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Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att studera skönlitteraturens betydelse för elevers 
läsutveckling och läslust samt att undersöka hur grundskolelärare inom årskurserna F—3 
jobbar med skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna som har legat till grund för 
studien har varit ”hur används skönlitteratur i undervisningen för att stödja elevers 
läsinlärning och läslust?” och ”vad är den generella inställningen till arbete med 
skönlitteratur utifrån lärares perspektiv?” Detta har besvarats genom att läsa litteratur inom 
ämnet och genom att intervjua fyra verksamma klasslärare som undervisar i ämnet 
svenska. Intervjuerna som hölls var semistrukturerade och kvalitativa och det empiriska 
materialet analyserades ur ett sociokulturellt perspektiv samt ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv. 

Den litteratur som studerats har visat att arbete med skönlitteratur har många positiva 
fördelar. Några av dessa är ökat ordförråd, berikad fantasi och en ökad förståelse för sig 
själv och andra samt för omvärlden. Läraren spelar en viktig roll i elevers läsutveckling 
och hur de motiverar eleverna till läsning har stor betydelse för deras läslust. Samtliga 
lärare i studien finner arbete med skönlitteraturen viktigt och inkluderar läsning i 
undervisningen på olika sätt. De ser alla många fördelar med att arbeta med skönlitteratur 
och har en positiv inställning till skönlitteratur i undervisningen men finner vissa aspekter 
mer kritiska än andra. Dessa innefattar tidsbrist och somliga elevers ointresse för böcker. 
Resultatet visar även att samtliga lärare i studien har en medvetenhet bakom 
skönlitteraturundervisningen men att det ibland infaller som en utfyllnad i undervisningen 
när det blir tid över.  

Slutsatsen är att samtliga lärare i studien jobbar med skönlitteratur i undervisningen och 
att de har kunskap om skönlitteraturens många fördelar och har en positiv inställning till 
skönlitteratur i undervisningen. Tidsbrist kan dock försvåra arbetet med skönlitteratur.  
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Abstract  

_______________________________________________________________________ 

Cecilia Ullergård Pappas 

The Importance of Fiction for Pupils’ Reading Development and Desire to Read 

A qualitative study of the primary-school teachers' work with fiction  

     Number of pages: 31 
_______________________________________________________________________ 

This is a qualitative study whose purpose is to consider the importance of fiction for pupils’ 
reading development and desire to read as well as to study how primary school teachers 
include fiction in their education. The study responds to the following questions: “how is 
fiction used in the education to support the pupils’ reading development and desire to 
read?” and “what is the common attitude among teachers to include fiction in the 
education?”. The questions have been approached by reading literature on the subject and 
by interviewing four primary school teachers who teach the subject of Swedish. The 
interviews that were held were semi-structured and qualitative. The empirical material was 
analyzed from a socio-cultural perspective and from a constructivist perspective. 

The literature that the study is based on has shown that working with fiction has many 
positive advantages. Some of which are an increased vocabulary, an enriched imagination 
and an increased understanding of themselves and of others. The teacher plays an important 
part in their pupils’ reading development and how they motivate their pupils to read is of 
great importance for their desire to read. All the teachers in the study find working with 
fiction important and include reading in their teaching in different ways. They all see 
numerous benefits of working with fiction and have a positive attitude to using fiction in 
education but find some aspects more critical than others. These include lack of time and 
a possible lack of interest in books among the pupils. The study has also shown that all the 
teachers in the study have an awareness regarding the teaching of fiction but that it is 
sometimes used as a stopgap when there is time left.  

In conclusion, all the teachers in the study work with fiction in their education. They all 
have knowledge of the numerous advantages of fiction and have a positive attitude to 
using fiction in their teaching. However, lack of time can result in difficulties in 
including fiction in the teaching. 

_______________________________________________________________________ 
Search terms: Fiction, reading, motivation, read-aloud, quite reading. 
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1.   Inledning    

“I do believe something very magical can happen when you read a good book.” 

-   J. K. Rowling. 

Likt J. K. Rowling, en av mina favoritförfattare, tror jag att en bra bok kan ha en speciell 

effekt på människor, en sådan speciell effekt att den till och med kan tycka upplevas 

magisk. Jag tror inte bara att läsning av skönlitteratur gör gott för elevers glädje och fantasi, 

utan har även uppfattningen om att olika arbetsformer med skönlitteratur gynnar elever i 

deras läsinlärning. Berg (2011) menar att en aktivitet som högläsning bidrar till att barn 

bland annat lär sig läsa samt utvecklar kunskaper för skriftspråket och dess uppbyggnad 

(s. 181). Stensson (2006) hävdar dock att arbete med skönlitteratur är ett sporadiskt projekt 

i majoriteten av de svenska skolorna (s. 36). Det är något jag lagt märke till efter samtliga 

verksamhetsförlagda utbildningar. Jag har då upplevt att läsning och arbete med 

skönlitterära böcker bortprioriteras till förmån för andra inslag i svenskundervisningen. 

 

Därför framkom intresset att studera vilken betydelse skönlitteratur har för elevers 

läsinlärning och läslust. Elever väntas enligt Skolverkets kursplan i svenska (2017) kunna 

läsa med flyt samt använda lässtrategier på ett delvis fungerande sätt i slutet av årskurs 3 

(s. 8) och jag kommer undersöka på vilka sätt lärare jobbar med skönlitteratur i 

svenskundervisningen i årskurserna F—3 för att nå de kunskapskrav som finns. Materialet 

som används i studien vilar på forskning från böcker, avhandlingar samt från vetenskapliga 

artiklar som behandlar ämnet skönlitteratur och läsinlärning. 
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2.   Syfte  och  frågeställningar    

Syftet är att studera vilken betydelse skönlitteratur har för elevers läsinlärning och läslust 

i årskurs F–3 samt att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen.  

 

Syftet med studien är att besvara följande frågor: 

•   Hur används skönlitteratur i undervisningen för att stödja elevers läsinlärning och 

läslust? 

•   Vad är den generella inställningen till arbete med skönlitteratur utifrån lärares 

perspektiv? 
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3.   Bakgrund  

Kapitel 3 beskriver begreppet skönlitteratur samt redogör för vad läsning är (3.1) och 

därefter ges en beskrivning av motivation till läsning (3.2). Sedan beskrivs lärarens roll 

(3.3) följt av skönlitteratur i undervisningen (3.4). Däribland presenteras högläsning 

(3.4.1), tystläsning (3.4.2), boksamtal (3.4.3) samt ljudböcker (3.4.4). Slutligen kopplas 

arbetets syfte till övergripande mål och till kursplanen för ämnet svenska (3.5).  

