondenterna, i samband med den första kontakten, om hur hänsyn har tagits 

till de forskningsetiska principerna där de inledningsvis fick ta del av en kort information kring 

vad studien syftar till. Följaktligen informerades de, enligt konfidentialitets- och 

nyttjandeskravet, om att all genererad information enbart skulle användas i forskningssyfte 

(ibid, s. 12). Vidare fick de ta del av att informationen skulle anonymiseras och förvaras säkert 

så att inga obehöriga skulle kunna ta del av den (ibid, s. 14). Avslutningsvis informerades 

respondenterna enligt samtyckeskravet om att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

närhelst fick avbryta sin medverkan av studien utan några påföljder (ibid, s. 9). 
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5 Resultat 

I följande avsnitt redogörs för studiens resultat. Resultatdelen är strukturerad med utgångspunkt 

i dess frågeställningar där det inledningsvis redogörs för grundskollärares förhållningssätt till 

skönlitteratur i svenskundervisning (5.1). Därefter presenteras de metoder och läraktiviteter 

som tillämpas där skönlitterära böcker används som medel (5.2). Avslutningsvis följer en 

beskrivning av hur lärare utformar sin läsundervisning för att ge elever möjlighet att utveckla 

sin läsförståelseförmåga (5.3).  

5.1 Lärares förhållningssätt till skönlitteratur i undervisning 

I studien framgår det att de lärare som har intervjuats anser att läsning av skönlitterära böcker 

är en viktig del i deras svensk- och läsundervisning. Samtliga undersökningsdeltagare menar 

att läsning av skönlitteratur bör vara en aktivitet som ska finnas med i varje svensklärares 

undervisning, detta av olika anledningar. Dels anser de att det bör finnas med då det gynnar 

elevers språkliga och personliga utveckling, dels då det ökar elevers intresse för läsning och 

dels för att det möjliggör för att arbeta ämnesöverskridande med exempelvis bildämnet. Lärare 

B och C belyser även aspekten av att det, ur ett lärarperspektiv, är roligt att bedriva 

läsundervisning kring skönlitteratur. 

Jag tycker att det är otroligt roligt men också givande i längden. Det är ett så stort område 

som man kan göra ganska mycket med. Man kan också fånga eleverna på ett helt nytt sätt 

och väcka intresset för läsning av böcker genom skönlitteratur (lärare B). 

Jag tycker att det här är bland det roligaste som finns. Jag som lärare blir mycket friare, jag 

nyttjar de kompetenser, den kunskap jag har av läsning. Det här ger mig en helt annan 

möjlighet än vad till exempel ett läromedel gör (lärare C). 

De intervjuade lärarna förhåller sig däremot olika vad gäller hur de ser på sin egen roll i 

undervisningen som rör läsning av skönlitterära böcker. I studien går det att urskilja att 

undersökningsdeltagarna betonar två skilda synsätt. Lärare B och D lägger vikt vid den 

pedagogiska aspekten och ser på sin främsta och huvudsakliga roll som den undervisande 

personen. De två lärarna menar att deras mest framträdande roll är att planera för olika typer av 

läraktiviteter, konstruera utmanande frågor att arbeta kring, vara ledare i olika typer av samtal 

kring en läst skönlitterär bok, kartlägga elevers läsflyt och utvärdera sin läsundervisning. Lärare 

A och C lägger mer vikt vid den inspirerande aspekten. ”Jag är ju en förebild naturligtvis. Jag 

bok-tipsar och pratar mycket om min egen läsning. Så en läsande förebild, det är jag ju” (lärare 
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A). De två lärarna ser på sin främsta roll som att vara en läsande förebild, det vill säga att vara 

den person som inspirerar och uppmanar elever till att själva vilja läsa för att bli aktivt läsande 

människor. De berättar bland annat att de tipsar sina elever om olika böcker, introducerar dem 

inför olika skönlitterära genrer, pratar om sin egen läsning och inte minst om vikten av läsning 

i allmänhet. Sammantaget förhåller sig lärare olika till sin huvudsakliga roll där det, som 

ovannämnt, går att urskilja olika aspekter. Vad som emellertid är viktigt att framhålla är att bara 

för att lärare lägger vikt vid den ena aspekten mer än den andra så är det ingenting som utesluter 

något. Som forskare och författare till denna studie vill jag således understryka att samtliga 

lärare som har deltagit i denna undersökning intar rollen som såväl undervisande som 

inspirerande. Lärarens roll i läsundervisning med den skönlitterära boken som medel är högst 

omfattande, något det råder enighet om bland samtliga undersökningsdeltagare.   

Ur studien går det även att urskilja att det krävs drivkraft, nyfikenhet och vilja av 

grundskollärare vad beträffar läsundervisning kring skönlitterära böcker. Närmare bestämt 

visar det sig att all form av kompetensutveckling och fortbildning sker på de intervjuade 

lärarnas egna initiativ. Tillgång till organiserad fortbildning kring hur grundskollärare kan 

bedriva undervisning kring skönlitteratur råder det alltså brist på. Mot denna bakgrund krävs 

det ett engagemang hos lärarna själva, något som samtliga undersökningsdeltagare 

understryker. Lärarna förhåller sig ändock positivt till detta faktum och indikerar på att det inte 

är något problematiskt som skulle hämma dem och deras läsundervisning. De ger snarare en 

eloge till det kollegiala arbetet på de olika skolorna där de belyser vikten av att stötta varandra 

och arbeta som ett team. De intervjuade lärarna berättar att de tillsammans med sina kollegor 

ger varandra råd via olika typer att möten, exempelvis genom ämnesträffar. Lärare B, som 

deltagit i den nya lärarutbildningen, berättar att hen känner sig väldigt trygg i hur lärare kan och 

bör undervisa kring läsning av skönlitterära böcker. Samtidigt hävdar lärare A, C och D att varje 

år som verksam grundskollärare genererar någon form av erfarenhet. Undersökningsdeltagarna 

menar att undervisning med skönlitterära böcker som medel handlar om att våga kasta sig ut 

och tänka att erfarenhet i kombination med att ha gjort felsteg leder till kunskap om hur 

skönlitteraturundervisning på kan bedrivas. 

Jag är övertygad om att man kan. Det handlar bara om att våga och att låta det bli fel också. 

Det blir så mycket roligare än att bara följa ett läromedel där någon annan har bestämt hur 

det ska vara. Våga lita på din egen kompetens och kunskap (lärare C).  

Lärarna som har deltagit i studien har inställningen att det är av betydelse att ha tillgång till en 

bred variation av olika typer av ungdomslitteratur. Motiveringen till varför det är betydelsefullt 
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är för att möjligen leda in såväl kollegor som elever in i läsningens värld. Bland de intervjuade 

lärarna råder det enighet om att det ska finnas ett väl rustat skolbibliotek eller mediatek där alla 

på skolan kan få tag i böcker av olika slag. Det ska bland annat finnas ett brett utbud av ett 

varierat antal skönlitterära genrer, klassiska skönlitterära verk skrivna av kända 

barnboksförfattare, faktaböcker och klassuppsättningar som kan tillämpas av lärare och 

pedagoger i undervisningssyfte.  

