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Sammanfattning  
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Elina Rickardsson 

”Därför behöver barnen böcker”                                                                                            
En kvalitativ studie om lärares arbete med skönlitteratur i undervisningen 

     Antal sidor: 35 
_______________________________________________________________________

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare beskriver den roll som 

skönlitteraturen har i den egna undervisningen och hur den utvecklar elevers läsintresse. 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Hur beskriver lärarna sitt arbete 

med skönlitteratur i den egna undervisningen? Vilka faktorer beskriver lärarna som 

betydelsefulla för att utveckla elevernas läsintresse? Studien är kvalitativ och 

datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna bestod av fyra 

lärare verksamma i årskurserna F-3. Analysen av det insamlade materialet skedde med en 

hermeneutisk ansats. Resultatet visade att aktivt arbete med skönlitteratur förekom i form 

av aktiv tystläsning, användningen av lässtrategier, högläsning med boksamtal och ofta i 

samband med tematiskt arbete. Aspekter som visade sig vara avgörande för utvecklandet 

av elevers läsintresse var tillgängligheten av böcker, läsande förebilder, motivation och 

enskilda intressen.  
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Abstract  

_______________________________________________________________________
Elina Rickardsson 

”Why children need books”                                                                                                 
A qualitative study about teaching using fictional literature 

     Pages: 35 
_______________________________________________________________________

The purpose of the study is to examine how teachers describe the use of fictional literature, 

its role in their teaching, and how they can develop the pupils’ willingness to read. 

According to the purpose the following research questions were formulated: How do the 

teachers describe their work with fictional literature in their teaching? What factors do 

the teachers describe as meaningful in order in order to develop the pupils’ desire to read? 

The study is qualitative and data collection was conducted through semi-structured 

interviews. The participants consisted of four active teachers in the lower grades of Primary 

School. The analysis of the collected data was made with a hermeneutic approach. The 

results revealed that active work with fictional literature occurred through active individual 

reading, the use of reading strategies, reading aloud, and book talks which often were 

carried out in relation to thematic work. Crucial aspects for the development of the pupils’ 

desire to read was found to be the availability of books, reading role models, motivation 

and individual interests. 
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1.   Inledning  

Att barn ska ägna sig åt läsning finns det mycket som talar för. Utöver de praktiska 

avkodningsfärdigheterna som utvecklas genom läsning öppnar skönlitteraturen upp för en 

djupare förståelse för omvärlden och människorna i den. Vi skapar dessutom en djupare 

förståelse för oss själva genom att relatera det lästa till egna erfarenheter och känslor 

(Kåreland, 2013). Att lära sig läsa handlar därmed om något mer än att kunna avkoda en 

text. Läsning ägnar vi oss åt för att nå ett högre syfte än så. ”Barn skapar mirakel när de 

läser. Därför behöver barnen böcker” påstod Astrid Lindgren (1958). Men för att dessa 

mirakel ska ske måste läsningen arbetas med och det bör göras på ett medvetet sätt.  

Trots detta upplever jag genom mina erfarenheter från de verksamhetsförlagda 

utbildningarna [VFU] att skönlitteratur har prioriterats bort till förmån för andra områden 

i undervisningen. De tillfällen som skönlitteratur fick plats i undervisningen var vid 

sporadiska stunder av högläsning samt individuell läsning som en aktivitet att ägna sig åt 

när resten av lektionsinnehållet hade behandlats. Av tradition förmedlar skolan en 

mekanisk syn på läsning (Stensson, 2006) vilken är densamma som jag har mött när jag 

har varit ute i verksamheten. I skolan får eleven lära sig att avkoda en text men får sedan 

inte samma välutvecklade redskap i att förstå innehållet i texten. En sådan hantering av 

läsundervisningen resulterar i att allt färre utvecklar ett läsintresse och synen på sig själv 

som en ”läsare” utvecklas inte (ibid.). Att läsning är en grundläggande färdighet för att 

aktivt kunna delta i samhällslivet är vedertaget och därför läggs det en stor tyngd vid just 

den kunskapen under grundskolans tidiga år (Skolverket, 2018). Enligt den bild jag har sett 

av verksamheten verkar det emellertid stanna vid det. Läsningen arbetas dessvärre inte 

vidare med. 

Med mina erfarenheter av verksamheten där skönlitteratur inte gavs utrymme ville jag 

komma i kontakt med lärare som faktiskt prioriterade den i sin undervisning. Genom detta 

ville jag sedan undersöka vilka sätt att arbeta med skönlitteratur som fanns och hur dessa 

verkade för att främja läsintresset hos eleverna. Undersökningen skedde genom kvalitativa 

intervjuer med fyra lärare som vid studiens utförande var verksamma på fyra olika skolor 

inom samma kommun. Det som dessa fyra lärare främst hade gemensamt var att 

skönlitteraturen var av stor betydelse för den egna undervisningen.     
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2.   Bakgrund  

I följande kapitel redogör jag för begreppet skönlitteratur, följt av den sociokulturella 

teoribildningen och dess relevans för studien. Därefter presenteras läsning av skönlitteratur 

kopplat till styrdokument och aktuell forskning. Vidare redogörs vilken betydelse 

läsningen av skönlitteratur har. Även hur skolan arbetar med den i undervisningen 

presenteras tillsammans med några av de arbetssätt som finns kopplat till detta. Därefter 

lyfts betydelsen av motivation och intresse för elever som befinner sig i en 

inlärningsprocess. Kapitlet baseras på kurslitteratur som grundar sig i forskning samt 

forskningsartiklar och rapporter.  

2.1  Skönlitteratur  som  begrepp  

Svenska ordboken definierar begreppet skönlitteratur som ”litteratur som är skriven med 

konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 

verklighetsbeskrivning” (SO, 2009). Utmärkande för skönlitteratur är att läsaren kan gå in 

i och uppleva texter som en alternativ verklighet, det vill säga berättelser och fiktiva texter, 

som också ger en djupare mening för läsaren (Öhman, 2015).  

Historiskt sett har skönlitteratur riktat mot barn en tradition av att fungera som ett 

pedagogiskt verktyg (Nikolajeva, 2017). I likhet med skönlitteraturen som är avsedd att 

läsas av vuxna har skönlitteraturen som är skriven för barn genrer och tillika innehåll som 

är färgade av sin samtid. Vi kan även idag notera didaktiska inslag i läsningen i form av 

skolans mekaniska lästräning (Kåreland, 2015), vilket stämmer överens med hur det har 

sett ut under historiens gång.  

2.2  Styrdokument  

Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) inleds 

med grundläggande värden och krav för alla som är verksamma inom skolan. Ett värde 

som skolverksamheten ska gå efter är att ”främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära” (Skolverket, 2018, s. 5). Det står även att ”skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (ibid., s. 5). I ett samhälle som 

befinner sig i ständig förändring måste skolans verksamhet anpassa sig för att dels spegla 

samhället i stort och dels förbereda eleverna för att fungera i detta samhälle: ”Det svenska 

samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 
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höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald” (ibid., s. 5). Senare nämns även följande: ”Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som arbetar där” (ibid, s. 5). Skolverket lyfter även upp vikten av att en varierad 

undervisning där flera olika arbetsformer får ta plats, ”där olika kunskapsformer är delar 

av en helhet” (ibid., s. 8). Elever är individer och behöver således ibland individuella sätt 

att arbeta på.  

Kursplanen i svenska lyfter upp vikten av att ha ett väl utvecklat språk och vilken betydelse 

språket har för individen och dennes identitet: ”Genom språket utvecklar människor sin 

identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 

2018, s. 257). Inom svenskämnet ska eleverna ges redskap och möta olika arbetssätt i syfte 

att utveckla sitt språk för att kunna använda det i olika situationer och för olika syften. 

Kommunikation lyfts upp som ett viktigt inslag för att utveckla just språkförmågan och 

därmed ska undervisningen ge plats åt detta. I det centrala innehållet står det bland annat 

att eleverna ska få med sig redskap i läsandet av texter för att kunna förstå och tolka dessa 

samt att kunna anpassa sin läsning efter vilken slags text det är och vad den består av. 

Dessutom ska eleverna få möjlighet till att möta olika typer av texter samt vad texterna 

innehåller och vilket budskap de bär på (ibid.).  

2.3  Det  sociokulturella  perspektivet  

Genom den vardagliga interaktionen med andra tar individen till sig ny kunskap.  

”Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. De sätt 

att resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som 

resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer” (Säljö, 2015, s. 105–106). 

Detta utgör grunden i vad som benämns som sociokulturell teoribildning, vilken 

underlättar förståelsen för hur inlärningen hos individer ser ut. Inom den sociokulturella 

teoribildningen talas det om redskap för lärande (medierande verktyg), vilka utgörs av 

resurser som används av den som lär sig i syfte att skapa kunskap och förståelse för sin 

omvärld (ibid.). Språk är ett exempel på ett sådant grundläggande redskap och det 

inrymmer många stora och viktiga delar för den sociokulturella teorin. Den beskrivs som 

”en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer 

och kollektiv” (Säljö, 2015, s. 34). Mycket av det vi lär oss ligger nämligen i samtal vi 

dagligen ägnar oss åt, vilket ger tyngd åt användningen av dessa i undervisningen, till 
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exempel i form av boksamtal. Med språket som redskap förstår vi vad andra lär oss och vi 

kan därigenom lära ut våra kunskaper till andra.  

I människans inlärningsprocess ingår enligt den sociokulturella teorin den proximala 

utvecklingszonen, som i stora drag bygger på människors kommunikation och samspel med 

varandra (Säljö, 2015). Det handlar främst om avståndet mellan vad eleven klarar på egen 

hand och vad hen klarar av med rätt form och mängd av stöd från en lärare, alternativt en 

annan godtycklig person med mer erfarenhet än eleven själv, som exempelvis en äldre 

kamrat. Lärande sker därmed i interaktion med andra och det behöver inte enbart vara 

kopplat till en lärare. Därigenom är språket nära bundet till kommunikation, vilken även 

den utgör ett viktigt redskap inom det sociokulturella perspektivet (ibid.). Genom 

kommunikation skapas mening av det som är tänkt att läras ut, menar Nilholm (2016) som 

fortsätter med att betona individuella faktorer hos de som lär in, samt vilken roll dessa 

faktorer har för själva inlärningen. Det handlar om att skapa mening och det är där och då 

som inlärning faktiskt kan ske (ibid.).  