 
3.1 Skönlitteratur och läsning 

Kåreland (2015) hävdar att skönlitteratur anpassad för barn, även kallat barnlitteratur, ofta 

behandlar särskilda motiv och har ett övergripande tema (s. 123). Barnlitteratur har ofta en 

ambivalent handling. Detta innebär att handlingen uppfattas olika av barn och vuxna. Hon 

hävdar att ett barn inte ska behöva läsa en bok en vuxen inte finner läsvärd utan 

barnlitteratur ska vara läsbara för barn såväl som för vuxna (ibid., s. 92). Nikolajeva (2017) 

problematiserar begreppet barnlitteratur. Hon menar att när begreppet behandlas som en 

genre ignoreras ofta dess mångfald och utveckling. Dock finns inte en egentlig definition 

på vad barnlitteratur faktiskt innebär på grund av dess stora mängd av böcker med varierat 

innehåll (ibid., s. 13). Därför kommer begreppet skönlitteratur att vidare användas i 

studien.  

 

Eriksson (2002) anser att genom läsning av skönlitteratur upplever man en levnadssituation 

som skiljer sig från sin egna (s. 75) vilket gynnar elevers förmåga att skapa förståelse för 

sådant eleven inte är van vid (s. 189). Stensson (2006) antyder att läsning av skönlitteratur 

medför många positiva fördelar. Genom den skönlitterära läsningen utvecklas 

föreställningsförmågan vilket bidrar till en fördjupad förståelse av världen utifrån olika 

perspektiv. Genom skönlitteratur möter läsaren olika typer av karaktärer vilket hjälper oss 

att stärka vår självbild och reflektera över relationer människor sinsemellan. Dessutom 

skapar läsning av skönlitteratur förståelse för vår omgivning samt ger goda möjligheter till 

reflektion över oss själva och vår omgivning utifrån ett brett kulturellt och socialt 

sammanhang (ibid., s. 8). Langer (2005) menar att vid läsning skapar läsaren en värld av 

förståelse som är under ständig utveckling. Denna kallas föreställningsvärld och är 

individuell och baseras bland annat på våra tidigare erfarenheter, känslor, förväntningar 

och idéer som fyller våra tankar när vi läser eller får en text uppläst för oss (s. 23). Att 
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bygga föreställningsvärldar är inte bara en litterär aktivitet utan något vi ständigt gör när 

vi bland annat lär om oss själva och vår omgivning (ibid., s. 24).  Stensson (2006) talar om 

begreppet estetisk läsning och menar de känslor, föreställningar och idéer som uppstår 

kring en berättelse. Under och efter estetisk läsning engagerar sig läsaren i handlingen och 

reflekterar över de karaktärer och problem som skildras. Genom läsning av skönlitteratur 

utvecklar läsaren en förståelse för sin omgivning (s. 14). Nikolajeva (2017) nämner också 

några av de fördelar skönlitterär läsning medför och menar att skönlitteratur bland annat 

erbjuder möten med nya världar. Hon belyser också skönlitteraturens betydelse för 

samhället och utttrycker att dess inverkan hjälper fostra unga medborgare (s. 360). Både 

Stensson (2006, s. 8) och Nikolajeva (2017, s. 360) uppmärksammar den gemenskap 

läsning av skönlitteratur kan erbjuda samt att man genom läsning möter världar som kan 

skilja sig från sin egen. Genom dessa möten skapas en större förståelse både för sig själv 

och andra. McCutchen (2002) talar också om några av de fördelar skönlitterär läsning 

medför. Bland dessa nämner hon ökat ordförråd och ökad läsförståelse (s. 210).   

 

3.2 Motivation till läsning i skolan 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att det är viktigt att få uppleva glädjen i att läsa. 

Läsandet öppnar upp till en helt ny värld av fantasi, spänning och kunskap. Positiva 

läsupplevelser fungerar som drivkraft till ett läsintresse (s. 16). Lärare kan dock bli 

stressade över barns långsamhet och skyndar därför på deras lärprocess genom att själva 

träda fram, menar Berg (2011). Ansvar och valfrihet är bidragande faktorer till inre 

motivation som är en viktig del i kunskapsutveckling (ibid., s. 140). Druid Glentow (2006) 

anser att läraren behöver jobba aktivt för att stimulera elevernas inre drivkraft, snarare än 

den yttre, eftersom att inre motivation är oberoende av yttre belöningar. Hon talar om olika 

faktorer som påverkar vilja till inlärning. En av dessa är nyfikenheten och hon menar att 

nyfikenheten som drivkraft till lärandet är kraftfull men behöver stimuleras. Druid 

Glentow (2006) hävdar att barns utveckling hämmas om inlärningen saknar intryck som 

väcker deras intresse och nyfikenhet (ibid., s. 20). Slutligen talar Druid Glentow (2006) 

om kompetens som en påverkande faktor till inlärning. Att tillägna sig nya kunskaper och 

se sin utvecklingskurva öka blir en drivkraft till lärande. Hon anser att vi blir intresserade 

av sådant vi blir duktiga i. Den inre drivkraften av att vilja lära sig nya saker förutsätter att 

läraren förser elever med meningsfulla uppgifter (ibid., s. 21). Lundberg och Herrlin (2005) 

menar också att motivation är viktig för läsutveckling. De förespråkar den inre 

motivationen eftersom det är vad som medför ett genuint läsintresse. Om intresse för 
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böcker inte finns behöver läraren hjälpa eleverna att hitta böcker som de finner intressanta, 

exempelvis faktaböcker. Dessa kan fungera som en inkörsport till vidare läsning (s. 63). 

 

3.3 Lärarens roll 

För en lyckad kunskapsutveckling i skolan är känsla av acceptans, trygghet och trivsel 

viktigt för eleverna, menar Fouganthine (2012, s. 209). Fischbein (2011) belyser också 

vikten av trivsel och menar att en kombination av goda relationer och höga förväntningar 

av lärare är betydelsefullt för elevers stimulans i deras kunskapsbyggen (s. 88). 

Fouganthine (2012) hävdar att lärare behöver hitta en balans i att möta varje enskild 

individ, ta hänsyn till dennes förutsättningar och behov parallellt med klassens 

gemensamma undervisning (s. 88). Druid Glentow (2006) talar också om den viktiga roll 

läraren besitter för elevers kunskapsutveckling. Hon uttrycker att läraren måste skapa en 

läsmiljö där eleverna uppmuntras att utforska och granska sitt språk. Genom att skapa en 

miljö som öppnar upp för en nyfikenhet för böcker och läsning kan eleverna utveckla sina 

litterära upplevelser och intryck vilket kan leda till ett större intresse för läsning (s. 20).  