 

Det ska finnas så att dom kan välja ganska bra tycker jag, i ett bibliotek ska det finnas nya 

och fräscha böcker men även klassiker. Sedan tycker jag att det är bra om det finns att välja 

på i en klassuppsättning också så att man kan jobba gemensamt med böcker (lärare D). 

 

Bland undersökningsdeltagarna råder det dock oenighet kring huruvida enhetens skolbibliotek 

erbjuder önskvärd variation av ungdomslitteratur. Lärare A och B hävdar att de är tillfreds med 

sina enheters skolbibliotek där biblioteken rentav betraktas som ”en källa för inspiration” (lärare 

B). Lärare A berättar att skolbiblioteket på hens enhet ”uppdateras frekvent och erbjuder en 

bred variation av litteratur” (lärare A), där dessutom kommunens bokbuss besöker hens enhet 

en gång i månaden. Lärare C och B påtalar å andra sidan saknaden av ett välrustat skolbibliotek 

på sina skolor, vilket de menar är synd då elevers såväl läsförmåga som intresse kan gås miste 

om. 

 

Jag tycker att vi på den här enheten har ett fantastiskt fint skolbibliotek med ett genomtänkt 

bestånd där vi har både böcker för läsning men också faktaböcker för både undervisning 

och utlån. Sedan har vi väldigt mycket böcker som vi har i klassuppsättningar så att man 

kan ha gemensamläsning (lärare A).  

 

Ta exempelvis historiska böcker… Vi har knappt några och det finns hur mycket böcker 

som helst som kan väcka elevers intresse för historia. Så mitt mål är att skolbibliotekarien 

ska gå med på att köpa in fler historiska böcker till vårt bibliotek (lärare C). 

Som redan nämnts förhåller sig de intervjuade lärarna till läsning av skönlitteratur på så vis att 

det bör vara en självklar del i svenskundervisning med anledning av att en sådan undervisning 

faktiskt kan främja elevers läsinlärning. Samtliga lärare som har deltagit i studien låter därför 

läsning av skönlitterära böcker få täcka upp en stor plats i sin undervisning där de avsätter 

mycket tid åt att arbeta med det (se kap. 5.2). Lärare C betraktar skönlitteratur i undervisning 

som ”en outnyttjad resurs där man istället använder läromedel och liknande då det bara är till 

att följa det som står” (lärare C). Hen menar att det till och med kan finnas ett visst mått av 

lathet och bekvämlighet bland lärare vad beträffar läsning av skönlitteratur i undervisning. 
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Samtidigt som skönlitteratur anses vara en outnyttjad resurs anser lärare A, B och D att 

tidsaspekten även går hand i hand med rutiner och regelbundenhet. De förhåller sig till rutiner 

och regelbundenhet på så vis att de hävdar att elever är i stort behov av det. Dels för att 

upprätthålla läsningen över lag och dels för att ges möjlighet att finna glädjen och lusten i den 

individuella läsningen. Lärarna berättar att deras elever läser vid fasta tider, varje vecka, läsåret 

ut.  

På morgonen måste våra elever läsa i minst tio minuter. Vi är väldigt hårda med att vi 

inleder varje morgon med tio minuters läsning och det tycker jag är bra för eleverna får ett 

lugn, de börjar dagen på ett lugnt sätt och de sätter igång läsningen som de dessutom 

behöver inför resten av dagen (lärare B). 

Vissa saker är det bra att det ligger rutin i för jag tror på att elever behöver rutiner. Därför 

har vi en läsläxa varje vecka som har löpt hela året, något som alltid ser likadant ut. Sedan 

så tror jag att läsningen går ner ju äldre barnen blir, därför är det viktigt att bibehålla 

läsningen även bland de lite äldre eleverna (lärare D). 

5.2 Metoder och läraktiviteter med skönlitteratur som medel  

Samtliga undersökningsdeltagare betonar vikten av att ha en bakomliggande tanke vad beträffar 

tillämpandet av olika typer av metoder och läraktiviteter med skönlitteratur som medel. Med 

det menas att lärare ständigt måste ha ett syfte med läsundervisningen, gärna kopplat till de 

förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla inom ramen för ämnet svenska i årskurs 4–

6. Lärare A belyser den aspekten genom att säga att lärare absolut ska ”lägga tid på att läsa, 

men inte bara helt planlöst utan ha en tanke med det. Tänk igenom vad det är du vill nå” (lärare 

A). I studien har det framgått att de metoder och läraktiviteter som de intervjuade lärarna 

tillämpar i sin läsundervisning är följande: läs- och bokprojekt, läsläxor, högläsning samt 

varierade former av samtal och diskussioner kring den lästa skönlitteraturen. Vad gäller 

läsundervisning över lag utmärker sig lärare C då hen berättar att hen helt och hållet tar avstånd 

från andra läromedel i ämnet svenska. Istället används enbart skönlitterära böcker där hen 

planerar för läraktiviteter och konstruerar uppgifter på egen hand.  

Ur studien framgår det att lärare A, B och C arbetar utifrån något de benämner som läsprojekt 

eller också bokprojekt. Lärarnas projekt tar sig uttryck på skilda sätt där de hävdar att det är 

beroende av vilken årskurs de undervisar i men också vilken elevgrupp de har framför sig. 

Något som lärare A, B och C har gemensamt i sina läsprojekt är att projekten innefattar någon 

form av läsning. Det vill säga högläsning, parläsning, tyst läsning eller gruppläsning. Vidare 
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har de gemensamt att de arbetar tematiskt och parallellt med något annat som ryms inom både 

svenskämnet men även andra ämnen i skolan (se nedan). Lärarna berättar även att de under 

vissa perioder arbetar utifrån en klassuppsättning på skolan med något som kallas 

gemensamläsning, vilket innebär att samtliga elever läser och arbetar kring samma bok. 

Samtidigt berättar de att de ibland arbetar i smågrupper om 3–4 elever där varje grupp istället 

läser och arbetar kring olika böcker. Lärare A talar om att det som avgör hur ett projekt planeras 

för och genomförs är beroende av det syfte som hen vill ska nås i samband med arbetet, det vill 

säga om det syftar till att exempelvis undervisa kring olika lässtrategier eller kring förståelse 

och empati för andra människor.  

Ibland är läsprojektet att vi läser samma bok och då har vi den som utgångspunkt till att 

diskutera mycket saker. Vi har läst ’Katitzi’ som exempel där det finns oerhört mycket att 

diskutera om – minoritetsspråk, hur vi behandlar andra människor, är det så här idag? Sedan 

kan jag ha ett läsprojekt där det kanske är tre elever som läser samma bok och då nivå-

grupperar jag. Det kanske jag inte gör så mycket i 6:an men däremot i 4:an gör jag det 

väldigt mycket för en del behöver jobba mycket med sin läsning och att komma igång med 

läsflyt (lärare A).  