2.4  Läsförståelse  i  den  svenska  skolan  

Sverige har under de senaste 20 åren deltagit i internationella kunskapsmätningar, bland 

annat PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, vilken är särskilt inriktad 

på elever i årskurs 4 och deras kunskaper och förståelse inom läsning (Skolverket, 2019). 

PIRLS är en internationell studie med huvudsyfte att mäta elevers nivå av läsförståelse av 

olika texttyper. Studien genomfördes i Sverige för första gången år 2001 och tanken är att 

den ska genomföras kontinuerligt i syfte att notera förändringar i läsförståelsemönster över 

tid. Faktorer som spelar in i undersökningen är läsförmågan, läsvanor och vilka attityder 

som finns till läsning hos eleverna som studien avser. När studien genomfördes första 

gången, det vill säga 2001, visade det sig att Sverige låg strax över snittet och det 

konstaterades utifrån resultatet att Sverige hade en förhållandevis likvärdig utbildning. 

Klyftorna mellan de som fick höga resultat och de som fick lägre resultat var inte avsevärt 

stor. Mätningar som gjordes efter 2001 visade emellertid en nedåtgående trend i resultatet. 

Slumpmässigt utförda studier kan inte spegla kunskaperna hos elevgrupper i skolor över 

hela landet. Den ger ändå en bild av rådande trender i läsningen hos eleverna i den svenska 

skolan och den bilden visade enligt senast utförd studie att attityder till läsningen sjönk 

övertid (Skolverket, 2019).  
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2.4  Läsning  av  skönlitteratur  

Anledningar till att läsa skönlitteratur är många (Kåreland, 2013). Bland annat utvecklas 

den empatiska förmågan eftersom skönlitteratur kan hjälpa läsaren att få syn på olika 

perspektiv av ett och samma fenomen. Även förmågan att ta till sig andra åsikter och 

synsätt än de egna, samt få syn på andra människors levnadsvillkor. Det finns även 

konkreta, språkutvecklande fördelar med läsning av skönlitteratur vilka Öhman (2015, s. 

20) nämner som ”språkkänsla, ordkunskap och kommunikativ förmåga” men även han 

påtalar de meningsskapande faktorerna av att ta till sig det lästa (ibid.). Det finns därmed 

flera anledningar till att läsa skönlitteratur. Utmaningen ligger i att få eleverna att vilja göra 

det (Kåreland, 2013). 

Målet med barnens läsning har över tid fått nya dimensioner utöver de pedagogiska 

verktygen som nämndes tidigare (Kåreland, 2015). Genom skolan får elever möjlighet att 

möta texter de med stor sannolikhet inte hade mött på egen hand ”Med hjälp av litteratur 

lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens möjligheter. […] De blir de 

litterära tänkare vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar” påstår Langer 

(2005, s. 13), som även menar att ”vi lever och talar om våra liv genom berättelser” 

(Langer, 2005, s. 20). För den så kallade aktiva läsaren blir texten i viss utsträckning 

identitetsskapande. Det som gör en aktiv läsare till just aktiv är dennes förmåga att vara 

med och bygga upp texten på egen hand under tiden som den läses.  

Langer (2005) talar om de så kallade föreställningsvärldarna som byggs upp av läsaren i 

mötet med skönlitteraturen. Läsaren tar det hen vet om verkligheten baserat på tidigare 

erfarenheter och med hjälp av denna, tillsammans med ny kunskap och förståelse från 

texten, bygger läsaren upp sin föreställningsvärld. Föreställningsvärlden i sin tur hjälper 

läsaren att förstå sin egen verklighet på ett djupare plan (ibid.). Med hjälp av en kunnig 

lärare kan eleven få syn på de världar som skönlitteratur har att erbjuda och nå dessa med 

hjälp av sina egna erfarenheter och tidigare upplevelser. En relation till texter som ständigt 

arbetas aktivt med ökar läsförmågan (Kåreland, 2015). Trots detta är skönlitteraturens roll 

i skolan ännu oklar (Kåreland, 2013).  

2.5  Skönlitteratur  i  undervisningen  

På sikt har intresset för läsning av skönlitteratur sjunkit och blivit allt mer utkonkurrerat 

av nyare, alternativa medier som har visat sig locka barns intresse i en allt större 
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utsträckning (Öhman, 2015). Den lärare som anser att läsning av skönlitteratur är viktigt 

för elevernas språkliga och reflekterande utveckling bör också ge plats åt den i sin 

undervisning (Stensson, 2006). Det har sedan en tid tillbaka funnits en genomgående trend 

i skolan där enskild läsning av skönlitteratur prioriteras bort i undervisningen till förmån 

för andra inslag, vilket har lett till att läraren sällan tar tid av sin undervisning för att låta 

eleverna sitta och läsa skönlitteratur enskilt. Stensson (2006, s. 36) lyfter upp vikten av att 

skapa en ”läsande kultur” och låter läsningen av litteratur utgöra grunden för 

undervisningen i stort.  

Utöver undervisningstid behöver läraren ha grundläggande kunskap om skönlitteratur och 

läsning för att kunna ge stöd åt sina elever att hitta rätt form av läsning genom anpassning 

av läsaktiviteter (Jönsson, 2007). Ett utrustat bibliotek med titlar som speglar elevernas 

intressen i kombination med en kunnig och engagerad lärare underlättar för eleverna att 

hitta böcker som speglar både specifika intressen och den egna läsförmågan. Detta är två 

viktiga faktorer i att skapa läsintresse(ibid.). Den engagerade läraren utgör ett vuxenstöd 

vilket även det lyfts upp som en avgörande faktor i att göra elever till hängivna läsare 

(Chambers, 2011). ”Läsare skapas av läsare” (ibid., s. 115, min övers.) vilket innebär att 

den vuxna har en stor och avgörande roll i att engagera elever och att göra frivilliga läsare 

av dem.  

2.5.1 Högläsning  

För att barn ska bli läsare måste de få möjlighet att lyssna på berättelser (Chambers, 2011). 

Påståendet styrks med hjälp av flertalet anledningar. Bland annat nämns det att högläsning 

i grupp fungerar som en slags modell för den egna läsningen på så sätt att den blivande 

läsaren utvecklar en förståelse för hur texten är uppbyggd, samt får chans att lära sig nya 

ord och hur dessa uttalas. Med erfarenheter av gemensam högläsning blir det generellt 

lättare för nybörjarläsaren att ta sig an texter på egen hand, menar Chambers (ibid.). Utöver 

kunskaperna i hur en läser kan högläsningen bidra till en ökad förståelse för varför en läser. 

Högläsning kan vara vägen in i den självständiga läsningen för en del barn (Stensson, 

2006). Högläsning skapar en gemensam upplevelse av en berättelse vilket kan upplevas 

meningsfullt i sig för en grupp. Med medvetet ställda frågor kring texten från lärarens sida 

kan det dessutom utvecklas en djupare förståelse för texten och dess budskap (ibid.). ”Det 

behövs en aktiv handling för att bli läsare” (Westlund, 2014, s. 170) vilket motiverar ett 

aktivt arbete med skönlitteratur i klassrummet. För att kunna förstå och skapa mening 
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genom läsningen krävs det i viss mån någon slags kommunikation kring det lästa, bland 

annat i form av boksamtal (Stensson, 2006). För att veta vad det faktiskt är vi tänker kan 

vi ibland behöva höra det högt (Chambers, 2011). Talet är av stor betydelse för lärandet 

och inte minst läsinlärningen eftersom ”att säga det man tänker gör tanken klarare” 

(Stensson, 2006, s. 121). 

2.5.2 Chambers samtalsmodell 

Enligt Chambers (2011) ska boksamtal bestå av följande tre komponenter: entusiasm, 

utredning av svårigheter och upptäckt av mönster. Det viktigaste i dessa samtal är att de 

ska vara just samtal, då elever ofta upplever att många boksamtal i undervisningen kan 

liknas vid förhör. I grunden handlar det om att ställa rätt typ av frågor, att undvika ”varför” 

och istället inleda varje fråga med ”berätta för mig” eller ”jag undrar”, menar Chambers 

(ibid., s. 136). På så vis liknar boksamtalet en dialog där deltagarna visar ett genuint 

intresse för vad övriga deltagare tänker och upplever kring det lästa.  

2.5.3 Tematiskt arbete 

Skönlitteratur som kopplar till elevernas egna erfarenheter kan även behandla ämnen som 

ingår i vad skolan ska lära ut (Nilsson, 2007). Användandet av skönlitteratur i 

undervisningen på det här sättet kan även kallas tematisk undervisning, då specifika teman 

utgör grunden i val av litteratur. Därmed kan skönlitteratur med fördel användas som 

redskap i andra ämnen utöver svenskämnet. Detta för att ge eleverna mer än enbart 

läsupplevelser, utan även för att förmedla kunskap om världen och för att hjälpa dem förstå 

den (ibid.).  

2.6  Lässtrategier  

För att kunna läsa det breda utbudet av texter som vi omges av krävs det att vi använder 

oss av olika strategier, anpassade efter texttyp och dess innehåll (Olin-Scheller, Tengberg 

& Lindholm, 2015). Westlund (2014, s. 124) beskriver dessa så kallade lässtrategier som 

”mentala aktiviteter som läsaren väljer för att tillägna sig, organisera och få ut information 

från en text”. Olika texter kräver olika strategier. Något som kännetecknar en god läsare är 

just användandet av strategier, både att vara väl medveten om vilken strategi som ska 

tillämpas och varför (ibid.). I det centrala innehållet för svenskämnet tas lässtrategier upp 

för att eleverna ska lära sig ”förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
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textens form och innehåll” (Skolverket, 2018, s. 258). Vanligt förekommande lässtrategier 

är att ställa frågor till texten, sammanfatta det lästa, skapa inre bilder, leta efter svåra ord 

samt förutspå vad som ska hända genom att titta på bilder och rubriker för att sedan 

applicera sin förkunskap på detta (Westlund, 2014). 

Användandet av lässtrategier har ett tydligt samband med metakognition hos läsaren 

(Westlund, 2014). Det handlar om att läsaren ska vara medveten om vilka strategier hen 

ska använda sig av när hen inte förstår. I korta drag handlar det om att vara medveten om 

det egna tänkandet och hur det fungerar i olika situationer. Metakognition har en stark 

påverkan på läsförståelsen eftersom den är direkt kopplad till lässtrategierna. Ju mer 

medveten eleven är om sitt eget tänkande desto mer troligt är det att hen väljer relevanta 

strategier till att förstå specifika texter (ibid.). Inom forskningen om läsundervisningen har 

metakognition spelat en betydande roll: ”I samband med läsprocessen skall en utvecklad 

metakognition förstås som förmågan att iaktta, problematisera, kommunicera och i 

förlängningen påverka den egna läsförståelse- och tolkningsprocessen genom aktiva val av 

läsförståelsestrategier” (Varga, 2013 s. 495–496).  