McCutchen (2002) hävdar att konkret material kring skönlitteratur är viktigt och bör finnas 

till hands för barn vid läsinlärningen. Lärarens uppgift är att skapa ett klassrum som 

stimulerar till läsning (s. 210). Lärare är viktiga förebilder för barns identitetsskapande och 

Druid Glentow (2006) menar att deras attityd inför diverse moment är avgörande för sina 

elever. Genom att ha en god inställning inför lärande och dess innehåll kan läraren bli en 

identifikationsgestalt för sina elever och stärka deras vilja att lära (s. 20).  

 

3.4 Skönlitteratur i undervisningen  

Witt-Brattström (2012) påpekar vikten av att undervisa i skönlitteratur och menar att det 

bland annat lär elever språkliga företeelser såsom metaforer och retorik, ökar deras 

fantasiförmåga och ordförråd (ibid.). Nikolajeva (2017) hävdar att skönlitteratur har en stor 

betydelse i samhället (s. 359). Språket är en av samhällets viktigaste resurser och barn 

utvecklar sitt språk genom att ta till sig olika historier vilket de gör genom skönlitteratur 

(ibid., s. 360). Stensson (2006) hävdar att det finns en relation mellan läsvolym och 

läsförmåga. Eleverna måste ges tid att läsa i skolan. Hon menar att barn i svårigheter ägnar 

mycket av den fria läsningens tid på att göra annat än att läsa, så som att hitta en ny bok på 

biblioteket. Dessa barn kallas läsundvikare och blir experter på att komma på ursäkter för 

att undvika att läsa eftersom de kopplar sin läsning till misslyckande (s. 16). Varje klassrum 
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behöver erbjuda många böcker i skiftande ämnen och lika svårighetsgrad så att bland annat 

läsundvikaren inte finner ett behov av att springa till biblioteket (ibid., s. 18).  

 

Larsson (2015) påpekar skönlitteraturens relevans för andra ämnen än svenska eftersom 

läsningen präglar undervisningen i skolan. Därför är det som lärare viktigt att välja 

elevnära skönlitteratur baserad på elevernas intressen samt kunna koppla den till Lgr11. 

Genom skönlitteratur uppkommer också diskussionsunderlag för ämnen som demokrati 

och värdegrund (ibid., 2015). Nedan beskrivs enligt samtlig författare (se kap. 3.4.1; 3.4.2; 

3.4.3; 3.4.4) fyra effektiva arbetssätt med skönlitteratur i undervisningen och deras 

relevans för elevers läsinlärning.   

 

3.4.1 Högläsning 

Högläsningen är minst lika viktig som tystläsning, menar Stensson (2006). Hon 

förespråkar att läsa högt för klassen varje dag då dessa pass bidrar till en gemenskap. Alla 

i klassen får möta samma litterära karaktärer och ta del av deras historia. Tillsammans 

möter de en ny värld och ett språk som skiljer sig från talspråket. Stensson (2006) tycker 

att läraren ska samtala kring sina högläsningspass eftersom det utvecklar barnens förståelse 

kring böckers innehåll. De samtal, funderingar och frågor som uppstår i samband med 

högläsning kan appliceras vid elevernas egna läsning (ibid., s. 18). Lundberg och Herrlin 

(2005) förespråkar också högläsningens goda effekter på en gemenskap i klassen och 

menar att detta bidrar till en känsla av delaktighet (s. 63).  

Druid Glentow (2006) hävdar att högläsning bidrar till läsglädje och motivation vilka är 

grundläggande faktorer för att bli goda läsare. Genom högläsning blir barn bekanta med 

olika texters funktion, språkets uppbyggnad och kan så småningom göra egna upptäckter 

och visuella kopplingar till innehållet (s. 181). Johnston (2016) menar också att högläsning 

medför positiva effekter för elevers fortsatta läsning. De får via högläsningen höra olika 

tonlägen och uttal av ord och satser samt ett bredare ordförråd. Johnston (2016) menar att 

diskussionerna kring böckers handling och innehåll bidrar till läsförståelse som kan 

appliceras vid tystläsning (s. 40). Likt Johnston (2016), menar Druid Glentow (2006) att 

eleverna gynnas av en ömsesidig samverkan i lärandeprocessen där de både får ta del av 

andras och delge sina egna tankar. Hon påstår att den sociala samverkan elever sinsemellan 

har en god effekt på deras inlärning när de ges utrymme att diskutera vad de lärt sig (s. 21). 

Stensson (2006) talar också om fördelar med en ömsesidig samverkan men benämner det 
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som en litterär gemenskap. Hon hävdar att gemensamma diskussioner av tolkning kring en 

läst text bidrar till en ökad förståelse för det litterära innehållet och är även en 

förståelsestrategi som barnet kan applicera vid tyst läsning (ibid., s. 120). Lundberg och 

Herrlin (2005) talar också om de goda effekter högläsning har för barns 

kunskapsutveckling. Genom högläsning utvecklar barn sina ordförråd, sin fantasi och 

empatiförmåga (s. 63). 

3.4.2 Tystläsning 

Genom tystläsning övas ett läsflyt upp, menar Myrberg (2001). När läsinlärningen kommit  

till den fas att barnet kan läsa flytande blir förutsättningarna för att ta sig vidare i 

förmågeutvecklingen godare (s. 6). Läsflyt innebär, enligt Lundberg och Herrlin (2005), 

att få fram rätt satsmelodi, att kunna läsa sammanhängande och i ett tempo som tillåter att 

minnas vad längre meningar kan inrymma. När eleven nått läsflyt kan hen arbeta med 

förståelsen av texter på ett djupare plan (s. 14). Myrberg (2001) menar även att tystläsning 

av skönlitteratur exponerar eleverna för ord och uttryck som sällan uppstår i talspråket (s. 

7). Stensson (2006) talar också om vikten av läsflyt då detta bland annat är betydelsefullt 

för meningsskapandet (s. 21).  

 

Stensson (2006) menar att förmågor som att förstå och tolka texter utvecklas vid läsning. 

Läraren har i uppgift att förse eleverna med läs- och förståelsestrategier som de kan öva på 

vid tystläsning för att utveckla dessa förmågor (s. 19).  Lundberg och Herrlin (2005) menar 

även att tystläsning är ett samspel mellan lärare och elev. Lärares uppgift är att stötta sina 

elever i deras läsning och ge dem verktyg för att bli goda läsare. De menar också att lärare 

därför behöver hjälpa eleven att hitta lämpliga strategier hen kan applicera vid tystläsning 

(s. 14).  

 

Genom tystläsning utvecklas ett metakognitivt tänkande, menar Stensson (2006, s. 23).   