Som ovan nämnts tar lärare tillfället i akt att arbeta tematiskt i samband med sina läsprojekt. 

Med det menas att utforma en undervisning som även möjliggör för eleverna att träna på andra 

förmågor som de ska ges förutsättningar att utveckla inom ramen för skolan. Att arbeta 

tematiskt kan exempelvis innebära att arbeta parallellt med ”läsning och skrivning”, ”läsning 

och stavning” eller ”läsning och ordkunskap” (lärare A och C). De lärare som arbetar med 

läsprojekt involverar även andra ämnen i sina läraktiviteter med skönlitterära böcker som 

medel. Vanligt förekommande är att arbeta ämnesövergripande med bild- och historieämnet 

men även att koppla samman läsning och skrivning där ”berättande texter” och 

”bokrecensioner” är två vanligt förekommande texttyper som skrivs i samband med läs- och 

bokprojekten.  

Jag gjorde såhär att jag slog in alla böcker med vanligt presentpapper. De visste inte vad 

boken hette, de hade inte läst baksidan och de hade ingen aning om hur framsidan såg ut. 

Sedan kopplade vi in det här till bilden där de fick rita ett bokomslag… hur de trodde att 

boken såg ut (lärare B). 

Exempelvis så har jag en fantasy som vi läser, ’Den försvunna staden’ heter den… I den så 

är det bra med personbeskrivningar och miljöbeskrivningar och då kan vi göra egna 

personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Då har eleverna tränat på det under tiden som 

vi läser boken och då ska det återkomma i deras berättelser (lärare C). 
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Undersökningsdeltagarna som tillämpar läs- eller bokprojekt som metod avsätter gott om tid åt 

arbetet. Lärarna berättar att ett projekt, det vill säga arbetet kring en och samma bok, kan pågå 

från sju veckor upp till en hel termin. Projekten förekommer även frekvent där exempelvis 

lärare A berättar att hen planerar för minst ett läsprojekt per termin för att åter knyta an till 

vikten av regelbundenhet och rutiner. 

Istället för att arbeta periodiserat med olika typer av bokprojekt arbetar lärare D med läsläxor. 

Likt ovannämnda projekt innefattar hens arbete kring läsning av skönlitteratur någon form av 

läsning, vanligast förekommande med nuvarande elevgrupp är att de läser högt för varandra i 

helklass. Lärare D arbetar däremot inte tematiserat likt övriga undersökningsdeltagare utan hen 

berättar att den lästa litteraturen bearbetas på liknande sett varje vecka. Litteraturen bearbetas i 

form av att eleverna ska besvara olika typer av frågor (se kap. 5.3), vilket hen menar syftar till 

att utveckla elevernas förmåga att förstå och reflektera över det de läser. Oavsett om lärarna 

tillämpar läsprojekt eller läsläxor konstruerar de uppgifter och formulerar frågor på egen hand. 

Men att självständigt planera för och konstruera uppgifter ställer en hel del krav på att lärare är 

uppmärksamma och inte går miste om andra viktiga aspekter i läsundervisningen, detta betonar 

lärare C.  

En läraktivitet med skönlitteratur som medel som samtliga undersökningsdeltagare tillämpar i 

sin läsundervisning är högläsning. Förvisso är det enbart en lärare som har deltagit i studien 

som tillämpar högläsningen i undervisningssyfte. De övriga lärarna använder istället 

högläsningen som ”en stund för avkoppling” (lärare B, C och D) där exempelvis lärare B 

berättar att hen placerar ut filtar på golven för att bädda för en mysig stund åt sina elever. Till 

skillnad från lärare B, C och D som ser högläsningsstunden som en stund för avkoppling så 

berättar lärare A att hen tillsammans med kollegorna i arbetslaget använder klassens 

högläsningsbok som utgångspunkt till diskussioner kring innehållet i boken. ”Just nu läser vi 

’En ö i havet’ där det finns väldigt mycket med empati och göra och förståelse för andra 

människor. Och det går att koppla rätt mycket till folk som flyr idag” (lärare A). Således går 

det urskilja att de intervjuade lärarna intar olika fokus i samband med högläsningen. Hur ofta 

och länge lärarna planerar att låta denna läraktivitet pågå varierar bland 

undersökningsdeltagarna. Samtidigt som lärare A och B har rutiner för högläsningen där den är 

schemalagd så läser lärare B och C ur klassens högläsningsbok sporadiskt. Lärare A berättar att 

de i hens klass har ” högläsning tre tillfällen x20 minuter i veckan” (lärare A).  
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Ytterligare en metod som tillämpas i läsundervisning kring skönlitteratur är samtal och 

diskussioner. Att samtala under tiden då en skönlitterär bok läses är en återkommande 

läraktivitet som samtliga undersökningsdeltagare anammar i sin undervisning. Hur aktiviteten 

utspelar sig varierar mellan antingen lärarledda diskussioner helklass och samtal i par eller 

grupper. Den avsatta tiden för hur länge aktiviteten ska pågå är också något som varierar där 

den kan pågå mellan alltifrån någon enstaka minut till 30–40 minuter. Lärare A, C och D talar 

om att deras elever, i samtal och diskussioner kring det lästa, sätter igång sina tankar och börjar 

reflektera över aktuella samhällsfrågor. Sådana ämnen kan behandla empati för människor som 

är hemlösa eller på flykt. Lärare C berättar att det innehållsmässigt finns mängder i skönlitterära 

böcker som lärare kan nyttja i sin undervisning där framgångsfaktorn i det arbetet handlar om 

att vara kreativ som lärare. ”Boken ’Flickan utan minne’ skapade sådana diskussioner. Det 

skulle jag inte få med ett läromedel, det får jag bara med en sådan här skönlitterär bok” (lärare 

C). Gällande metoden samtal går det enbart urskilja en av de intervjuade lärarna som arbetar 

utifrån metoden booktalk, det vill säga ett efterföljande och strukturerat samtal kring en läst 

skönlitterär bok.  

5.3 Läsundervisning i förhållande till elevers utvecklande av 

läsförståelseförmåga 

Att all form av läsundervisning, där även undervisning med den skönlitterära boken som medel 

är inkluderat, har en positiv inverkan på elevers läsförståelseförmåga råder det enighet om. I 

vilken utsträckning just läsning av skönlitteratur används som bidragande medel för att aktivt 

träna på förmågan att läsa och förstå skiljer sig däremot bland undersökningsdeltagarna. I 

studien går det att urskilja att lärare antingen bedriver en läsförståelseundervisning genom 

läsning av skönlitterära böcker eller genom arbete utifrån olika läsförståelseläromedel. Nedan 

följer en beskrivning av hur de två olika tillvägagångssätten kan ta form.  