En forskningsstudie kring hur lärare försöker skapa genuina läsare av eleverna på sin skola 

framkom det bland annat att intertextualitet, det vill säga förmågan att koppla olika texter 

till varandra, var en avgörande faktor för att skapa förståelse för det lästa (Eriksson Bajaras, 

2012). ”För både lärare och elever är gränsytan mellan fiktion och verklighet en viktig 

resurs” (ibid., s. 105). Det har inom läsforskningen talats om text-till-text samt text-till-

världen, som båda är begrepp som handlar om intertextualitet men mellan olika faktorer 

och därmed två skilda syften för den som läser (ibid). När vi kan relatera det vi läser till 

det vi vet sedan tidigare kunskaper och erfarenheter tar vi lättare till oss det lästa, vilket 

innebär att ju mer vi läser, desto mer kan vi ta till oss nya texter vi möts av (Chambers, 

2011).  

2.7  Motivation  och  intressestyrd  läsning  

Westlund (2014) diskuterar vilken avgörande roll motivation har för elever som är i någon 

form av inlärningsfas, inklusive läsinlärningsfasen. Med hjälp av motivation blir elever 

mer villiga att ta sig an utmaningar och ser möjligheter i dessa snarare än svårigheter, vilket 

ger dem en betydligt bättre utgångspunkt i läsinlärningen än de elever som saknar 

motivation. Motivationen påverkas av flertalet faktorer och den kan delas in i två 
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underkategorier: yttre motivation och inre motivation, vilka har en direkt påverkan på 

elevens lust till att läsa. Yttre belöningar handlar om konkreta belöningar av olika slag 

vilket har visat sig leda till kortsiktiga lösningar inom läsundervisningen. Inre motivation 

kommer däremot från läsaren själv. Läsaren drivs av sin egen inre vilja att lära sig något, 

vilket på sikt genererar en högre nivå av läsförståelse (ibid).  

Vid det självständiga arbetet som utfördes vårterminen 2018 (Rickardsson & Ullergård 

Pappas, 2018) behandlades ämnet skönlitteratur och olika medier samt vilket stöd dessa 

hade för läsinlärningen hos barn med dyslexi och övriga läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet visade att aktivt arbete med skönlitteratur i klassrummet gynnar elever, både de 

som befinner sig i svårigheter och de som inte gör det. Utifrån den forskning vi hittade 

inom ämnesområdet kunde vi dessutom komma fram till specifika metoder vilka hade visat 

sig vara särskilt gynnsamma. En viktig faktor var intressestyrd läsning, vilken hade spelat 

en stor roll hos dyslektiker som nått framgångsrika karriärer trots sin diagnos. Av relevant 

forskning drog vi slutsatsen att intresse för olika former av litteratur var en betydelsefull 

faktor för läsinlärningen och att den börjar redan i tidig ålder (ibid.). 
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3.   Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare beskriver den roll som 

skönlitteraturen har i den egna undervisningen och hur den utvecklar elevers läsintresse. 

Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställningar:  

•   Hur beskriver lärarna arbetet med skönlitteratur i den egna undervisningen?  

•   Vilka faktorer beskriver lärarna som betydelsefulla för att utveckla elevernas 

läsintresse?  
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4.  Metod    

I följande kapitel redogör jag för metodologiska överväganden. Inledningsvis presenteras 

valet av metod, följt av urvalet och vilka kriterier som denna baserades på. Därefter 

redogörs det för hur jag gick till väga i utförandet av studien. Vidare lyfts studiens 

bearbetningsprocess med analys och tolkning av material. Denna följs av en redogörelse 

för studiens trovärdighet. Avslutningsvis lyfts de forskningsetiska aspekterna av studien. 

4.1  Kvalitativ  semistrukturerad  intervju  

Studien grundar sig i kvalitativ forskning med särskild inriktning på kvalitativa intervjuer. 

Anledningen till valet av just kvalitativ forskningsmetod med intervjuer var att komma åt 

tankar och inställningar hos informanterna vilka studien berör, det vill säga lärarna. 

Tolkningen låg i det här fallet hos mig som utförde studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvalitativa intervjuer är en flexibel forskningsmetod och har två generella 

huvudinriktningar: ostrukturerade respektive semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2016). I den här studien valde jag att inrikta mig på semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att jag utgick från en utformad intervjuguide, vilken innehöll frågor inom specifika 

områden som jag ville beröra. Frågorna var anpassningsbara och kunde kastas om. Även 

nya frågor kunde föras in som komplement och därmed förtydliga det som informanten 

svarade. Kvalitativa intervjuer kan till sin form liknas vid ett samtal men som präglas av 

ett särskilt fokus (ibid.). Fokus baserades på studiens syfte med tillhörande 

forskningsfrågor, det vill säga skönlitteratur, vilka sätt den kan arbetas med och hur den 

kan användas för att främja elevernas läsintresse.  

4.2  Urval  

Avsikten med studiens urval var att få en bild av aktivt och genomtänkt arbete med 

skönlitteratur i undervisningen; vilka arbetssätt som används och vad valen av arbetssätt 

baserar sig på. För att få en så bred bild som möjligt av vilka arbetssätt som erbjöds i 

lärarnas undervisning valde jag informanter i olika årskurser och lärare som dessutom var 

verksamma på olika skolor. Detta för att få en bredd i data, där alla informanter skulle ha 

förutsättningar att kunna tillföra något unikt till studien. Jag utgick från ett kriteriebaserat 

urval, det vill säga att informanterna var tvungna att uppfylla specifika kriterier för att 

kunna delta i studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). Även ändamålsenlighet och 

lämplighet (ibid.) är två viktiga faktorer i formuleringen av urval. Detta för att 
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informanterna och deras bidrag till studien ska spegla studiens problemformulering. Det 

första steget i rekryteringen handlar om att identifiera vilken slags informant som ska delta 

i studien, samt vad informanten i fråga har att bidra med (ibid.).  För studien var följande 

kriterier tvungna att vara uppfyllda: informanterna skulle vara legitimerade lärare för 

avsedd målgrupp (i det här fallet grundskolans lägre åldrar) och dessutom ha en tydlig 

koppling till läsundervisning. Urvalskriterierna baserades på studiens syftesformulering 

med tillhörande forskningsfrågor.  

Tabell 1. 

Namn Arbetsroll Antal år 

i yrket 

Koppling till arbete 

med skönlitteratur 

Karin Klasslärare i åk 3 26 Svenska som 

huvudämne 

Linda Klasslärare i åk 1  17 Svenska som 

huvudämne 

Sara Deltidstjänst i F-klass och skolbibliotekarie 2 Deltidstjänst som 

skolbibliotekarie 

Anna Klasslärare i åk 2 22 Lärare i svenska 

I studien valde jag att intervjua fyra lärare som är verksamma på fyra olika skolor inom en 

och samma kommun, se tabell 1. Kommunen hör till en av Sveriges tio största och de fyra 

olika skolorna är placerade i fyra skilda områden runt om i kommunen. Namnen på lärarna 

som nämns i studien är fingerade. 

4.3  Tillvägagångssätt  

Det tidigare presenterade urvalet lade således grunden för rekryteringen av informanter. 

Jag identifierade mina informanter som legitimerade lärare inom svenskämnet, vilka 

dessutom helst skulle vara verksamma i spridda årskurser. För att nå ut till denna specifika 
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målgrupp tog jag kontakt med rektorer på ett tiotal skolor runt om i kommunen. Rektorerna 

underlättade tillgången till informanterna och den miljö i vilken de verkar i, vilket gjorde 

dem till vad Christoffersen och Johanessen (2015, s. 58) benämner som ”dörröppnare”. 

Rektorerna vidarebefordrade min förfrågan till sina anställda lärare. De som hade ett 

intresse av att delta i studien tog sedan mailkontakt med mig för att vi sedan skulle kunna 

boka in en tid för intervju. 

Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll olika fråge-

områden inom det valda undersökningsområdet. Dessa baserades i första hand på studiens 

syfte och forskningsfrågor och sedan specificerades dem med hjälp av delarna i mitt 

bakgrundskapitel, i syfte att få ett tydligt samband mellan dessa två. Innan utformningen 

av en intervjuguide kan ske måste intervjuaren även ha klart för sig vad det faktiskt är en 

vill ta reda på, samt hur den nya informationen som ges av intervjupersonerna kan 

underlätta besvarandet av forskningsfrågorna. Ett av de grundläggande kraven på 

intervjuguiden var att frågorna skulle vara öppna och inte ledande, eftersom det var 

intervjupersonens subjektiva bild av verkligheten vilken jag som intervjuare ville åt. Det 

handlade om att få en bild av vad intervjupersonen tyckte var viktigt inom ämnet för 

undersökningen (Bryman, 2016). Intervjuguiden delades upp i fyra delar, främst för att jag 

som intervjuare på ett enkelt sätt skulle kunna få en överblick och se att alla viktiga delar 

kom med. Den första delen utgjordes av grundläggande bakgrundsfrågor och berörde 

informanten.  

Intervjuerna genomfördes under varierade omständigheter, då alla fyra gjordes på olika 

platser som alla hade olika förutsättningar att erbjuda. Tidsspannet på intervjuerna 

varierade. Den kortaste varade i cirka 20 minuter och den längsta 38 minuter. Resterande 

två intervjuer låg på ungefär 30 minuter vardera, vilket var den tid jag hade räknat med 

under planeringen av dem. Samtliga intervjuer genomfördes något så när ostört. Fokus låg 

på att ha en lokal som inga elever hade tillgång till vilket alla lärare lyckades med. Varje 

intervju inleddes med en kort information om arbetet och hur intervjun skulle gå till. En 

ifylld samtyckesblankett, vilken jag kommer återkomma till i ett senare avsnitt, lämnades 

till mig. Vid det här tillfället gick jag även igenom samtyckesblanketten personligen med 

informanten i syfte att reda ut eventuella oklarheter samt påminna om att de hade rätt att 

ifrågasätta och dessutom avbryta deltagandet när som helst under studiens gång.  
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4.4  Bearbetning,  analys  och  tolkning  av  material  

Det inspelade materialet transkriberades kort efter det att intervjuerna hade genomförts. 