Metakognition är ett begrepp inom läsforskningen som syftar på en komplex tanke- och 

lärandeprocess som täcker både språkliga och kognitiva aktiviteter. Forskning kring 

metakognition grundas i Vygotskijs teorier kring språkets funktion för lärnade (Varga, 

2013, s. 495).  Med hjälp av erfarenheterna och kunskapen bygger sedan eleverna 

föreställningsvärldar av det de läser, i syfte att skapa förståelse för texten och dess innehåll 

(Jönsson, 2007, s. 233). Genom att synliggöra elevernas bruk av läsförståelsestrategier 

utvecklas deras metakognition (Varga, 2013, s. 500). 
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3.4.3 Boksamtal 

Varga (2013) hävdar att eleverna under gemensamma boksamtal ska ges tillfälle att ställa 

frågor kring bokens innehåll och handling. Samtidigt bör läraren uppmana eleverna att 

tillämpa ett metaperspektiv på sina egna frågor, alltså att reflektera kring varför de ställer 

de frågor de gör (s. 498). Att samtala och reflektera över bokens innehåll är en viktig del i 

läsutvecklingen och genom boksamtal kan läraren presentera läsning som en lustfylld 

aktivitet (Eriksson, 2002, s. 79). För att nå en fördjupad läsupplevelse behöver eleverna 

stöd av läraren i att utveckla ett kritiskt analysperspektiv kring böckers innehåll (Varga, 

2013, s. 497). Varga (2013) menar att fokus under boksamtal ska ligga på att identifiera 

olika element såsom tema och budskap samt att reda ut oklarheter kring handlingen (s. 

497).  För att utvecklas i sin läsning behöver elever stöd av en kunnig lärare under 

boksamtal. Genom sådana typer av boksamtal ges eleverna möjlighet att skapa en egen 

uppfattning och relation kring böcker och dess handling (Eriksson, 2002, s. 80). 

 

3.4.4 Ljudböcker  

Ytterligare ett sätt att möta skönlitteratur i undervisningen är genom ljudböcker (Moore & 

Cahill, 2016, s. 3). Ljudböcker kan användas som en inkörsport och uppmuntran till vidare 

läsning. Ljudböcker har liknande fördelar som tryckta böcker och kan bidra till att skapa 

en modell för läsningen. Lyssning till ljudböcker gynnar elevers kritiska tänkande, ökar 

deras läsförståelse och utvecklar deras ordförråd (ibid., s. 3). Ljudböcker har, enligt Moore 

och Cahill (2016), visats vara särskilt gynnsamma för elever med läsinlärningssvårigheter 

eftersom ljudböcker har goda effekter på den självständiga inlärningen (s. 5). Dock menar 

de att man inte får samma läsupplevelse av ljudböcker som av tryckta böcker då läsning 

anses vara mer intimt än att lyssna. Dessutom ges texten en egen röst av läsaren vid läsning 

i tryckta böcker (ibid., s. 8). Däremot menar Moore och Cahill (2016) att det finns fördelar 

med respektive aktivitet. Med hjälp av ljudböcker ges elever som inte läser möjlighet att 

möta skönlitteraturers värld. Då ska de även uppmuntras att tänka kritiskt kring handlingen 

och ges möjlighet att diskutera temat, budskapet och de frågor som väcks kring innehållet 

(s. 8). Moore och Cahill (2016) uttrycker att en diskussion kring och förståelse för 

handlingen både gynnar läsförståelsen och hjälper barn att bli genuina läsare (s. 8).   

 

Ljudböcker som redskap i läsundervisningen har dock fått kritik då många påstår att det 

inte räknas som riktig läsning (Moore & Cahill, 2016, s. 4). Dock har både läsning i tryckta 

böcker och lyssning till ljudböcker visat på en ökad språkförståelse. Ett frekvent lyssnande 
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till ljudböcker bidrar till språkliga förmågor för eleven att bygga vidare på (ibid., s. 4). 

Puckett (2009) menar att ljudböcker kan främja intresset för läsning samt öka lyssnarens 

ordförråd och hävdar också att ljudböcker är särskilt effektiva för de elever som kämpar 

med läsningen (s. 31).  

 

3.5 Skönlitteratur och läsning i läroplanen  

I Skolverkets (2017) syftesdel för svenska står det skrivet att eleverna ska få möta 

skönlitteratur i undervisningen. Elevernas intresse för läsning ska stimuleras i 

undervisningen och de ska ges möjlighet att utveckla förmågan att formulera egna åsikter 

och tankar kring olika texter. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla sin 

identitet, sitt språk samt sin förståelse för världen (s. 1). Ett av de övergripande målen för 

svenska är läsning av skönlitteratur (s. 2). I kursplanen för svenska finns det även   

kunskapskrav för årskurs 1 respektive årskurs 3 som tyder på att läsning av skönlitteratur 

och aktiviteter runt om är viktiga moment i undervisningen. För att eleverna ska ha en 

godtagbar läsförståelse i årskurs 1 väntas de på ett delvist fungerande sätt kunna läsa 

enklare meningar och texter. Eleverna ska även enligt kunskapskraven kunna föra enklare 

samtal och jämförelser kring texter utifrån egna erfarenheter (s. 8). I slutet av årskurs 3 

väntas eleverna även ha utvecklat läsflyt samt kunna tillämpa olika lässtrategier. Eleverna 

ska även kunna visa på grundläggande läsförståelse genom att kunna återberätta viktiga 

delar av texters innehåll (s. 8—9).  
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4   Teoretiska  utgångspunkter  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien har en teoretisk utgångpunkt i den sociokulturella teorin då stor del av studiens 

empiri grundas i att lärande sker i samspel mellan individen och hennes sociala miljö. 

Klapp (2015) menar att för att lärande ska ske behöver deltagarna vara aktiva för att deras 

gemensamma intressen ska utvecklas till gemensamma kunskaper. Lundgren, Säljö och 

Liberg (2017) anser att det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar 

om hur individer utvecklar förmågor, däribland läsa och resonera (s. 253). Klapp (2015) 

hävdar att det mest givande resultatet kommer enligt denna kunskapssyn först då man 

deltar engagerat i gruppens arbete. Detta innebär att eleven både formas av och är med och 

formar gruppens lärande och kunskap (s. 44). Interaktion och kommunikation är nyckeln 

till lärande och utveckling, menar Lundgren et al. (2017, s. 262). Enligt det sociokulturella 

perspektivet är lärande något vi deltar i och det sker i ett socialt samspel med andra (ibid., 

s. 262). För att maximal kunskapsutveckling ska ske behöver undervisningen struktureras 

på ett sätt så nivån ligger en bit över deltagarnas förmåga (Klapp, s. 45). På så sätt möts 

deltagaren i vad man kan klara av på egen hand och vad man kan lära med stöd av andra, 

även kallat den proximala utvecklingsnivån (ibid., s. 45).   