Två av undersökningsdeltagarna berättar att de i nuläget enbart använder sig av skönlitterära 

böcker för att ge elever möjlighet att träna på sin förmåga att läsa och förstå. ”Jag använder 

inget annat läsförståelseläromedel utan det är skönlitterära böcker jag nyttjar” (lärare C). Lärare 

D förklarar det som att hens elever, i samband med att de bearbetar läsläxan så ingående och 

frekvent, ges berikad träning gällande förståelsen för det lästa och att det därav inte är aktuellt 

att använda sig av ytterligare läsförståelseläromedel. Som komplement för att kunna kontrollera 

och kartlägga att deras elever verkligen har tagit till sig av innehållet i 
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skönlitteraturundervisningen använder sig lärare C och D utav olika typer av tester. Sådana 

tester är exempelvis DLS- och PRILS-tester som i huvudsak används för att kartlägga huruvida 

eleverna har utvecklat sin läsförståelseförmåga. Att komplettera sin skönlitteraturundervisning 

med sådana tester menar lärare C möjliggör för att synliggöra vad eleverna behöver extra 

färdighetsträning. Testerna gör det även möjligt för lärare att arbeta formativt, vilket innebär att 

fånga upp elevers styrkor och svagheter för att sedan utforma undervisningen utifrån den 

kunskapsnivå som eleverna befinner sig på.  

Jag kan delvis följa gruppen men också individuellt och se ’Vilken fråga är det man svarar 

fel på?’, då för man ju anteckningar för då vet jag till näst bok så måste jag fokusera mer 

på att hitta de här analysfrågorna eller att tolka ihop och föra samman information (lärare 

C). 

Medan lärare C och D enbart använder skönlitteraturen använder de andra intervjupersonerna 

sig av läsförståelseläromedel till sin läsundervisning. Ett läromedel de har gemensamt heter 

’Läsförståelse A-D’ och vidare använder sig lärare A utav ett läromedel som heter ’Läsa mellan 

raderna’. Genom ovannämnda läromedlen menar lärarna att arbetet kring elevers läsförståelse 

utförs mer strukturerat där de ser läsförståelseläromedlet som ett komplement till den övriga 

läsundervisningen som behandlar läsning av skönlitteratur. 

I studien framgår det även att de intervjuade lärarna arbetar utifrån att besvara olika typer av 

frågor oavsett om de utgår från den skönlitterära boken eller ett läsförståelseläromedel. Sådana 

frågor är antingen egenkonstruerade eller också så är det frågor som är direkt tagna ur 

läromedel. Hur de intervjuade lärarna väljer att uppmana eleverna att besvara frågorna varierar 

där de ibland besvaras individuellt och skriftligt på arbetsblad och där de ibland besvaras 

muntligt i samtal i endera smågrupper eller i helklass. 

Jag har gjort så att eleverna har fått läsa en läsförståelsetext, sen har jag tagit bort alla 

frågor. Sedan har de gruppvis fått skriva gröna, gula och röda frågor, lite omvänt och det 

tycke de var jätteroligt för då var de såhär: ”Tänk en grön fråga, då ska de kunna peka på 

svaret, man ska kunna se svaret… då kan vi ta Vilket år föddes… för då ser vi ju det där”. 

Och när det kommer till de röda frågorna så har de lärt sig, under tiden vi har haft 

läsprojektet, att ”Tänk Hur hade du tänkt om du var med i den här skogen och sprang…”. 

Ja men lite mer reflekterande frågor (lärare B).  

Ur ovannämnda nyckelcitat går det att urskilja att de undersökningsdeltagare som arbetar 

utifrån läromedel talar om frågorna som att de är ”gröna, gula och röda frågor” (lärare A och 

B). Dessa förklaras som frågor där svaren antingen finns på (gröna frågor), mellan (gula frågor) 
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eller bortom raderna (röda frågor). Lärare D, som konstruerar egna frågor i förhållande till den 

skönlitterära boken som hens elever har i läsläxa, bekräftar detta synsätt vad beträffar de olika 

nivåerna på frågor och berättar att svaren på frågorna dels ska finnas direkt i texten, det vill 

säga på raderna, men det ska även förekomma frågor där det inte finns några givna svar, det vill 

säga mellan och bortom raderna. Hen lägger även vikt vid att frågorna ska vara ”väl valda” och 

göra det möjligt för lärare att fånga upp elevers förmåga att läsa och förstå vad de läser. Att 

använda sig av väl valda frågor är något som samtliga undersökningsdeltagare är eniga om.  

Jag tänker att först måste man ju lära sig att vissa svar finns i texten… vissa svar måste jag 

tänka själv… vissa svar behöver jag koppla ihop delar från olika texter plus mina egna 

erfarenheter… alltså att läsa på, mellan raderna och bortom raderna (lärare A). 

Det ska finnas enkla frågor att svara på där de har svaret direkt i texten och det ska finnas 

frågor där de får fundera på orsaker till vad om händer. Det ska också finnas frågor som 

relaterar till dem själva och det ska också finnas med svåra ord och begrepp som de ska 

förklara. Sedan är sammanfattningarna på slutet kanske en av de viktigaste frågorna där de 

ska sammanfatta den lästa texten i 2–3 meningar (lärare D). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärares läsundervisning med skönlitterära böcker som 

medel kan resultera i en positiv inverkan på elevers läsutveckling, men också intresse för 

läsning. Samtidigt är samtliga lärare som har deltagit i studien eniga om att det i all 

läsundervisning krävs tålamod, engagemang och tid ur ett lärarperspektiv. Som grundskollärare 

i undervisning kring läsning av skönlitteratur är lärare en läsande förebild som samtidigt bäddar 

för kreativa och noga valda läraktiviteter. Sådana läraktiviteter kan vara att samtala kring olika 

typer av frågor, att ha läsläxor, högläsning och olika läs- och bokprojekt. Lärare bör dock vara 

entusiastiska och samtidigt ta tillvara på sin kompetens genom att pröva sig fram där det till 

stor del handlar om att våga kasta sig ut i sådan läsundervisning. Görs det finns det goda chanser 

för elever att utveckla sin läsning och läsupplevelse på olika nivåer.  
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6 Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens metod (6.1) med fokus på metodval, materialinsamling, 

urval samt genomförandet av studien med hänsyn till tidigare erfarenheter kring ämnet. Därefter 

följer en resultatdiskussion (6.2) som avser studiens resultat i relation till forskning inom 

ämnesområdet, det sociokulturella perspektivet samt svenska styrdokument och Skolverkets 

granskningar och undersökningar. Avslutningsvis presenteras något förslag på framtida 

forskning (6.3).  