Alla intervjuer skrevs in i ett och samma dokument vilket slutligen utgjordes av totalt 33 

sidor. Efter transkriberingen lästes materialet igenom i sökandet efter specifika teman samt 

för att skapa ett helhetsintryck (Christoffersen & Johannessen, 2015). I samband med detta 

sorterades även delar som var irrelevanta för studien bort, då dessa delar inte tillförde något 

av betydelse. Även delar som nämndes av informanterna vid mer än ett tillfälle under 

intervjun togs bort då detta inte heller tillförde något av vikt till studien (ibid.).  

Analysen skedde sedan stegvis, där själva bearbetningen utgjorde steg 1. Bearbetningen 

skedde genom noggrann och upprepad inläsning av intervjumaterialet, vilken sedan 

sorterades genom färgkodning. Detta för att göra transkriberingarna tydliga och 

lättöverskådliga för den fortsatta analysen. 

Jag plockade alltså ut delar som var av relevans för forskningsfrågorna. Detta är vad som 

inom analys kallas för kodning (Bryman, 2016, s. 688). Kodning är en process som handlar 

om att bryta ner betydelsefulla delar av textmaterialet, kategorisera dessa och slutligen 

värdera dessa i relation till varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hjälp av kodningen 

blev det insamlade materialet mer tillgängligt för analys (Christoffersen & Johanessen, 

2015). Kodning i denna bemärkelse är dessutom av föränderlig karaktär och indikatorer i 

analysen undersöks komparativt, enligt Christoffersen och Johanessen (2015, s. 115) som 

benämner koder som ”meningsbärande element”.  

I min inledande kodning i analyssteg 1 använde jag de teman som redan fanns inom ramen 

för studiens forskningsfrågor. Dessa teman utgjorde mina koder (se tabell 2). Med hjälp av 

dessa teman kunde det som var viktigt i relation till studiens syfte och frågeställningar 

därmed identifieras och lyftas fram (Christoffersen & Johannessen, 2015). I ett separat 

dokument sammanfattades innehållet under sex olika rubriker som var och en 

representerade ett tema. Där förde jag samman vad varje informant hade sagt utifrån det 

specifika temat, med syfte att låta innehållet i temat stå för sig självt. Utöver framtagandet 

av specifika teman har jag även motiverat varför de är av betydelse för undersökningen. 

De måste dels kunna kopplas till relevant litteratur och dels till varandra (Bryman, 2015). 

Det färgkodade innehållet resulterade alltså i sex olika teman vilka kategoriserades in 

under någon utav forskningsfrågorna (se tabell 2).  
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Steg 2 inleddes med meningskoncentrering som nästkommande steg i analysarbetet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det informanterna delade med sig av i intervjun kortades ner för att 

kärnan i svaren skulle kunna identifieras och sedan plockas ut. Efter granskning av texten 

för varje specifikt tema och med hjälp av genomförd meningskoncentrering framträdde ett 

antal kategorier inom varje tema, vilka bestod av fenomen som antingen flera informanter 

hade tagit upp eller som endast en hade lyft fram som betydelsefullt för den egna synen på 

ämnet (se tabell 2). De teman som gick in under Forskningsfråga 2 hade inte samma tydliga 

uppdelning av kategorier. Innehållet i dessa teman var mer övergripande med specifika 

undantag som tog stort utrymme i samtliga informanters intervjusvar. De olika 

kategorierna gav en tydligare överblick. För att kunna särskilja specifika drag och 

strukturer som förekom i intervjuerna var detta inslag av stor vikt. Därigenom kunde jag 

få fram det huvudsakliga innehållet i det material som informanterna delade med sig av 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Tabell 2. 

Forskningsfråga Teman Kategorier 

Hur beskriver lärarna arbetet 

med skönlitteratur i den egna 

undervisningen?  

 

•   Arbetssätt inom 
enskild läsning 

•   Arbetssätt inom 
gemensam läsning 

•   Utmaningar i 
undervisningen 

•   Enskild läsning:    
Aktiv tystläsning 

•   Enskild läsning: 
Lässtrategier  

•   Gemensam läsning: 
Högläsning med 
boksamtal  

•   Gemensam läsning: 
Tematiskt arbete  

•   Utmaningar:    
Språkliga 
anpassningar  

•   Utmaningar:    
Bristande stimulans  

Vilka faktorer beskriver 

lärarna som betydelsefulla i 

•   Läsande förebilder 
•   Den läsande miljön 

•   Inre motivation 
•   Yttre motivation 
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att utveckla elevernas 

läsintresse? 

 

•   Motivation och 
intressestyrd 
läsning 

•   Intressestyrd läsning 

4.4.1 Hermeneutisk meningstolkning  

I steg 3 av analysarbetet tolkades innehållet i kategorierna. Tolkningen skedde med en 

hermeneutisk utgångspunkt. Denna har dessutom ett tydligt samband med menings-

koncentrering som analysmetod eftersom tolkning av meningen av insamlade data är 

grundläggande inom hermeneutiken (Kvale & Brinkmann, 2014). Den här formen av 

tolkning baseras på ett konstant utbyte av tolkning mellan delarna och helheten i vilken 

delarna ingår. Processen kan liknas vid en cirkel, även kallad den hermeneutiska cirkeln, 

då den konstant går fram och tillbaka mellan delarna och helheten. De enskilda delarna av 

framtagna teman med tillhörande kategorier tolkades för att sedan ställas i relation både 

till varandra och till helheten i vilken de ingick. Helheten utgjordes i det här fallet av det 

insamlade textmaterialet i form av transkriberade intervjuer. Den hermeneutiska cirkeln 

kan ofta ta sin början i en ofullständig bild av helheten för att en sedan ska tolka delarna 

av den. Därigenom skapas en tydligare uppfattning om helheten utifrån dessa delar (ibid.). 

Att det just tolkas som en cirkulär modell underlättar förståelsen för innehållet samt 

skapandet av mening. När sammanhanget i textmaterialet har framkommit kan meningen 

också framkomma, tillsammans med tolkningen av den (ibid.).  

4.5  Studiens  trovärdighet  

I studien undersöktes en social verklighet och hur den ser ut är ingen absolut sanning 

(Bryman, 2016). Därmed är det inte möjligt att säkerställa att det som framkommer är sant, 

utan hur trovärdigt det är i förhållande till omkringliggande faktorer (ibid.). I studien 

utgjordes dessa faktorer bland annat av min roll och mitt agerande som intervjuare. Vilken 

typ av frågor jag ställde till informanterna var av stor betydelse; hur de formulerades och 

huruvida frågorna var öppna eller ledande. För att stärka studiens trovärdighet utgick jag 

uteslutande från öppna frågor. Undantag gjordes i form av ledande frågor som följdfrågor, 

för att säkerställa vad informanten hade sagt och för att jag som intervjuare hade förstått 

svaret rätt. Jag var även noga med att inte lägga några egna värderingar i det informanterna 

sa, utan lät deras svar stå i fokus för innehållet i intervjun och för att det jag sa skulle ha så 
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liten påverkan på utfallet som möjligt. Där gjorde jag undantag enbart i eventuella 

följdfrågor, men detta för att informanterna skulle utveckla och motivera sina svar. 

Trovärdighet i kvalitativ forskning handlar delvis om att säkerställa att ett likvärdigt 

resultat skulle ha framkommit, oavsett vem det är som utför studien. Analysen förväntas 

ge samma resultat, vem det än är som intervjuar och när som helst intervjun sker (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därför ville jag säkerställa att fokus ständigt låg på informanterna och 

deras svar. För att göra processen så transparent som möjligt har jag i kapitel 4.5 försökt 

att beskriva tillvägagångssättet grundligt. Därmed skulle intervjun kunna upprepas.  

Ytterligare en omkringliggande faktor är ljudupptagningen. Inspelning skedde via en 

mobil-app med just detta ändamål. Materialet transkriberades kort därefter och detta 

gjordes med stor noggrannhet. Efter transkribering lyssnades materialet igenom ytterligare 

en gång samtidigt som transkriberingen lästes igenom. Detta för att säkerställa att det 

skriftliga stämde överens med det muntliga och att jag vid transkriberingen inte hade gjort 

några missar.  

Tolkning och analys gjorde jag med mina egna förkunskaper och erfarenheter som grund. 

Det kan ha bidragit med subjektiva tolkningar, vilket påverkar studiens trovärdighet. Detta 

har jag varit medveten om och därmed har jag efter bästa förmåga inte låtit mina egna 

förkunskaper påverka resultatet.  

4.6  Forskningsetiska  aspekter  

I bedrivandet av all form av forskning krävs etiska principer för att säkerställa att 

forskningen genomförs på rätt sätt i relation till integriteten hos de inblandade 

(Vetenskapsrådet, 2018). De intervjuade i studien fick i förhand ta del av vad studien skulle 

komma att innebära och hur den och dess insamlade data skulle hanteras. Deltagarna fick 

ge sitt samtycke till medverkan genom en samtyckesblankett (se bilaga 2). På den stod 

även grundläggande information om vad studien skulle handla om, hur insamlandet av data 

skulle gå till och vad insamlade data skulle användas till. Informanten fick dessutom 

information om att hen hade full kontroll över det egna deltagandet, det vill säga att hen 

hade rätt att dra sig ur studien när som helst under arbetets gång utan att behöva uppge en 

anledning. Informanterna avidentifierades i arbetet, vilket de också fick veta från början 

att de skulle bli (Christoffersen & Johanssen, 2015). Alla personliga uppgifter har 

därigenom behandlats konfidentiellt.  
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5   Resultat  

I följande kapitel tar jag med utgångspunkt i studiens syfte upp resultatet från de 

genomförda intervjuerna. Resultatet presenteras i ordningen av de teman som framkom 

genom analysen och i samma ordning som kategorierna tillkom. För att göra materialet 

mer lättillgängligt har varje framtaget tema fått varsitt eget avsnitt. Inom varje specifikt 

tema presenteras sedan resultatet utifrån de kategorier som analysen har lett fram till. 

Avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 besvarar forskningsfråga 1: Hur beskriver lärarna arbetet med 

skönlitteratur i den egna undervisningen? Avsnitt 5.4, 5.5 och 5.6 syftar till att besvara 

forskningsfråga 2: Vilka faktorer beskriver lärarna som betydelsefulla i att utveckla 

elevernas läsintresse? 