4.2 Konstruktivismen  

Studien har även en teoretisk utgångspunkt i konstruktivismen då en sådan kunskapssyn 

fokuserar på det kognitiva och på den mentala processen som utvecklar förståelse (Klapp, 

2015, s. 42). För att lärande ska ske behöver undervisningen ske anpassat till den 

utvecklingsnivå deltagarnas tänkande är på (ibid., s. 42). Lundgren et al. (2017) menar 

även att undervisningen måste anpassas till den nivå individens tänkande befinner sig på 

(s. 234). Utifrån ett undervisningsperspektiv är elevens förståelse central och genom 

utmaningar utvecklas lärande och tänkande (Klapp, 2015, s. 43). För läraren blir det viktigt 

att upptäcka elevernas mentala tankesätt för att hjälpa dem utveckla lärande. 

Konstruktivismen handlar även om hur strategier lärs ut och appliceras för att främja 

lärande och ny kunskap. För eleverna blir då utveckling av metakognition viktig samt att 

få syn på och redskapen att styra sin egna lärandeprocess (ibid., s. 43).  
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5   Metod  och  material  

I detta kapitel beskrivs val av metod och tillvägagångssätt som valts för studien. Först 

presenteras val av metod (5.1) följt av en beskrivning av urvalet (5.2). Därefter redogörs 

materialanalysen (5.3), de forskningsetiska principerna (5.4) och slutligen tillförlitligheten 

(5.5).  

5.1 Val av metod 

Studiens forskningsfrågor har inriktat sig på att undersöka skönlitteraturs betydelse på 

elevers läsinlärning samt olika arbetsformer med skönlitteratur i undervisningen. Val av 

metod har varit att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilken inställning 

grundstadielärare i årskurs F–3 har till skönlitteratur och dess användning i 

undervisningen. Intervjuerna har haft en kvalitativ utgångspunkt och varit 

semistrukturerade. Alan Bryman (2016) menar att med en sådan struktur på intervju kan 

intervjuaren göra avvikelser från intervjuguiden för att ställa nya frågor för att följa upp ett 

svar. Dessutom finns det mer spelrum för intervjupersonen att röra sig fritt då tyngden 

ligger på intervjupersonens egna uppfattningar och upplevelser (s. 561). Christoffersen och 

Johannessen (2015) belyser också fördelar med kvalitativa intervjuer då dessa ger 

intervjupersonen mer frihet att uttrycka sig. Genom kvalitativa intervjuer fokuserar man 

på människors uppfattningar och erfarenheter inom det fokuserade området (s. 84) vilket 

passar väl in i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. De lärare som intervjuas 

har olika mycket erfarenheter av yrket samt jobbar i olika årskurser och därför kan det vara 

fördelaktigt att skräddarsy de olika intervjuerna så att de passar intervjupersonen bättre. 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att kvalitativa intervjuer möjliggör för 

intervjuaren att anpassa intervjun efter intervjupersonen (s. 84).  

Eftersom det är lärares uppfattning och erfarenhet av skönlitteratur i undervisningen som 

undersöks är ett hermeneutiskt fenomenologiskt metodval också relevant för studien. Just 

den hermeneutiska fenomenologin, menar Hartman (2004), syftar på hur människor tolkar 

olika fenomen och den tankeprocess som skapar en förståelse för omgivningen (s. 194). 

Vidare belyser Hartman (2004) att hermeneutik är läran om tolkning där man fokuserar på 

hur något uppfattas snarare än vad det är vilket i praktiken innebär att man handlar efter 

hur man upplever verkligheten (s. 106). Karlsson (2017) hävdar att enligt fenomenologin 

är individens egna uppfattning av ett fenomen det viktiga och det som styr ens 
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uppfattningar är ofta erfarenhetsbaserat (s. 675). Även Hartman (2004) förklarar att 

fenomenografin inriktar sig på människans uppfattning kring ett fenomen och i en 

fenomenografisk undersökning är tolkningsprocessen viktig. Genom intervjuer möjliggörs 

förståelsen av intervjupersonens tolkning och erfarenhet (s. 195).   

5.2 Urval 

Inför de kvalitativa intervjuerna behövde varje intervjuperson uppfylla två kriterier. De 

lärare som blev intervjuade behövde vara legitimerade och verksamma klasslärare mellan 

årskurserna F–3 samt undervisa i ämnet svenska. I denna studie ingår fyra lärare mellan 

årskurserna F–3 som alla uppfyller ovannämnda kriterier. Lärarna tillfrågades personligen 

att delta i studien. Information kring deras deltagande och studiens syfte presenterades 

muntligt samt i form av en samtyckesblankett (se bilaga 1). Samtliga intervjuer hade 

samma intervjuguide (se bilaga 2) som grund men vissa frågor tillkom då 

undersökningsdeltagarnas svar fick styra intervjuerna till viss del. Intervjuguiden 

utformades för att besvara studiens frågeställningar. Intervjuguiden gavs inte ut i förväg 

utan undersökningsdeltagarna bads enbart fundera över vilka inslag av skönlitteratur de 

har i sin undervisning samt hur de låter eleverna arbeta med det. Detta gjordes med 

förhoppningar om mer spontana svar. Inför studien har ett urval på forskningsbaserad 

litteratur gjorts. Det har enbart valts texter som är peer-reviewed för att upprätthålla en 

vetenskaplig standard på urvalet. För att få en senare och därmed aktuell forskning på 

ämnet är litteraturen inte skriven innan år 2000. Litteratur som har ett innehåll kopplat till 

ämnet och någon anknytning till skönlitteratur och läsning är med i urvalet. 

Lärare Årskurs Antal verksamma år 
A 2 2 
B 3 20 
C F 3 
D 3 20 

Figur 1: Översikt över respondenter  

5.3  Materialanalys  

Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades transkribering av materialet. Vid analys 

av det insamlade materialet har informationen kategoriserats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och sammanställts i olika underrubriker i resultatsavsnittet (se kap. 6). 
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Därför har endast den information som ansetts relevant för studiens syfte presenterats i 

resultatavsnittet. Vid innehållsanalysen har fokus legat på att analysera lärarnas 

användning av skönlitteratur i undervisningen samt deras generella uppfattning av 

fenomenet i undervisningssyfte. Analysen har även gjorts för att hitta likheter och 

skillnader mellan deltagarnas användning av och uppfattning om skönlitteratur i 

undervisningen.  

5.4 Forskningsetiska principer 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det enligt de forskningsetiska principerna fyra 

grundläggande krav som kan sammanfattas som individskyddskravet. Tillsammans utgör 

de normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Det första kravet 

benämns som informationskravet och syftar på att forskaren har skyldighet att informera 

undersökningsdeltagaren om dennes uppgift i projektet och om de villkor som gäller för 

dennes deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst under projektet. Det andra kravet benämns som 

samtyckeskravet och syftar på att forskaren behöver samtycke från 

undersökningsdeltagaren om dennes medverkan i projektet. Det innebär att deltagaren har 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under projektets gång utan negativa påföljder. 