6.1 Metoddiskussion  

Då ambitionen med genomförandet av studien var att bidra med djupare förståelse för 

fenomenet skönlitteraturundervisning valdes den kvalitativa forskningsstrategin. Att tillämpa 

den kvalitativa metoden var relevant med tanke på det syfte som studien hade för avsikt att 

uppnå, vilket var att undersöka grundskollärares användning av skönlitteratur i undervisning. 

Att metodvalet var relevant går även att styrka i det faktum att den kvalitativa 

forskningsstrategin enligt Bryman (2011, s. 412) i huvudsak ämnar sig för studier som 

undersöker och intresserar sig för människans uppfattning kring ett fenomen. Mot denna 

bakgrund ser jag valet av metod som lämplig i relation till den aktuella studien och som en av 

arbetets styrkor. Å andra sidan vill jag föra en diskussion kring huruvida metodvalet har 

genererat ett tillförlitligt och generaliserbart resultat, det vill säga att genomförandet av en ny 

studie hade visat liknande resultat. Att lyckas framställa ett likartat resultat är något jag 

betvivlar med tanke på att människans upplevelser och tankar kring ett fenomen troligtvis 

skiljer sig åt från person till person. Således hade andra respondenters svar med största 

sannolikhet sett annorlunda ut. Till följd av detta kan studiens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet betraktas som bristfällig. Jag vill däremot understryka det faktum att 

kvalitativa forskningar strävar efter att urskilja skillnader kring ett fenomen snarare än att 

säkerställa fakta och kunskap (Bryman, 2011, s. 354). På så vis behöver den tidigare nämnda 

bristfälliga tillförlitligheten nödvändigtvis inte försvaga min studie. Istället kan fenomenet 

betraktas som gällande för den kvalitativa forskningsstrategin i allmänhet där jag, som forskare 

och författare till studien, istället ifrågasätter i vilken utsträckning hänsyn bör tas till 

tillförlitlighetskriterier vid genomförande av kvalitativa studier över lag.  
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För att nå fenomenet på djupet fattades beslutet att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

verksamma grundskollärare runtom i kommunen. Dessa utgick från en intervjuguide som gällde 

och användes vid genomförandet av samtliga intervjuer. Vad gäller genomförandet av 

intervjuerna kan det faktum att intervjuguiden tilldelades respondenterna vara något som 

ifrågasätts. Till mitt försvar fattades beslutet med anledning av att erbjuda respondenterna 

möjlighet att förbereda sig inför samtalen, vilket jag såg som fördelaktigt för såväl 

intervjuperson som intervjuare. Det kan däremot anses vara problematiskt att i allmänhet delge 

respondenter de samtalspunkter som ska ligga till grund för en intervju då det eventuellt kan 

resultera i att de planerar för och utformar sina svar utifrån vad de tror att forskaren vill ta del 

av. Sådana svar kan vara förskönande eller belysa enbart positiva eller negativa aspekter kring 

ett fenomen. Förvisso kan delgivningen av intervjuguiden varit det som ledde till att 

intervjusvaren var väl utformade och fokuserade där även innehållet uppnådde det 

eftersträvansvärda djupet i de fyra samtalen. Det kan samtidigt ha lett till att vi även höll oss till 

det aktuella ämnet utan att ledas in på något sidospår under alla intervjuer, där jag betraktar 

ovannämnda aspekter som en positiv följd av att ha delgett respondenterna intervjuguiden.  

Något som kan ses som en styrka med arbetet vad beträffar materialinsamlingen är de fyra 

kriterierna som låg till grund för urvalet av undersökningsdeltagare. För mig som forskare var 

det viktigt att tidigt säkerställa att de verksamma grundskollärarnas profession var lämplig med 

hänsyn till det syfte och de frågeställningar som studien hade för avsikt att besvara. Resultatet 

av det blev från att jag tog hänsyn till undersökningsdeltagarnas antal verksamma år inom 

grundskolan, till att lärarna var behöriga och undervisade i ämnet svenska eller svenska som 

andraspråk, till huruvida de bedrev någon form av skönlitteraturundervisning samt till vilken 

årskurs de undervisade i. Med facit i hand vågar jag påstå att ovannämnda kriterier bidrog till 

att säkra att undersökningsdeltagarna var väl belästa och erfarna inom det valda ämnesområdet. 

Dessutom innebar deras varierade antal verksamma år att de har fått erfara olika konstellationer 

av lärarutbildningen. Dessa aspekter anser jag vara något som har gynnat den aktuella studien 

på så vis att det kan betraktas som ett tecken på mångfald och variation. Något som däremot 

kan ifrågasätta den nyligen påtalade mångfalden är att det ingår fyra undersökningsdeltagare i 

den aktuella studien, vilket var ett minimumantal för genomförandet av undersökningen. Jag 

förhöll mig således till minimum vilken kan ses som begränsat men förvisso ledde det till att nå 

fenomenet på ett djupare plan där mycket tid kunde läggas ner på varje enskild 

undersökningsdeltagare. Därtill är det även värt att nämna att studien inte tolererade mer än det 

slutgiltiga antalet undersökningsdeltagare med tanke på tiden och dess avgränsade omfattning.  
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Vad beträffar genomförandet och framställningen av studien är det svårt att förneka det faktum 

att såväl tolkning som analys av undersökningsmaterialet kan ha färgats av min egen syn och 

uppfattning gällande fenomenet. Vidare kan mina tidigare erfarenheter som såväl elev som 

lärarstudent ha spelat in. Från min sida har det dock ständigt funnits en strävan efter att betrakta 

fenomenet med neutrala ögon. Jag har även haft i åtanke att genomföra studien och framställa 

resultatet på ett så sakligt och allsidigt sätt som möjligt. Onekligen går det inte att förbise att 

mina upplevelser som blivande lärare, under mina år som studerande, har präglats av att 

skönlitteratur i svenskundervisning medför många positiva följder för elevers lärande. 

Ovannämnda gäller från såväl föreläsningar som hållits på högskolan i Jönköping som från 

mina olika handledare vid genomförd praktik. Mot denna bakgrund vill jag upplysa läsare om 

att det kan finnas tendenser av att resultatet är framställt på ett sådant sätt att det kastar ljus på 

skönlitteraturens positiva aspekter mer än de negativa. Jag har emellertid varit öppen för, sökt 

och använt mig av forskningslitteratur som har kunnat motbevisa mina tidigare uppfattningar 

och erfarenheter kring fenomenet. Således behöver ovanstående aspekter nödvändigtvis inte 

betraktas som en av arbetets svagheter.  

Ovan diskuterades användningen av den kvalitativa forskningsstrategin där slutsatsen kom att 

vara att den lämpar sig för den aktuella studien. Men ännu har ingen diskussion förts vad 

beträffar tillvägagångssättet, det vill säga genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna. 