5.1  Enskild  läsning  

Elevernas enskilda läsning visade sig förekomma i någon form hos alla lärare i studien. De 

olika formerna av enskild läsning som förekom var främst anpassade till vilken årskurs 

som lärarna undervisade i, där eleverna i årskurs 2 och 3 fick läsa mer självständigt än 

eleverna i årskurs 1 och förskoleklass. Anna och Karin, som är klasslärare i just årskurs 2 

respektive årskurs 3, beskrev båda att de låter sina elever inleda varje morgon med ett 

tystläsningspass. Anna delgav att både hon och eleverna uppskattade dessa pass vilka gav 

dem alla en lugn start på skoldagen. Anna beskrev även sin egen roll under dessa pass, 

vilken gick ut på att finnas tillgänglig som stöd för elever som behövde det. Karin beskrev 

att hon hade en liknande roll.  

5.2.1 Aktiv tystläsning 

Under tiden som studien genomfördes läste alla elever i Karins klass samma bok, vilken 

hon dessutom hade som högläsningsbok. Detta för att eleverna verkligen skulle få chans 

att jobba med boken på djupet, förklarade Karin. Hon kallade dessa pass för ”aktiv läsning” 

och motiverade sedan benämningen med att 

Skolan har fått kritik för att man har lämnat eleverna med sin läsning och 

bara sagt att ”nu är det tyst läsning”, och så sitter det barn som inte förstår 

och inte kan ta sig igenom en bok men det ser ut som att de läser. Så det 

har vi försökt att ändra på och kallar det då för aktiv läsning. (Karin) 
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Vidare förklarade Karin att eleverna får jobba aktivt genom att ständigt reflektera över det 

de läser, skriva upp ord som kan vara svåra och ställa frågor till texten. Upplägget med den 

enskilda läsningen motiverades alltså av målet att få med sig alla elever och att faktiskt 

arbeta med det en läser. Detta gör de genom att tillämpa olika lässtrategier vilka läraren 

har presenterat i sin läsundervisning.  

5.2.2 Lässtrategier 

Lässtrategier beskrevs av Karin som redskap att använda när texten ska arbetas igenom. 

Linda förklarade att hon har haft mer utvecklade och uppstyrda aktiviteter kring den 

enskilda läsningen med elever när de har kommit upp på högre nivåer. Oftast sker det inte 

förrän i årskurs 3. Hon uttryckte emellertid att hon vill att eleverna ska få möta några 

lässtrategier i början av sin läsinlärning, eftersom hon ansåg att det var av stor betydelse. 

Strategierna som togs upp i samband med detta var att förutspå vad texten skulle handla 

om genom att studera bilder och rubriker, att läsa om texten för att leta upp svåra ord, att 

ställa frågor till texten, att måla upp inre bilder utifrån det lästa samt att sammanfatta det 

väsentliga i texten. Dessa strategier grundade sig i forskning och förekom både hos Linda 

och hos Karin. Vid genomförandet av intervjun undervisade Linda i en årskurs 1 och där 

fanns det inte lika mycket krav på läsningen. Där lades fokus främst på att bygga upp ett 

grundläggande läsintresse, att faktiskt få elever att vilja närma sig de skönlitterära 

böckerna. Även Sara lyfte att hon arbetar på ett liknande sätt med eleverna hon möter och 

beskrev vidare att hon inte såg någon anledning till läsning för läsandets skull: ”det handlar 

inte om att de ska läsa ut en hel bok, för det säger ju oss ingenting. […] tycker de att det är 

jobbigt så förstör vi ju den här läslusten”. Hon betonade även att all läsning är bra läsning, 

särskilt för de elever som inte har ägnat så mycket tid åt frivillig läsning tidigare. 

5.2  Gemensam  läsning  

”Jag tycker att det är fantastiskt att få läsa tillsammans med barn. Jag älskar ju att läsa själv 

och det inrymmer så otroligt mycket. Om du vill så kan du få in allt i högläsning” uttryckte 

Karin som beskrev de stora möjligheterna hon kunde se med sina högläsningspass. För de 

elever som inte har kommit så långt i sin enskilda läsning är högläsningspassen som 

erbjuds i undervisningen av stor betydelse, menade flera av lärarna i studien. Anna lade 

återigen vikt vid anpassningar och motiverade sina högläsningspass med att det finns 

elever som tar till sig texter bättre om de får höra dem. Att erbjuda skönlitteratur på det här 
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sättet säkerställer även att fler elever får chans att faktiskt se vad läsning av skönlitteratur 

har att erbjuda. 

Vi på skolan kan ju inte veta om de får detta hemma. Vissa av våra barn 

får ju det, men inte alla. Så för dem som aldrig får det blir det ju verkligen 

guldstunder här inne, när de verkligen får höra böcker. (Sara) 

Sara lade även till att högläsning ger fler möjligheter att reda ut svårigheter i texten och 

det hjälper eleverna att lära sig nya ord och begrepp, i större utsträckning än om de enbart 

hade lämnats själva med läsningen. På samma sätt som vissa av informanterna beskrev att 

de vill arbeta aktivt med den enskilda läsningen i syfte att utveckla språk- och 

läsförståelseutvecklande förmågor hos eleverna, vill de även vidareutveckla den 

gemensamma läsningen. Linda berättade att hon har varit tydlig med att högläsningspassen 

inte är till som paus eller avslappningsstund, utan ett aktivt lektionstillfälle.  

Jag vill ju att det ska bli nånting av det, det ska ju leda till nånting. Sen 

kan man ha bägge delar, absolut, för att ta en paus. Men eftersom barnen 

idag saknar väldigt mycket det här att kunna gå in i en bok, skapa sig inre 

bilder, få de här associationerna, har många jättesvårt med och då måste 

man jobba med det aktivt, inte bara sitta och pausa. (Linda) 

5.2.1 Boksamtal 

Eleverna borde inte bli lämnade med en text utan att få möjlighet att bearbeta den på något 

sätt, enligt Linda. Vid högläsningen får de dessutom möjlighet att bearbeta den 

tillsammans, genom främst boksamtal. Linda beskrev bland annat att hennes grupper har 

främst fått arbeta efter Aidan Chambers samtalsmodell. Frågorna som ställdes i 

boksamtalen baserade hon på elevernas erfarenheter och sedan hjälpte hon dem att koppla 

det upplevda till det lästa. Det kunde handla om liknande upplevelser som eleverna hade 

varit med om, men även områden som behandlade empati och känslor, i syfte att få 

eleverna att tänka sig in i andras situationer och levnadsvillkor. Det är också något som 

Karin beskrev att hon brukar ha i åtanke i val av gemensam högläsningsbok, då hon gärna 

ser till att det finns goda möjligheter till samtal och utveckling av empati för eleverna 

genom den nämnda boken.  
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5.2.2 Tematiskt arbete 

Val av skönlitterär bok att ha till högläsningspassen grundar sig ofta i aktuellt temaområde 

i andra skolämnen hos samtliga informanter. Många uttryckte nämligen att de såg 

möjligheter att integrera olika ämnen i främst de samhällsorienterade ämnena med 

skönlitterära texterna. Främst handlade det om att arbeta med en skönlitterär bok som 

behandlade temat i fråga. Både Karin och Linda beskrev dessutom att de har använt sig av 

skönlitteratur som redskap för att arbeta med värdegrund och kamratskap i perioder då ett 

sådant behov har krävt lite extra arbete. Då valde läraren att läsa högt ur en skönlitterär 

bok som berörde temat och sedan diskuterade med eleverna utifrån deras egna erfarenheter 

kopplat till innehållet i boken. En bakomliggande tanke hos lärarna som beskrevs arbeta 

på det här sättet är att utveckla empati hos eleverna och bygga en förståelse för olika 

perspektiv. I dessa fall har den egna erfarenheten spelat en extra stor roll och innehållet har 

hjälpt eleverna få syn på sin egen verklighet och i vissa fall även andras verklighet. 

5.3  Utmaningar  i  undervisningen  

Lärarna som deltog i studien hade alla sin unika bild av verksamheten och de utmaningar 

som de kunde se i den. Variationen i hur länge var och en av lärarna har varit verksamma 

visade sig dessutom vara stor, vilket har gett dem olika stor mängd erfarenheter. Karin 

hade vid sin intervju varit verksam lärare i lite mer än 26 år och kunde genom sina år som 

aktiv lärare notera en avgörande utveckling för elevernas lärande. Barn idag befinner sig i 

en digitaliserad miljö vilken är starkt präglad av ”snabba kickar och direkta belöningar”, 

uttryckte hon. Vidare lyfte hon även att detta sker på en nivå som den traditionella 

undervisningen inte kan erbjuda. Detta i kombination med att föräldrar över tid har intagit 

en mer osäker roll och där gränssättningen ofta uteblir, har bidragit till att barn inte ser 

någon motivation med uppgifterna som de möter i skolan, inte minst läsningen av tryckta 

böcker. ”Det är svårt att få barn att läsa, därför att telefoner och datorer lockar mycket mer” 

uttryckte Karin, som lade till att detta är för henne är en särskilt stor utmaning. 

5.3.1 Språkliga anpassningar 

Det finns emellertid en faktor vilken alla såg som en utmaning, oavsett erfarenhet och 

arbetsplats. Denna utgörs av språkliga anpassningar. Sara och Anna var vid sina respektive 

intervjutillfällen båda verksamma på skolor som beskrevs som mångkulturella. Den största 

utmaning de mött på sin respektive skola har varit att möta varje elevs individuella 
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språksituation. Det finns elever som de visste inte fick med sig någon språklig utveckling 

hemifrån och det finns en stor andel elever vars språkliga hemmiljö de inte visste någonting 

om. Anna beskrev att man som lärare bär det tyngsta ansvaret i situationer som dessa: ”där 

får man ju slå knut på sig själv flera gånger för att både räcka till och hitta metoder och hur 

man ska gå till väga”. Hennes långa erfarenhet i yrket och på skolan hon är verksam på har 

varit en stor tillgång, tillsammans med insikten om att utmaningarna ändå är utvecklande 

för yrkesrollen. Anpassningar i undervisningen görs även av andra anledningar än språket, 

enligt Linda, som vid intervjutillfället undervisade i svenska i en årskurs 1. När eleverna 

möter skolans värld bär de med sig en mängd olika erfarenheter och kunskaper i språket, 

enligt Linda. Att möta alla individuella behov som finns i en grupp där spännvidden mellan 

de som kan och de som inte kan är förhållandevis stor såg hon som den största utmaningen 

i den yrkesroll som hon specifikt befann sig i vid intervjutillfället.  