Det tredje kravet benämns som konfidentialitetskravet och syftar på att de uppgifterna om 

deltagarna ska förvaras och behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 

Det fjärde kravet benämns som nyttjandekravet och syftar på att nyttjandet av 

informationen given av undersökningsdeltagarna endast används för forskningsenliga 

ändamål (ibid., s. 5—14).   

5.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2016) beskriver begreppet tillförlitlighet med fyra tillhörande delkriterier vilka 

innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjligstyrka att konfirmera. En 

studies tillförlitlighet är beroende av genomförandet av studien (s. 467). Eftersom detta är 

en studie som söker efter människors olika uppfattning och förhållningssätt till 

skönlitteratur i undervisningen kan studiens tillförlitlighet anses vara problematisk. Detta 

beror på att begreppet tillförlitlighet innebär att studiens resultat skulle förbli detsamma 

om den genomfördes av en annan forskare (ibid., s. 468). Då detta är en kvalitativ studie 

vars syfte är att undersöka lärares användning av samt inställning till skönlitteratur i 
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undervisningen finns därför ingen önskan att säkerställa fakta. Forskaren söker skillnader 

snarare än efter rätt eller fel inom den kvalitativa studien (ibid., s. 354).  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet finns istället relevanta delar i 

forskningsprocessen, menar Bryman (2016, s. 355). Därför har noga konstruerade kriterier 

för val av undersökningsdeltagare samt en noga konstruerad intervjuguide gjorts. 

Samanställningen av resultatet har även haft strävan att göras utifrån ett objektivt 

perspektiv utan personliga värderingar och åsikter. Tidigare forskning kring ämnet har 

tagits till hänsyn under sammanställningen i resultatavsnittet.  
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6   Resultat  

Nedan beskrivs de lärare som deltagit i studien (6.1). Sedan beskrivs det hur lärarna 

använder högläsning i undervisningen (6.2) följt av en beskrivning av hur lärarna använder 

tystläsning i undervisningen (6.3). Därefter ges en beskrivning på vilka andra sätt lärarna 

i studien arbetar med skönlitteratur i undervisningen (6.4). Slutligen beskrivs lärarnas 

generella inställning till arbete med skönlitteratur i undervisningen (6.5).   

6.1 Lärarna i studien 

I studien deltog fyra legitimerade klasslärare inom grundskolans årskurser F—3 (se figur 

1, kap. 5.2). Alla undersökningsdeltagare är verksamma klasslärare och de undervisar i 

svenska. Lärarna kommer hädanefter refereras som A, B, C och D. 

A har varit verksam klasslärare i två år och undervisar för närvarande i årskurs 2. Hen 

jobbar på en mindre skola på landet. B har varit verksam klasslärare i 20 år och undervisar 

för närvarande i årskurs 3. Hen jobbar på en större skola med centralt läge i stan. C har 

varit verksam klasslärare i tre år och undervisar för närvarande i förskoleklass. Hen jobbar 

på en större skola med centralt läge i stan. D har varit verksam klasslärare i 20 år och 

undervisar för närvarande i årskurs 3. Hen jobbar på en större skola med centralt läge i 

stan. Samtliga lärare har mellan 20—25 elever i klassen.  

6.2 Högläsning i undervisningen 

Nedan besvaras frågeställning 1, Hur används skönlitteratur i undervisningen för att 
stödja elevers läsinlärning?  

B och C har högläsningspass minst fyra dagar i veckan i cirka 20 minuter per tillfälle. A 

har högläsningspass omkring tre gånger i veckan i cirka 20 minuter per tillfälle. D har inte 

högläsningspass regelbundet utan det sker periodvis. Under de perioderna sker 

högläsningspassen mellan två och tre gånger i veckan och även hen avgränsar 

högläsningen till omkring 20 minuter per pass.  

För C som undervisar i förskoleklass är högläsningen viktig eftersom hen upplever att lite 

tid ger åt läsningen i denna årskurs och förhoppningarna med dessa pass är att skapa ett 

intresse för böcker. Till högläsningen brukar hen välja elevnära böcker dels för att språket 

ofta är enklare och dels för att eleverna lättare kan relatera till handlingen. Under 
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högläsningspassen äter eleverna frukt men C brukar inleda passen med att be eleverna 

lyssna efter specifika ord, meningar eller budskap. Det är en anpassning C gör då hen 

menar att det blir lättare för eleverna att lyssna till boken. Detta gäller särskilt de elever 

som har svårt att koncentrera sig och sitta stilla, eftersom de är beredda på att göra något 

kopplat till läsningen efteråt. Det skapar även underlag för diskussion kring boken efteråt 

då klassen pratar om eventuella svåra ord, olika dilemman som kan uppstått samt vilka 

känslor och tankar eleverna har kring boken. Förutom boksamtal har C även låtit eleverna 

rita i samband med högläsningen. Hen har då läst samma kapitel eller text två gånger och 

därefter låtit eleverna rita återberättande bilder till vad som hände i början, i mitten samt i 

slutet. Förutom att få upp ett intresse för böcker och vidare läsning är syftet med 

högläsningspassen att ge eleverna verktyg att tillämpa olika läsförståelsestrategier. C vill 

låta eleverna öva på att läsa mellan raderna, reflektera kring handlingen och kunna förutspå 

vad som kommer hända. Syftet med högläsningspassen är även att skapa en nyfikenhet 

kring böcker och den värld läsningen erbjuder. C poängterar även att passen är till för att 

skapa en mysig och lugn stund tillsammans och vill att eleverna ska finna dessa tillfällen 

njutbara. C tror även att högläsningen är viktigt i de högre årskurserna, särskilt för de elever 

som har svårigheter i läsningen. Att istället få en bok läst för sig kan vara en skön 

omväxling, menar C.  

Likt A vill även B, som har högläsningspass varje dag med vissa undantag, också att dessa 

pass ska främja intresse och en nyfikenhet för böcker. Hen ser dessa pass som en lugn och 

mysig stund för barnen där de kan äta sin frukt och gemensamt lyssna till en bok. Syftet 

med passen är även att eleverna ska få träna på olika läsförståelsestrategier som de kan 

applicera vid tystläsning. Tillsammans sammanfattar de vad de senast läst från boken och 

förutspår vad som kommer hända genom att bland annat läsa titeln på det nya kapitlet samt 

diskuterar meningen kring svåra eller obekanta ord och uttryck. De har även en avslutande 

diskussion kring det lästa där de samtalar kring eventuella frågor om boken och reflekterar 

kring olika budskap och dilemman som uppstått. De böcker B väljer är grundade på 

elevernas intressen och hen varierar mellan olika genrer och väljer böcker där 

huvudpersonen är både tjejer och killar. Ibland väljer hen böcker som är en del av en serie 

i hopp om att någon elev vill läsa vidare. Högläsningspassen hålls även med förhoppningar 

att inspirera till läsning.  