Sett till studiens frågeställningar, vilka har intresserat sig för lärares förhållningssätt till, 

beskrivningar av och upplevelser gällande skönlitterära böcker i svenskundervisning anser jag 

att tillvägagångssättet har varit passande. Förvisso finns det andra potentiella tillvägagångssätt 

för undersökningen där förslagsvis genomförande av enkäter hade kunnat tillämpas. Å andra 

sidan vill jag tro att ett genomförande och en sammanställning av enkäter inte hade resulterat i 

att nå det eftersträvansvärda djupet som funnits inom ramen för denna undersökning. Enkäter 

hade snarare mätt, kartlagt och i sin tur gett en allmängiltig bild av fenomenet, vilket inte var 

ambitionen med studien. Att däremot komplettera de semistrukturerade intervjuerna med att 

genomföra klassrumsobservationer hade kunnat berika och stärka resultatet i studien. Ur ett 

sådant perspektiv hade det varit önskvärt att som forskare få följa ett arbetsområde eller 

läsprojekt från det att det började tills att det tog slut. I sin tur hade jag kunnat intervjua lärarna 

angående deras tankar och upplevelser kring skönlitteraturundervisningen för att möjligen 

tydliggöra eventuella oklarheter och fördjupa sig inom ämnet. Varför detta tillvägagångssätt 

inte tillämpades beror på den begränsade tid jag haft till förfogande för genomförandet av 
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undersökningen. Att dessutom enbart genomföra klassrumsobservationer hade med största 

sannolikhet resulterat i en aningen begränsad inblick i ämnet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Att besitta förmågan att läsa kan betraktas som en förutsättning och ett krav för att, i det fortsatta 

livet, klara av alla tänkbara utmaningar som människan ställs inför. Dessa utmaningar gäller 

både för det som ryms inom ramarna för skolan men även för att i kunna delta i vårt 

demokratiska samhälle (Ingemansson, 2016, s. 30). Dessutom är det varje människas rättighet 

att kunna läsa (Skolverket, 2016, s. 8). Följaktligen är det av stor betydelse att barn och elever 

i skolan erbjuds möjligheten att ständigt utveckla sin läsförmåga, det vill säga att kunna fundera 

över och använda det lästa för att i sin tur ta lärdom av det på ett eller annat sätt (Skolverket, 

2004, s. 106). Lärarna som har deltagit i studien är eniga om att en svenskundervisning som ger 

utrymme för läsning av skönlitterära böcker gynnar en sådan utveckling hos elever samtidigt 

som det, ur ett lärandeperspektiv, bidrar med ytterligare fördelar. Sådana fördelar kan 

exempelvis vara att elever utvecklar ett läsintresse, vilket jag tror är fördelaktigt för deras 

fortsatta läsning över lag. Varför jag tror att det kan vara fördelaktigt beror på den omfattande 

mängd texter och böcker som elever möter under sina nio obligatoriska år i grundskolan. För 

att skönlitteraturundervisningen ska gynna elevers utveckling och lärande behöver lärare 

förvisso avsätta gott om tid åt såväl planering som genomförande (Arfwedson, 2006, s. 41), 

något som även framgår ur studiens resultat. Dessvärre visar tidigare forskning inom ämnet att 

lärares skönlitteraturundervisning begränsas på grund av tidsbrist (Ewald, 2007, s. 375). Som 

forskare och författare till studien finner jag det intressant att tidigare forskning belyser denna 

problematik medan lärarna som har deltagit i studien inte ser tidsaspekten som bekymmersam. 

Istället bekräftar och fokuserar lärarna i studien på vikten av att avsätta mycket tid åt all form 

av läsundervisning, inte minst vad beträffar undervisning med läsning av skönlitterära böcker.  

Ytterligare en aspekt som väcker mitt intresse när det kommer till lärares förhållningssätt till 

skönlitteraturundervisning är det faktum att både tidigare forskning (Ewald, 2007, s. 373) och 

studiens resultat tyder på att kompetensutveckling inom ämnet sker på lärares eget initiativ. Att 

det framgår att varken kommuner eller skolledning driver fortbildning inom ämnet framåt, trots 

att det visar sig vara behövligt för att undervisningen och lärare som bedriver den ska nå sin 

fulla potential (Molloy, 2010, s. 89), är något som jag anser bör väcka oro. Lärarna som deltagit 

i studien berättar att kompetensutveckling sker genom det kollegiala arbetet och genom lärarnas 
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egna drivkraft och nyfikenhet. Med ovannämnda aspekter i åtanke kan jag inte undgå att se 

fenomenet ur ett likvärdighetsperspektiv, det vill säga elevers rätt till lika skolgång oberoende 

av vilken skola de går på. Om kompetensutveckling nu sker genom kollegialt arbete och lärares 

eget engagemang, hur ser det då ut på de skolor där det kollegiala samarbetet bland pedagogerna 

inte prioriteras och utövas på ett liknande sätt? Och hur blir utfallet för de elever som tilldelas 

svensklärare som inte drivs av samma engagemang som de intervjuade lärarna drivs av?  

Vidare belyses två olika aspekter vad beträffar lärares roll i undervisning kring läsning av 

skönlitteratur. Dessa två aspekter är den så kallade undervisande och inspirerande läraren. Den 

undervisande läraren planerar för och leder läraktiviteter medan den inspirerande läraren 

fungerar likt en läsande förebild som tipsar om böcker och pratar om sin egen läsning. 

Ovannämnda resultat tillsammans med tidigare forskning inom ämnet fastslår att lärares roll är 

omfattande. De bär ett stort ansvar gällande att vägleda och stötta elever genom hela deras 

skolgång (Granström, 2007, s. 185), oavsett om det handlar om att undervisa eller att inspirera 

eleverna.  

Min slutsats vad beträffar grundskollärares förhållningssätt till läsning av skönlitteratur är att 

de visar sig ha olika inställning till tids- och kompetensutvecklingsaspekten, vilket är något som 

jag anser bör lyftas till ytan då forskning inom lärande och pedagogik på ett tydligt sätt påvisar 

skönlitteraturundervisningens positiva inverkan på elevers lärande. Enligt mig förblir lärares 

förhållningssätt till tidsaspekten inom fenomenet en tolkningsfråga där det är upp till var och 

en att uppleva tiden som ett problem. Dessutom vill jag tro att oenigheten bland lärares 

förhållningssätt som framträder ur tidigare forskning och denna studies resultat snarare grundar 

sig i deras attityd till skönlitteraturundervisning. Jag vågar nämligen hävda att lärare aktivt tar 

ställning till huruvida de väljer att göra prioriteringar i sitt yrkesutövande i allmänhet beroende 

på den individuella inställningen och attityden. Enligt mig hade ett potentiellt 

utvecklingsområde som skolor i landet hade kunnat prioritera varit att belysa ämnets vikt samt 

att driva fortbildning inom ämnet framåt. Inte bara av verksamma grundskollärare som brinner 

för ämnet utan även av rektorer och kommunen. Sådan fortbildning skulle exempelvis kunna 

vara föreläsningar som inspirerar lärare till att tillämpa gynnsamma läraktiviteter inom ramen 

för skönlitteraturundervisning. Det skulle även kunna vara att erbjuda grundskollärare 

möjlighet att delta på olika bokmässor i landet för att ge dem tips på skönlitterära böcker att 

arbeta kring. Sådana boktips kan komma att betyda mycket för lärare med tanke på att tidigare 

forskning visar att de svenska styrdokumenten försvårar undervisningen med skönlitteratur då 
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kursplanen i svenska inte tydliggör vilka skönlitterära verk som ska behandlas i skolan 