5.3.2 Bristande tillgänglighet 

Utmaningar som kan appliceras på elevgrupper oavsett årskurs kunde enligt Linda handla 

om en bristande läsmiljö som majoriteten av elever i dagens skola omges av på sin fritid. 

Idag läser de inte, eller de har inte med sig läsningen på samma sätt 

hemifrån, tycker inte jag från om man backar ett par år. De läser 

vanligtvis inte hemma, de har vanligtvis inte böcker hemma i bokhyllor. 

De besöker sällan biblioteken så det är inte alltid att de har det naturligt 

med sig hemifrån. (Linda) 

Som verksam på en relativt nybyggd skola som vid tillfället för intervjun ännu inte hade 

ett färdigställt skolbibliotek, upplevde Linda en stor utmaning i sitt uppdrag att göra 

frivilliga läsare av sina elever. Själva utmaningen låg därmed i den bristande 

tillgängligheten av böcker. Detta hade Linda efter bästa förmåga försökt att lösa genom att 

själv se till att eleverna skulle få tillgång till ett grundläggande sortiment av skönlitterära 

böcker.  

5.4  Den  läsande  miljön  

Kontinuerliga studiebesök på olika bibliotek i kommunen och att regelbundet gå till 

skolbiblioteket förekom hos flera av lärarna i studien. Efter varje studiebesök på någon av 

kommunens större bibliotek kunde flera av lärarna i studien märka ett ökat engagemang 
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för böcker hos eleverna. Det hade även bibliotekarierna förmedlat till lärarna, då de delgav 

för lärarna att de hade noterat en ökad åtgång på lånekort och att flera av eleverna återvände 

till biblioteken i sällskap av sina föräldrar. Baserat på dessa studiebesök ansågs 

tillgängligheten av böcker vara av stor betydelse i skapandet av en god läsmiljö. Dels för 

att tillgodose elevernas behov och intressen och dels för att göra mötet med böcker så 

naturligt som möjligt. Det ansågs vara viktigt för eleverna att omges av böcker och få chans 

att möta dem på ett inbjudande sätt. Att det just skulle vara inbjudande och att eleverna på 

egen hand skulle vilja läsa genom att fritt få gå runt och bläddra bland böckerna som fanns 

i utbudet var en viktig grundfaktor i att kunna skapa en läsande miljö, lade Linda till. 

Sara, som vid intervjutillfället hade en deltidstjänst som bibliotekarie på skolan, beskrev 

att hon tillsammans med sin kollega varje vecka anordnar en aktivitet som de kallar för 

”öppet bibliotek”. Denna går ut på att elever från förskoleklass till och med årskurs 3 i 

halvklass får besöka skolbiblioteket, för att dels få ta del av den läsande miljön och dels 

att med stöd från en bibliotekarie låna med sig en bok att ha till sin enskilda läsning. Vid 

dessa tillfällen får bibliotekarierna läsa högt för eleverna, samtala om det lästa och sedan 

finnas tillgängliga som hjälp för eleverna i deras val av böcker. Tillfällena avslutas 

nämligen med att varje elev får låna med sig en bok att ha som tystläsningsbok i 

klassrummet eller ha att läsa hemma. Tiden i biblioteket går även åt till att bara omge sig 

av böcker, att fritt få gå runt och bläddra bland sådant som intresserar och bibliotekarierna 

går runt och hjälper eleverna att hitta just det som intresserar. Dessutom får eleverna en 

stor frihet i just den miljön och får därmed närma sig läsningen på sina egna villkor. 

5.4.1 Klassrumsbibliotek 

Samtliga informanter delgav att de såg till att ha ett utbud av skönlitterära böcker i sitt 

klassrum. Majoriteten av lärarna på Saras skola har skönlitteratur tillgängligt i sitt 

klassrum. Det har hon i egenskap av skolbibliotekarie sett till. Hon benämnde dessa som 

”klassrumsbibliotek” och tillsammans med sin kollega, som även hon har en deltidstjänst 

som bibliotekarie på skolan, har de som arbetsuppgift att se till att det finns en bredd i 

utbudet av skönlitteratur och att böckerna kontinuerligt byts ut för att skapa en ännu 

bredare variation.  

Anna beskrev ett upplägg som kunde liknas vid ett klassrumsbibliotek, vilken utgörs av en 

bokfylld vägg längst ner i klassrummet där eleverna har fri tillgång till utbudet. Den har 
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hon som klasslärare eget ansvar för. Utbudet är brett och består av böcker som hon bidragit 

till privat genom sina år i yrket. Vissa böcker byts ut allteftersom eleverna går upp i 

åldrarna eller när hon får nya grupper där det krävs anpassningar. På frågan om varför hon 

valt att lägga ner så mycket arbete på sitt klassrumsbibliotek svarade hon att läsmiljön är 

av stor betydelse för eleverna, inte minst i det rum som de spenderar majoriteten av sin 

skoldag. 

Om vi tar klassrummet först så är det jätteviktigt att det är en tilltalande 

miljö när barnen kommer in. Där ska finnas en grund av skönlitteratur, 

det ska finnas både olika nivåer och olika mängd text så alla kan bli 

inspirerade till att läsa. Jag tycker det är jätteviktigt. Så under åren har 

jag byggt upp ganska mycket. (Anna) 

Anna förmedlade genom detta ett tydligt ansvar och engagemang hos läraren, att det inte 

enbart är upp till biblioteken att visa eleverna en god läsmiljö. Samtliga lärare uttryckte att 

skolan har ett stort ansvar i att skapa en läsande miljö som bjuder in elever att vara en del 

av den. 

5.5  Läsande  förebilder  

En vuxen har goda möjligheter att utgöra en läsande förebild. Karin såg problem i att barn 

sällan ser vuxna läsa en bok idag för ”ser barn inte att vuxna läser då läser inte dem heller. 

[…] Barn gör som vi vuxna gör” (Karin). Det handlar om mer än att erbjuda olika former 

av läsning i sin undervisning. Läraren måste dessutom lära ut hur en identifierar sig som 

en läsare, uttryckte hon. Linda ser möjligheter i högläsningspassen genom att förmedla ett 

engagemang för läsning av skönlitteratur och beskrev att hon gärna väljer böcker som hon 

själv tycker mycket om. Det brukar hon även vara noga med att tala om för eleverna innan 

högläsningen börjar, att boken hon ska läsa betyder mycket för henne: ”nu får du faktiskt 

vara med om nånting här för jag har tagit med den bästa boken jag har hemma” (Linda). 

Därigenom hoppas hon på att skapa ett engagemang genom att betona för eleverna att de 

faktiskt får uppleva någonting när de ger sig hän för högläsningen.    

Att avsätta tid i sin undervisning till läsning och arbete med skönlitteratur är något alla 

informanter gör, i syfte att eleverna ska se att det är ett prioriterat område. Det är angeläget 

att en i egenskap som både vuxen och lärare visar att det faktiskt är viktigt och värt att 

lägga tid på. Pedagogens roll är därmed viktig på flera sätt, menade Sara. Anna tog upp att 
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hon ville skapa tydliga vanor kring läsningen och att eleverna därigenom ska utgå från att 

den har en given plats i hennes klassrum. Att skapa tydliga rutiner kring läsningen är 

därmed en viktig faktor, just för att den ska få ta ett naturligt utrymme i undervisningen.  

5.6  Motivation  och  intressestyrd  läsning  

Motivation är en viktig faktor i bygget av läsintresset hos eleverna, vilket flera av 

informanterna betonade. I grunden handlar det om att ha ett syfte med sin läsning och se 

vad en faktiskt kan ha den till. I den motivation som informanterna lyfte upp visade det sig 

att både inre och yttre motivation hade använts för att bygga upp elevernas läsintresse.  

5.6.1 Yttre motivation kontra inre motivation 

Yttre motivation i form av lästävlingar förekommer på skolan som Sara är verksam i. 

Tävlingarna brukar genomföras varje lov och vid intervjutillfället hade en sådan tävling 

nyligen genomförts. Sammanfattningsvis går dessa tävlingar ut på att varje klass från 

förskoleklassen till och med årskurs 5 ska läsa så många böcker som möjligt, anpassade 

efter rätt nivå. Den klass som får ihop flest lästa böcker vinner ett pris. Sara beskrev 

tävlingarna som lyckade, just för att många elever fick ett driv i sin läsning. Även Anna 

beskrev att hon och hennes kollegor i viss utsträckning har ägnat sig åt yttre motivation i 

form av små belöningar efter att eleverna har klarat av att läsa en viss mängd text. Detta 

förekommer emellertid endast när eleverna befinner sig precis i början av sin läsinlärning. 

Den inre motivationen triggas av andra faktorer men ger också en annan slags 

tillfredställelse hos den som behöver motiveras. Det hade lärarna vars elever ägnar sig åt 

fadderverksamheter sett tydliga exempel på. De lärare som lyfte upp fadderverksamhet var 

Karin och Sara, vars båda elevgrupper har visat uppskattning för den typen av läsaktivitet. 

I fadderskapet ingår nämligen högläsningsgrupper, där elever i årskurs 3 får läsa för elever 

i förskoleklass och årskurs 1. Den främsta anledningen till verksamheten var att knyta goda 

kontakter årskurserna emellan, men även att de yngre eleverna som ännu inte kan läsa 

skönlitterära böcker på egen hand får möjlighet att göra det gemensamt i grupp. Hos de 

äldre eleverna växer den inre motivationen eftersom de får ett tydligt syfte med sin läsning:  

Det tycker de är jätteroligt. Då har de ju liksom ett syfte också med sin 

läsning. Ett mål att se att ”jag tränar in den här berättelsen nu och så kan 
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jag få läsa upp den för nån”. Då stärks de ju väldigt mycket själva. 

(Karin) 

Sara tyckte sig också se en tydlig uppskattning hos eleverna, som får känna sig sedda och 

även att få växa in i sin roll som läsare. Att ha någon som ser upp till en och vad en klarar 

av att göra stärker den läsande identiteten, menade hon. Den inre motivationen tycks 

därmed ha andra grunder än den yttre motivationen, som det också fanns goda möjligheter 

till att arbeta vidare med. 

5.6.2 Intressestyrd läsning 

Att fånga upp elevernas individuella intressen samt att koppla det lästa till deras egna 

erfarenheter är av stor betydelse för att väcka läsintresset, menade samtliga informanter. 