17 
 

A har mellan två och tre högläsningspass i veckan och väljer böcker med olika genrer. Hen 

vill låta eleverna utforska olika typer av böcker och genom att variera genre menar A att 

alla elever får lyssna till en bok de gillar. A uttrycker att högläsningspassen alltid sker med 

ett syfte. Under passen får eleverna inte göra annat än att lyssna eftersom hen då upplever 

att de inte fokuserar på vad som sägs. A trycker på vikten av att högläsningspassen ska ha 

ett syfte och främja läsförståelsen och har därför aktiviteter kopplade till just läsförståelse 

i samband med passen. På senare tid har mycket fokus legat på att skapa inre bilder för att 

öka läsförståelsen. Efter att A läst låter hen eleverna berätta om sina inre bilder. Ibland har 

hen även låtit eleverna rita sina inre bilder istället men menar att det vanligen är muntliga 

aktiviteter kopplade till högläsningen. Hen menar även att högläsning är viktig för de 

elever som inte får böcker lästa för sig hemma. Då blir passen ett tillfälle för dessa elever 

att få ta del av bokens värld och öva upp sin läsförståelse. Hen uttrycker att passen även är 

en bidragande faktor till alla elevers språkutveckling och läsutveckling.  

D har högläsningspass i perioder och menar att omständigheter avgör hur mycket tid som 

kan läggas på passen. När hen väl har högläsning sker det omkring två och tre gånger i 

veckan. Hens val av bok grundas också i elevernas intressen och hen varierar mellan 

genrer. Böckerna ska passa både pojkar och flickor och knyts med fördel an till områden 

de jobbar med. Då de arbetade med forntiden läste D en skönlitterär bok som handlade om 

forntiden. På så sätt kopplas högläsningen till övrig undervisning. Syftet med passen är att 

främja elevernas fantasi och låta de skapa inre bilder samt att få ett rikare språk. Ibland har 

D låtit eleverna rita sina inre bilder efter högläsningen. D har även haft en skrivuppgift i 

samband med högläsningspassen och låtit eleverna skriva ett alternativt slut till kapitlet.  

6.3 Tystläsning i undervisningen 

Nedan besvaras frågeställning 1, Hur används skönlitteratur i undervisningen för att 
stödja elevers läsinlärning?  

Under respektive intervjuer framkom det att alla lärare förutom C hade schemalagda samt 

icke-schemalagda tystläsningspass i undervisningen varje vecka. Eftersom C är klasslärare 

i förskoleklass och majoriteten av hens elever inte kan läsa har de hittills inte jobbat särskilt 

mycket med den tysta läsningen i undervisningen. Hens elever lånar dock böcker från 

biblioteket varannan vecka som de får bläddra i vid olika tillfällen i veckan. Inga av dessa 

tillfällen är schemalagda för just det ändamålet utan sker endast när det tid finns över. 



18 
 

Däremot har C nyligen introducerat ett undervisningsmoment där eleverna får titta eller 

läsa i sina biblioteksböcker. Detta skedde efter önskemål av eleverna då de ville ha mer tid 

att ägna åt sina böcker. Dessa pass är schemalagda en dag i veckan i cirka 15 minuter. De 

elever som kan får då läsa, de andra får titta på bilder eller leta efter specifika ord de jobbar 

med varje vecka. På så sätt får alla någon form av läsning, menar C. Under passen rör sig 

C mellan eleverna och stöttar och hjälper eleverna utifrån deras behov. C hävdar att syftet 

med passen är att utmana eleverna till läsning då det ges lite tid åt läsningen i förskoleklass. 

Hen menar att passets syfte även är att hitta ett lugn och få upp intresse för böcker och 

läsning. C får ofta frågor av de elever som inte kan läsa att förklara vad som står i deras 

böcker och finner detta ett tecken på att ett intresse för läsning finns hos eleverna. För att 

motivera sina elever till att läsa och till att vilja lära sig läsa pratar hen ofta om läsningens 

fördelar och om olika anledningar till varför en behöver kunna läsa. C brukar även ha ett 

moment hen kallar ”bildprat”, där de samtalar kring bilder för att skapa inre bilder och 

förbättra deras fantasi. Detta blir till underlag för att sedan skapa berättelser själva.  

Både A och B har schemalagda tystläsningspass varje morgon måndag—fredag i cirka 20 

minuter. Varken A eller B ser behovet av att låta tystläsningen ske under icke-schemalagda 

tillfällen i veckan eftersom tystläsningen redan har en stor del i undervisningen. Däremot 

sker icke-schemalagd tystläsning som en extrauppgift att ta vid när eleverna är klara med 

vissa uppgifter eller för att få en lugn stund vid behov. Under tystläsningspassen lyssnar A 

på de elever som har särskilda anpassningar och behöver öka sitt läsflyt eller förbättra sin 

läsförståelse. De får då läsa högt och reda ut eventuella oklarheter som uppstår i relation 

till boken. Resterande tid av passet spenderade A till att förbereda inför nästa lektion 

genom att exempelvis lägga fram papper eller skriva på tavlan. Genom att sitta vid datorn 

eller med en egen bok blir det inte lika inbjudande för eleverna att komma fram och ställa 

frågor, menar A. Syftet med tystläsningspassen är att eleverna ska få upp intresse för 

böcker samt öva upp sitt läsflyt och sin läsförståelse. För att reflektera detta jobbar A med 

läsfixarna, fem karaktärer som förser eleverna med läsförståelsestrategier. Den första 

karaktären hjälper eleverna ställa relevanta frågor för att förutspå handlingen, den andra 

karaktären hjälper eleverna skapa inre bilder till handlingen, den tredje karaktärerna hjälper 

eleverna att reda ut eventuella oklarheter kring handlingen, den fjärde karaktärerna hjälper 

eleverna läsa mellan raderna och tolka olika budskap och den femte karaktären hjälper 

eleverna sammanfatta det viktiga från texten. A anser att rätt bok ofta fungerar som en 

motivation till läsningen. Då eleven läser böcker som de finner intressanta och som har rätt 
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svårighetsgrad bli läsningen mer njutbar för eleverna, påstår A. Till de elever som har svårt 

för läsningen brukar hen låta ha två olika böcker, en lättare samt en svårare. Eleven får då 

växla mellan böckerna vilket är något A uppmärksammat fungerar för de elever som har 

svårt för läsningen i hens klass.  