(Skolverket, 2017, s. 14; Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 33). Vad beträffar lärares omfattande 

roll vill jag sammanfatta det hela med att den ena aspekten inte nödvändigtvis behöver utesluta 

den andra. Istället anser jag att lärares huvudsakliga roll är att se till att vara både undervisande 

och inspirerande på samma gång, vilket därtill bör spegla yrkesutövandet i allmänhet.  

Boglind & Nordenstam (2015, s. 279) menar att grundskollärare bör ha kännedom om ett 

varierat antal kreativa idéer gällande läraktiviteter som kan tillämpas i undervisning som 

behandlar läsning av skönlitterära böcker. Sådana läraktiviteter bör skapa förutsättningar för 

främjande av motivation, engagemang och lärande och exemplifieras genom bland annat 

högläsning (Fast, 2013, s. 23), olika typer av boksamtal (Beck & McKeown, 2001, s. 11) och 

undervisning kring läsförståelsestrategier (Stensson, 2006, s. 29). Utöver dessa läraktiviteter, 

som belyses i såväl studiens bakgrunds- som resultatavsnitt, tillämpar lärarna som har deltagit 

i studien även läsläxor och olika former av bok- och läsprojekt.  

För att åter knyta an till Boglind & Nordenstams påstående vad gäller så kallade kreativa idéer 

vill jag påstå att de metoder och läraktiviteter som framgår ur studien uppfyller detta kriterium. 

Jag vill även belysa de aktiviteter som bäddar för de gemensamma lärprocesserna, det vill säga 

lärarnas högläsningsstunder i helklass samt de efterföljande samtalen kring vad som har lästs. 

Ovannämnda läraktiviteter vill jag kasta ett extra ljus på då de, ur ett sociokulturellt perspektiv, 

främjar elevers såväl kunskapsinhämtning om världen de lever i som deras språkutveckling. 

Läraktiviteter likt dessa bäddar nämligen för att dela sina tankar med varandra, vilket i sin tur 

leder till att lära med hjälp av och tillsammans med andra. Ovannämnda är den idé som de 

svenska styrdokumenten influeras av och som tidigare nämnt är utgångspunkten för det 

sociokulturella perspektivet (Skolverket, 2017, s. 5; Klapp, 2015, s. 44).  

Vad beträffar metoden booktalk eller boksamtal, vilket är detsamma som ett strukturerat och 

efterföljande samtal kring en läst bok, finner jag det intressant att enbart en lärare som deltagit 

i studien nämner att hen använder sig utav den. Således bekräftar denna studies resultat 

Skolinspektionens granskningar som visar att det, i lärares undervisning, sällan planeras för och 

genomförs efterföljande samtal kring lästa texter (Skolinspektionen, 2010, s. 14). Varför jag 

finner det intressant grundar sig i att jag, under mina år som lärarstudent, ständigt fått höra hur 

gynnsam metoden är och hur viktigt det är att lärare möjliggör för typ av läraktivitet. Att i sin 

tur genomföra en undersökning som behandlar ämnet och få fram resultat som visar att 

läraktiviteten inte tillämpas skapar hos mig frågetecken. Är det så att verksamma 
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grundskollärare saknar kännedom om boksamtal eller visar sig booktalk inte vara så gynnsam 

som den påstås och framhålls vara? Vidare vill jag uppmärksamma att resultatet visar att 

majoriteten av de intervjuade lärarna högläser i avslappningssyfte. Med tanke på att tidigare 

forskning framhåller raka motsatsen, det vill säga att högläsningen inte bör betraktas som en tid 

för avslappning utan att aktiviteten istället bör tillämpas i undervisningssyfte då den har stor 

betydelse för elevers språk- och läsinlärning (Stensson, 2006, s. 120), påvisar denna studies 

resultat att verksamma lärares praktik inte stämmer överens med teori inom ämnet.  

Sammantaget är jag positivt inställd till att lärarna som deltagit i studien anammar de metoder 

och läraktiviteter som teorier visar är gynnsamma för elevers läsinlärning, både vad gäller deras 

språkliga förmåga men även vad gäller deras analys- och reflektionsförmåga. Jag hoppas även 

att jag, genom min studies resultat, kan nå ut till de verksamma grundskollärare som saknar 

idéer vad beträffar skönlitteraturundervisning, med tanke på att jag finner de intervjuade 

lärarnas läraktiviteter inspirerande, kreativa och roliga för både lärare och elever. Vad jag 

emellertid ställer mig undrandes till är varför högläsningsstunder inte tas tillvara på i 

lärandesyfte. Å andra sidan tror jag att elever, även i mellan- och de högre åren, bör ges 

möjlighet och utrymme att få uppleva den typen av läsning som enbart innebär avkoppling, nöje 

och spänning utan att behöva brottas med den tekniska avkodningsprocessen som läsandet även 

innebär. Jag vågar dessutom tro att det, ur ett etiskt perspektiv vad gäller fenomenet, finns de 

barn och elever som saknar erfarenhet när det kommer till att få en skönlitterär bok läst för en. 

Något jag själv har haft förmånen att få uppleva, vilket jag minns att jag uppskattade. I de fallen 

som rör barn som ej har fått uppleva högläsning tror att jag skolan kan vara en otroligt viktig 

plats.  

Den svenska skolan ska se till att elever i slutet av årskurs 6 kan läsa och tillämpa olika strategier 

för att förstå texter (Skolverket, 2018, s. 265). Vad beträffar svenska elevers förmåga att läsa 

och förstå visar beklagligtvis tidigare års PISA-undersökningar att de ännu inte når en 

grundläggande nivå (Skolverket, 2019). Tidigt väckte ovannämnda faktum mitt intresse för att 

undersöka hur lärare utformar sin läsundervisning för att möjliggöra elevers utveckling av 

läsförståelseförmåga, vilket har varit en av denna studies frågeställningar. Förvisso tror jag att 

PISA-undersökningars resultat kan bottna i fler aspekter, såsom att barn idag vanligtvis hade 

valt skärmen före boken, men jag tror även att resultaten kan bero på hur grundskollärare 

runtom i landet väljer att utforma sin läsundervisning. Svaret på frågan, sett utifrån det resultat 

som framgår ur min studie, är att lärare bedriver en läsundervisning där de aktivt arbetar med 



32 
 

att låta sina elever besvara olika typer av frågor till de texter som de läser. Att arbeta på ett 

sådant sätt liknar jag vid en av de läsförståelsestrategier som framgår ur studiens 

bakgrundsavsnitt, det vill säga ”att ställa olika typer av frågor till texten” (Stensson, 2006, s. 