Anna hade vid tillfället för intervjun noterat att en elev som gärna inte läste helt plötsligt 

hade satt sig och slukat flera texter, av den anledningen att de berörde ett särskilt intresse 

som eleven i fråga hade. Att locka elever till läsning genom intressen upplevdes av lärarna 

vara särskilt effektivt.  ”Det tycker jag är A och O med de eleverna […] för då kommer 

läsningen gratis, om det finns en nyfikenhet. Så det är nog framgångsnyckeln med barn 

som vill undvika läsning” uttryckte Karin. Särskilt med elever som av olika anledningar 

gärna undviker läsning eller som inte finner ro och lust i den, poängterades användning av 

egna intressen som en stor källa till framgång. 
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6   Diskussion  

I kapitlet som följer diskuteras först metodologiska överväganden i ett separat avsnitt. Där 

tas faktorer som metodologiska styrkor respektive svagheter upp, tillsammans med 

felkällor samt de egna erfarenheternas påverkan på resultatet. I avsnittet därefter diskuteras 

resultatet av det analyserade textmaterialet i relation till bakgrundskapitlet. Slutligen lyfts 

några avslutande kommentarer om studiens resultat tillsammans med idéer för fortsatt 

forskning.   

6.1  Metoddiskussion    

Med utgångspunkt i bakgrund samt syfte med tillhörande frågeställningar samlades 

empiriska data in, bestående av kvalitativa intervjuer. Att valet av metod föll på just 

kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod var att det 

gick i linje med studiens syfte, jämfört med alternativa metoder. Med studien ville jag 

komma åt de deltagande lärarnas bakomliggande tankar med val av arbetssätt och även 

den egna synen på skönlitteratur som ämnesinnehåll. Det motiverade valet av 

insamlingsmetod (Bryman, 2016). Genom intervjuerna fick de deltagande lärarna 

möjlighet att lyfta fram och gå in på djupet av sin egen undervisning. De uttryckte ett 

genuint intresse för ämnet vilket berikade innehållet i intervjuerna då de gav väl utvecklade 

svar på de ämnesrelaterade frågorna. Att jag heller inte var bekant med informanterna 

sedan innan blev en styrka i studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). I sökandet efter 

informanter hade jag tagit kontakt med rektorer på olika skolor runt om i kommunen som 

sedan fick vidarebefordra förfrågan till sina anställda. De som sedan deltog gjorde det för 

att de hade ett intresse av att delta i studien. Fokus låg alltså på själva studien och dess 

innehåll och inte på mig som genomförare av studien (Bryman, 2016).  

De fyra deltagande lärarna hade olika mycket erfarenhet av yrket då det fanns en stor 

spännvidd i hur länge de hade varit ute i verksamheten. De var dessutom alla verksamma 

på olika skolor, med varierade elevgrupper och förutsättningar, vilket även det bidrog till 

en variation i vad de kunde dela med sig av till studien. Detta gav mig som undersökare en 

bredd i data då alla informanter kunde ge sina unika bidrag till studien, men i analysarbetet 

fanns det en svaghet i detta då det insamlade materialet stundtals strävade i flera olika 

riktningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det blev därmed svårt att sålla materialet 
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och plocka ut det som var det enskilt viktigaste i intervjuerna då informanterna många 

gånger betonade olika faktorer.  

Ett annat tillvägagångssätt som hade kunnat bidra med värdefulla data hade varit 

deltagande observationer, vilket hade inneburit att jag som undersökare hade kommit ut i 

verksamheten och själv undersökt vilka metoder som faktiskt används, hur de används och 

hur de tas emot hos eleverna (Bryman, 2016). Då hade jag fått göra en egen tolkning av 

arbetssätten direkt utan att läraren själv hade fått lägga värderingar i beskrivandet av dem. 

Det bör tilläggas att det nödvändigtvis inte hade varit en avsevärt bättre metod, men utfallet 

hade kunnat variera något samt att mina ursprungliga forskningsfrågor inte hade behövt 

anpassas lika mycket efter val av metod.  

Felkällor fanns att hitta i intervjusvaren, vid de tillfällen då informanterna missuppfattat 

någon av frågorna eller gav ett knapphändigt svar vilket ledde till att jag som intervjuare 

antingen fick ställa ledande frågor eller dra egna slutsatser utifrån vad informanten gav för 

svar (Bryman, 2016). Jag skulle i egenskap av intervjuare hålla mig objektiv till det som 

togs upp av informanten i intervjun vilket stundvis gjorde det svårt att leda samtalet vidare 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det resulterade i att dessa aspekter förblev outvecklade 

intervjusvar vid de tillfällen då följdfrågor inte ställdes.  

Andra faktorer som påverkade resultatet samt slutsatsen av det var utformandet av 

forskningsfrågorna. Dessa styrde urvalet vilket i sin tur styrde resultatet (Bryman, 2016). 

Urvalet ledde bland annat till en viss bredd i data, vilket synliggjorde flera olika aspekter 

på studiens ämne (Christoffersen & Johannessen, 2015). Inom urvalet skulle en tydlig 

koppling till svenskämnet med aktivt arbete med skönlitteratur även ingå som 

grundläggande kriterium vilket bidrog med viktiga delar till resultatet (ibid.). Det faktum 

att samtliga informanter var väl insatta i skönlitteratur som ämnesinnehåll och hur det kan 

arbetas med i praktiken var därför ett viktigt urvalskriterium.  

Egna erfarenheter hade en viss påverkan på tolkningen av det empiriska materialet, 

eftersom förförståelse har en betydande roll i tolkning inom kvalitativ forskning 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Många av de arbetssätt som beskrevs av 

informanterna var emellertid obeprövade för mig då jag utifrån mina erfarenheter har 

upplevt att ämnet har prioriterats bort i undervisningen. Mina upplevelser av skönlitteratur 

i klassrummet stämde överens med vad en av informanterna beskrev som ”pausaktivitet”, 
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det vill säga något de ägnar sig åt när det finns tid över efter den prioriterade 

undervisningen är avklarad. Mina personliga åsikter kan ha spelat in en viktig roll i 

analysen då jag ser negativt på att prioritera bort skönlitteraturen i undervisningen liksom 

att arbeta med den på ett ogenomtänkt sätt. Detta baseras dels på personliga åsikter och 

dels på vad som har framkommit genom forskning och läsning av kurslitteratur inom 

ämnesområdet. De egna erfarenheterna tillsammans med de egna åsikterna har därmed 

varit i åtanke delvis under utformandet av undersökningsmetoden och även under analysen 

av empiriska data.  

6.2  Resultatdiskussion    

Genom den hermeneutiska ansatsen tolkades varje del (temana med tillhörande kategorier) 

av resultatet och ställdes mot helheten, vilken utgjordes av forskningsfrågorna. På så sätt 

skapade jag en förståelse för helheten, vilket i sin tur gav ytterligare förståelse för delarna 

som ingick i den. Delarna plockades ut från resultatet och diskuteras nedan i relation till 

aktuell forskning vilken presenterades i bakgrundskapitlet. 

6.2.1 Möjligheter med skönlitteratur i undervisningen 

Resultatet visade på att skönlitteratur ansågs vara viktigt av lärarna som deltog i studien 

och därmed gavs det en naturlig plats i deras respektive klassrum. Det visade sig finnas 

flera anledningar till att ge plats åt skönlitteratur i undervisningen, vilka togs upp av både 

informanter och tidigare forskning. Faktorer som utveckling av den empatiska förmågan 

genom att synliggöra olika perspektiv och andras levnadsvillkor lyftes upp av Kåreland 

(2013) medan Öhman (2015) lyfte upp de språk- och kommunikationsutvecklande 

aspekterna av att ägna sig åt skönlitteratur.  

Lärarna i studien har dessutom använt skönlitteraturen som redskap i att stärka gruppen, 

just för att den ansågs hjälpa eleverna utveckla den empatiska förmågan. Innehållet kunde 

även kopplas till andra skolämnen, vilket möjliggjorde tematiskt arbete. Läsning ägnar vi 

oss emellertid åt av en rad olika anledningar som motiverar dess plats i undervisningen. 

Det framkom att lärare i studien själva uppskattade skönlitteratur väldigt mycket och ville 

förmedla detta engagemang till sina elever, genom att betona att de faktiskt skulle få 

uppleva något under läsningen. Skönlitteratur ansågs av lärarna ha ett underhållningsvärde 

som inte kunde erbjudas på samma sätt genom de flesta andra inslagen i undervisningen.  
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6.2.2 Aktiv läsning 

I kapitel 2.5.1 nämns det att ”det krävs en aktiv handling för att bli läsare” (Westlund, 

2014, s. 170) vilket talar mot den rådande trenden i skolan som framgick genom intervjun 

med Karin, som påstod att eleverna idag blir allt mer lämnade ensamma med sin läsning. 

Det var ett faktum även Stensson (2006) och Öhman (2015) hade noterat. För att kringgå 

den här utmaningen valde Karin att arbeta aktivt med läsningen och till och med benämna 

detta inslag i undervisningen som aktiv läsning. Detta för att etablera begreppet för sina 

elever. Den aktiva läsningen yttrade sig bland annat i medveten användning av olika 

lässtrategier som redskap i läsningen. Forskning och kurslitteratur på ämnet lyfter 

dessutom fram dessa som just användbara för elever som befinner sig i en 

utvecklingsprocess i sin läsning. Bland annat beskriver Westlund (2014) att det just är 

användandet av lässtrategier som utmärker en god läsare och Varga (2013) lyfter fram 

vikten av att ha en medvetenhet, tillika metakognition, kring användandet av dem. Det är 

inte tillräckligt för elever att använda lässtrategier, de måste även förstå varför de använder 

sig av dem. Lärarna i studien lade tyngd vid användandet av lässtrategier redan från början 

i läsinlärningen vilket gjorde att eleverna såg dessa som naturliga att använda i sin läsning. 

6.2.3 Det sociala samspelet 

Det aktiva arbetet med skönlitteratur som skedde i klassrummen drevs till stor del av det 

sociala samspelet i enlighet med den sociokulturella teorin. Den visade dessutom sig ha en 

stor inverkan på lärarnas val av arbetssätt. Även den enskilda läsningen präglades av socialt 

samspel då eleverna tog sig an det lästa med hjälp av läraren. Det lades dessutom mest 

tyngd vid den gemensamma läsningen för samtliga informanter. En av de främsta 

anledningarna till att fokus lades vid den gemensamma läsningen var just att det upplevdes 

betydelsefullt att bearbeta det lästa tillsammans. Det kunde handla om att reda ut eventuella 

svårigheter i texten eller att stötta varandra i att bygga upp egna föreställningsvärldar, 

vilka Langer (2005) beskriver som något läsaren använder för att skapa en förståelse för 

texten baserad på sin egen uppfattning om verkligheten (se kapitel 2.1). Är eleven ny i 

läsningen kan det vara en större utmaning att göra detta, speciellt på egen hand. Därför fick 

eleven chans att göra det tillsammans under ledning av en kunnig lärare.  

En kunnig lärare som läser skönlitteratur för sina elever skapar också en slags modell för 

läsningen (Chambers, 2011). Genom att ha fått ta till sig den här modellen underlättar 
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steget till att bli en självständig läsare för eleverna. Att lära tillsammans är därmed av en 

stor betydelse, vid sidan av flertalet andra viktiga aspekter. Mycket av det som lärdes ut 

skedde genom samtal utifrån den gemensamma läsningen. Med hjälp av samtalen kunde 

eleverna få hjälp i att ta till sig olika perspektiv och ta in andras känslor, vilket underlättade 

i de tematiska arbetena som gjordes kring empati. Återigen utvecklades eleverna i en större 

utsträckning än om de hade blivit lämnade själva med texten. Det sociala samspelet har 

därmed en stor inverkan. 

6.2.4 Påverkande faktorer utifrån 

Eleverna ska enligt Lgr11 stimuleras till att vilja läsa genom den undervisning de möter 

(Skolverket, 2018). Vidare ska de även ”ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (ibid, s. 257). För att göra elever till läsare 

krävs en kultur som utvecklar de förmågor som krävs för att bli just en läsare, vilket 

Stensson (2006) benämner som en läsande kultur. Däri ska skönlitteraturen ges en naturlig 

plats. En naturlig plats för läsningen är relaterat till ett grundläggande utbud av 

skönlitterära böcker för att kunna skapa en läsande miljö.  

Elever som omges av skönlitteratur har större sannolikhet att närma sig den frivilligt 

(Jönsson, 2007). Tillgängligheten av böcker är därmed viktig eftersom den bidrar till 

utvecklingen av elevernas läsintresse (ibid.).  Klassrumsbiblioteken som några av 

informanterna lyfte fram är ett exempel på detta. På så vis kan eleverna under fria 

omständigheter gå fram och bläddra i böcker och på så vis hitta sådant som de fastnar för. 

Det kunde de göra när som helst och utan att någon vuxen hade kontroll, som var mer 

påtagliga under biblioteksbesöken. Dessa visade sig emellertid också ha en god effekt på 

elevernas frivilliga läsning, vilket ger ytterligare tyngd åt läsmiljöns betydelse för 

elevernas läsintresse.  

Utöver en grundläggande tillgänglighet av böcker krävs läsande förebilder för att utveckla 

eleverna till läsare (Chambers, 2011). Karin tog upp att barn sällan ser vuxna läsa idag 

vilket resulterar i att de inte heller läser, eftersom hon menar att barn i stor utsträckning tar 

efter beteenden från vuxna. Den går i högsta grad även ut på att få elever att vilja läsa, 

genom att faktiskt visa att dem själva vill göra det. Lärarna i studien hade noterat en 

utveckling där elever över tid har blivit allt mer svåra att motivera. Detta som en följd av 

att elever idag befinner sig i ett välutvecklat digitalt samhälle där samtliga medier de omger 
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sig av drivs av ”snabba kickar och direkta belöningar”. Allt färre tar sig tiden att läsa 

skönlitterära böcker, som både kräver mer tid och engagemang från den som ägnar sig åt 

det (Öhman, 2015). Där får läraren se till att uppmuntra eleverna på andra sätt. I studien 

hade detta förekommit i form av yttre motivation. Det yttrade sig i tävlingar och direkta 

belöningssystem kopplade till läsningen. Även om informanterna hade noterat att det här 

sättet att motivera läsning hade gett eleverna ett ökat driv i sin läsning finns det forskning 

som visar på att detta endast handlar om kortsiktiga lösningar och att elevernas läsintresse 

inte utvecklas när drivet kommer utifrån (Westlund, 2014). Kommer drivet däremot inifrån 

motiveras eleverna till att läsa för att de själva känner att de faktiskt får ut något av det: 

Läsaren drivs av sin egen inre vilja att lära sig något, vilket på sikt genererar en högre 

nivå av läsförståelse (se kapitel 2.8). 

6.2.5 Påverkande faktorer inifrån 

Motivation behöver nödvändigtvis inte komma utifrån, utan kan även komma inifrån. Det 

benämns då som inre motivation (Westlund, 2014). Den inre motivationen visade sig i 

studien bland annat genom fadderverksamhet, vilket flera av informanterna tog upp. 

Genom att läsa för någon annan fick eleverna känna att de fick ut något mer givande av 

läsningen och dessutom stärktes den läsande identiteten. En sådan slags motivation visade 

sig driva eleverna framåt och får dem att ta sig an fler utmaningar än om motivationen inte 

hade funnits där. På så vis blir motivationen något som på sikt stärker läsintresset hos 

eleverna.  

Slutligen var det intresset hos eleven som gav det största drivet i läsningen, menade lärarna 

i studien. Elever som vanligtvis gärna inte ägnade sig åt läsning visade sig göra undantag 

om läsningen handlade om något som de tyckte om eller var intresserade av. Den 

intressestyrda läsningen beskrevs därmed som en stor källa till framgång. Elevernas driv i 

form av motivation och intresse vägde därmed tyngst i studien, då det visade sig att det var 

dessa faktorer som gjorde att eleverna frivilligt ägnade sig åt läsning. För att eleverna ska 

ägna sig åt läsning är det en stor framgångsfaktor att de faktiskt vill göra det. För finns det 

genuina intresset där så finns också den inre motivationen. Då kommer allt fler elever få 

chans att upptäcka vad läsning av skönlitteratur faktiskt har att erbjuda och på så sätt skapa 

de mirakel som Astrid Lindgren (1958) talade om.  
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6.3  Avslutande  ord  och  idéer  till  fortsatt  forskning  

Det som de deltagande lärarna lade mest fokus på i skapandet av läsintresse hos eleverna 

var olika former av motivation samt att ta tillvara på elevernas intressen i att locka dem 

till läsning. Det läsande engagemanget är viktigt och ska förmedlas vidare. Där spelar 

läraren en avgörande roll i att utgöra en läsande förebild, liksom i skapandet av en läsande 

miljö genom tillgänglighet av skönlitterära böcker. Allt detta tar jag med mig i utformandet 

av mitt egna läsande klassrum väl ute i verksamheten.  

Idéer till fortsatt forskning skulle kunna vara deltagande observationer för att undersöka 

och faktiskt se hur lärarna arbetar kring skönlitteratur. Där kan den som genomför studien 

se de arbetssätt som lyftes upp genom intervjuerna genomföras. Det kan handla om vilka 

frågor som ställs under boksamtal, hur lärarna presenterar lässtrategierna eller hur de 

tematiska arbetena behandlas. Ytterligare en idé till fortsatt forskning skulle kunna ara 

kvalitativa intervjuer med elever, för att komma åt deras tankar och attityder till läsning av 

skönlitteratur. På så vis hade det eventuellt framkommit fler sätt att uppmuntra elever till 

läsning.  
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Bilagor  

Bilaga  1:  Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

•   Vad har du för utbildning? 
•   Hur länge har du varit ute i verksamheten? 
•   Vilken årskurs undervisar du i nu? 
•   Vilka är de största utmaningar inom svenskämnet som du har stött på under dina år 

i verksamheten? Vad tror du dessa beror på? 
•   Vilken skola jobbar du på nu? (Antal elever, område, storlek på gruppen, lärarlag) 
•   Hur ser tillgängligheten av böcker ut, både i bibliotek och i klassrummet? 

 

Enskild läsning 

•   Har du schemalagda tystläsningspass? Hur ofta har du det och hur långa är dessa?  
•   Vad är syftet med dessa pass?  
•   Vad anser du att dina elever får ut av att läsa tyst?  
•   Får eleverna ägna sig åt icke-schemalagda tystläsningspass?  
•   Vad gör du under tiden eleverna läser tyst?  
•   Hur motiverar du elever till att läsa?  
•   Har du noterat några så kallade ”läsundvikare” (dvs någon som nyttjar 

tystläsningspass till att göra annat) i någon grupp du har haft? Hur har du i så fall 
hanterat dessa? 

•   Övriga tankar kring hur man motiverar elever som inte tycker om att läsa, till att 
just läsa? 

 

Gemensam läsning 

•   Brukar du ha högläsning med dina elever? Hur ofta och hur långa är dessa pass? 
•   Hur väljer du bok till högläsningen? Vad grundar sig valet av bok på?  



II 

 

 

•   Får eleverna vara med och välja bok eller väljer du själv? 
•   Vad gör eleverna under dessa pass? Ex. äter frukt, ritar osv.  
•   Finns det något som tyder på vilken uppskattning eleverna har för 

högläsningspassen och i så fall vad? 
•   Vad anser du att eleverna får ut av högläsning? 
•   Har du aktiviteter i samband med högläsningen? Ex. boksamtal. Vad är syftet med 

dessa aktiviteter? 
•   Om du brukar ha boksamtal i samband med högläsningen, vilka frågor brukar du i 

så fall ställa?  

 

Generell undervisning med skönlitteratur 

•   Finns det några andra sätt som du jobbar med skönlitteratur på i klassrummet? 
Vilka? 

•   Vad anser du vara viktigt att tänka på i undervisning med skönlitteratur? 
•   Vad är din generella uppfattning om skönlitteratur i undervisningen?  
•   Vilka möjligheter respektive hinder ser du med skönlitteratur i undervisningen? 

 

Övrigt 

•   Finns det något annat som du vill tillägga? 
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Bilaga  2:  Samtyckesblankett  

Hej! 

Mitt namn är Elina Rickardsson och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet 
F-3 vid Jönköping University. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete som handlar om 
användandet av skönlitteratur i svenskundervisningen och hur den kan användas för att 
utveckla elevers läsförståelse. Till mitt examensarbete vill jag intervjua några lärare om 
hur de arbetar med skönlitteratur i sitt klassrum, bland annat vilka metoder som används 
och varför. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och raderas så fort 
arbetet blir godkänt.  

Jag skulle vara tacksam om just du kunde tänka dig att vara med och delta i en intervju! 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras. Materialet kommer bara att användas för 
forskning. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 
att ange någon anledning.  

Om du har frågor om uppsatsen, vänligen kontakta mig. 

Hälsningar 

Elina 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1.   Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 
2.   Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn:                                                          Namnförtydligande: 

_____________________________                        ________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________ 