29). Jag vågar påstå att läsförståelsestrategin involverar övriga strategier, såsom att 

sammanfatta och återberätta en text samt att sätta texten i relation till egna erfarenheter (ibid), 

där det visar sig att träning vad beträffar dessa läsförståelsestrategier bidrar till elevers ökade 

förståelse för en text. De lärare som deltagit i studien anser att ovannämnda form av 

läsundervisning gynnar elevers läsförståelseförmåga, oavsett om arbetet med att besvara frågor 

utgår från en skönlitterär bok eller ett läsförståelseläromedel. Inte heller antyder tidigare 

forskning inom ämnet att det ena medlet skulle vara mer fördelaktigt än det andra. Istället 

handlar det om hur lärare konstruerar sådana frågor, hur de planerar för att elever ska arbeta 

kring frågor samt huruvida hänsyn tas till att frågor är noga utformade för att på bästa möjliga 

sätt möjliggöra för elevers utvecklande av läsförståelseförmåga. En lärare vars arbetssätt är att 

låta elever tillsammans med varandra få konstruera egna frågor utifrån en given text möjliggör, 

enligt mig, en föredömlig läsundervisning. Inte minst då detta är en gemensam läraktivitet som, 

ur ett sociokulturellt perspektiv, gynnar elevers både kunskapsinhämtning som språkutveckling. 

Sammantaget visar denna studie att undervisning kring att besvara frågor resulterar i elevers 

utveckling av läsförståelseförmåga, både enligt tidigare forskning och enligt lärarna som 

deltagit i studien. Vad jag förvisso lämnas undrandes kring är orsaken till varför elever ännu 

inte når en grundläggande förståelsenivå inom läsning. Något som leder vidare till studiens 

avslutande del – framtida forskning.  

6.3 Framtida forskning  

Denna studie har fördjupat sig i läsning av skönlitterära böcker i svenskundervisning där jag 

som forskare har fokuserat på grundskollärares tankar och upplevelser kring fenomenet. Med 

andra ord är det lärares, och enbart lärares, perspektiv som har belysts i studien. Inom skolan är 

däremot eleven en minst lika viktig aktör som läraren, därför skulle det vara intressant att i 

framtiden undersöka fenomenet utifrån ett elevperspektiv. I framtida forskningssyfte skulle hen 

således, genom förslagsvis klassrumsobservationer eller enskilda eller fokusgruppsintervjuer, 

kunna studera hur läsning av skönlitteratur i skolan upplevs och tas emot av eleven i fråga. Då 

jag ännu inte blivit klokare vad beträffar de undersökningar som visar att svenska elevers 
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läsförståelseförmåga brister skulle det även vara intressant att forska kring eventuella orsaker 

till detta.   
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Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

Chambers, A. (2011). Tell Me: Children, Reading & Talk: with The Reading Environment. 

Woodchester: Thimble Press.  
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förståelse. Göteborg: Daidalos.  

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur.  

Løkensgard Hoel, T. (2001). Skriva och samtala. Lund: Studentlitteratur AB.  

Miller, S. (2002). Vygotsky and Education: The Sociocultural Genesis of Dialogic Thinking in 

Classroom Contexts for Open-Forum Literature Discussions. New York: State University. 

Hämtad 2019-04-16 från  

https://www.researchgate.net/profile/Suzanne_Miller2/publication/267420429_Vygotsky_and

_education_The_sociocultural_genesis_of_dialogic_thinking_in_classroom_contexts_for_ope

n_-forum_literature_discussions/links/54a2d2be0cf257a63604d94f.pdf 
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https://www.kau.se/kup/fonster-mot-sprak-och-litteratur 

Skolinspektionen. (2010). Läsprocecessen i svenska och naturorienterade ämnen [Elektronisk 

resurs]. Hämtad 2019-04-17 från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsg

ranskningar/2010/lasprocessen/slutrapport-lasprocessen-sv-no-4-6 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett  

Samtycke till deltagande i forskning  

Examensarbete, grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs  4–6  
 

Sophia Frödén, lärarstudent i Jönköping vid Högskolan för lärande och kommunikation, har i 

uppgift att genomföra en kvalitativ studie i kursen ”Examensarbete för grundlärare med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6”. Studien syftar till att undersöka hur lärare 

använder sig av läsning av skönlitteratur i sin svenskundervisning samt huruvida 

skönlitteraturundervisning främjar elevers läsförståelse.  

 

Insamling av data till studien kommer ske via enskilda intervjuer som spelas in och 

transkriberas. Innehållet kommer enbart användas i forskningssyfte och all genererad 

information kommer anonymiseras och förvaras på ett säkert ställe till och med kursens slut. 

Efter avslutad kurs kommer all data och inspelning raderas. Då deltagandet är frivilligt kan du 

som intervjuperson avbryta din medverkan av studien när som helst utan några påföljder.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

Sophia Frödén 

 

 

Om du accepterar att delta, skriv under nedan 

 

__________________________________  

 

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller e-mail  

 

__________________________________  

 

 

Datum 

__________________________________                    __________________________________ 

 

 

Deltagarens signatur                    Forskarens signatur 

__________________________________                    __________________________________ 

 

 

Namnförtydligande                     Namnförtydligande 

__________________________________                    __________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

1. Beskriv din profession… 

- Utbildning? 

- Titel? 

- Ämnen du undervisar i? 

- Arbetslivserfarenhet? 

 

2. Vilken årskurs undervisar du i nu?  

 

3. Beskriv hur du arbetar med läsning av skönlitteratur i din undervisning… 

Före 

- Bokval? 

- Förberedelser av uppgifter? 

- Forskning/modell? 

Under 

- Vad för typ av läsning (gruppläsning, högläsning, tyst läsning m.m.)? 

- Schemalagd eller spontan? 

- Hur ofta och länge?  

Efter 

- Bearbetas läsningen? Hur? 

 

4. Vad ser du för för- respektive nackdelar med läsning av skönlitteratur i undervisning?  

 

5. Vad anser du är viktigt att tänka på i lärares arbete med läsning av skönlitteratur? 

- Lärarens roll? 

 

6. Arbetar du med läsning av skönlitteratur för att utveckla dina elevers 

läsförståelseförmåga? Hur? 

 

7. Ser du att läsning av skönlitteratur främjar dina elevers läsförståelseförmåga? På 

vilket sätt? 

 

8. Är det något du vill tillägga kring skönlitteraturundervisning i allmänhet som inte har 

rymts i mina intervjufrågor? 
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