B jobbar likt A med läsfixarna och uttrycker att syftet med tystläsningspassen är att 

eleverna ska öva upp sin läsförståelse. En av anledningar till att hen schemalägger 

tystläsningspassen varje morgon är för att alla elever ska ges tillfälle att komma in i 

läsningen. Om det inte schemaläggs utan bara sker när det finns tid över löper det större 

risk att alla elever inte får ta del av lässtunden. B tycker det är viktigt att alla elever får 

upptäcka bokens värld och öva upp sitt läsflyt. Under tiden eleverna läser går B runt och 

lyssnar på de elever som på ett eller annat sätt behöver stöd med sin läsning. Hen diskuterar 

även bokens handling och stöttar eleverna med hjälp av läsförståelsestrategierna. B menar 

att val av bok är viktigt för elevernas motivation till läsning. Är boken för lätt eller för svår 

blir läsningen varken rolig eller givande. B hjälper därför sina elever att välja rätt bok efter 

elevens intresse och bokens svårighetsgrad.  

D berättade att tystläsningen sker lite då och då men vanligen mellan tre och fyra tillfällen 

i veckan i cirka 20 minuter vardera. Tystläsningen sker även under icke-schemalagda 

tillfällen och hen menar att det är behoven och elevernas önskemål som styr. Då det finns 

elever som ber om att få läsa tycker D att det är bra att spinna vidare på deras läsintresse. 

Syftet med tystläsningspassen är att låta eleverna öva upp sitt läsflyt och låta eleverna ta 

del av bokens värld. Hen anser att läsning främjar fantasin, språket och till viss del även 

skrivutvecklingen. Under tystläsningspassen lyssnar D ibland på när eleverna läser. Hen 

hade önskat att det fanns mer tid åt att flyta omkring mellan eleverna men menar även att 

tiden ofta inte räcker till att lyssna på deras läsning eftersom det finns mycket annat att 

förbereda och reda i under elevernas tystläsningspass. D anser att skolbiblioteket i sig 

stimulerar elevernas läsintresse på grund av sitt utbud av böcker. Utöver det låter hen 

eleverna motivera varandra till läsning genom att göra bokrecensioner efter de läst klart 

böcker och på så sätt tipsa varandra. Även D brukar ge eleverna boktips och hjälper de 

elever som är i behov av stöd att låna passande böcker. D stöttar även de elever som finner 

läsning svårt eller tråkig genom att läsa med dem och samtala kring bokens handling. 
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6.4 Övrig skönlitteratur i undervisningen 

Nedan besvaras frågeställning 1, Hur används skönlitteratur i undervisningen för att 
stödja elevers läsinlärning?  

Samtliga lärare i studien inkluderar skönlitteratur i andra delar av undervisningen och A, 

B och D jobbar bland annat med ljudböcker. Ljudböcker är bra för de eleverna som inte 

kan eller har svårt för att läsa. A anser att ljudböcker kan fungera som en motivation till 

läsning. Även B ser ljudböcker som en form av motivation och låter de elever som på ett 

eller annat sätt kämpar med sin läsning lyssna till ljudböcker. Då brukar hen varva 

ljudböcker med egen läsning. D använder också ljudböcker som en form av motivation till 

de elever som är i behov av stöd i sin läsning men använder även ljudböcker istället för att 

själv läsa högt. Hen anser att det kan vara skönt för eleverna att få lyssna till en annan röst 

än lärarens. A, B och D låter även eleverna skriva bokrecensioner kring sina böcker och 

ser detta som tillfällen för eleverna att inspirera varandra till läsning.  

Förutom bokrecensioner jobbar B och D även med olika bokprojekt som ett sätt att främja 

intresse för läsning. Bokprojekten innebär att tillsammans läsa så många böcker som 

möjligt i klassen under en viss period. I dessa projekt ges eleverna en typ av belöning efter 

varje avslutad bok. B hade ett bokprojekt under vintern där de hade en julgran i klassen 

som fick en extra julgranskula då eleverna läst färdigt en bok. D hade ett likande koncept 

där hen fyllde på en pärla i en burk efter varje färdigläst bok. Sådana typer av projekt görs 

för att främja intresset för läsning och låta eleverna upptäcka glädjen i att läsa.  

Både A och D jobbar med skönlitteratur mer ämnesöverskridande. A har i ämnen som SO 

låtit eleverna lyssna till sagor om nordisk mytologi och låtit eleverna rita sina inre bilder 

de fått till sagorna. D har kopplat in bild med den skönlitterära läsningen och finner 

kopplingen mellan text och bild intressant. På så sett ser D att man kan få igång det egna 

skrivandet. Hen har även låtit eleverna dramatisera utifrån vissa delar eller hela kapitel 

utifrån skönlitterära böcker. Både A och D har även parläsning där eleverna får läsa högt 

för varandra. A låter då eleverna sammanfatta det de läst och då ges även tillfälle att reda 

ut eventuella oklarheter kring läsningen och handlingen.  

Förutom tyst- och högläsning har C ett undervisningsmoment hen kallar ”bildprat” som 

görs med syfte att eleverna så småningom ska skapa egna berättelser och sagor. Under 
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”bildprat” samtalar klassen om bilder och formulerar meningar utifrån vad de ser. Många 

elever kopplar ofta dessa till sagor, menar C.  

6.5 Lärarnas generella inställning till skönlitteratur i undervisningen 

Nedan besvaras frågeställning 2, Vad är den generella inställningen till arbete med 

skönlitteratur från lärares perspektiv? 

Samtliga lärare i studien ser många av de möjligheter undervisning med skönlitteratur 

medför och de ser alla fördelar med att ge tid åt skönlitterär läsning i undervisningen. 

Genom undervisning som fokuserar på skönlitterär läsning menar både A och B att de får 

engagerade elever som genom möte med den skönlitterära världen finner glädjen i att läsa. 

Även C menar att undervisning med skönlitteratur främjar elevernas läslust. Det är viktigt 

att skapa en miljö som stimulerar till intresse för böcker och läsning anser B. B uttrycker 

att hen har många elever i klassen som ägnar mycket tid till datorspel och likande och 

menar då att möte med den skönlitterära världen i skolan blir än viktigare. Även A menar 

att det är viktigt att låta eleverna ta del av den skönlitterära världen och finner arbete med 

böcker och läsning både roligt och spännande. A anser att hens inställning till och arbete 

med skönlitteratur i undervisningen har bidragit till att även eleverna gillar att läsa.  

Både C och D har uppmärksammat att läsning gynnar elevernas spårutveckling och fantasi. 

C menar även att genom aktiviteter kopplade till skönlitteratur, såsom boksamtal, lär sig 

eleverna om olika dilemman som skildras i böcker och hur dessa kan kopplas till deras 

egna erfarenheter. Genom att ta sig tiden till läsning och medförande boksamtal kan ett 

intresse för böcker väckas hos elever, menar C. D ser möjligheter i att jobba mer 

ämnesöverskridande med skönlitteratur genom att fördjupa sig i en bok och låta den ta 

plats i övrig undervisning. Dock ser D en viss problematik i detta eftersom att hen upplever 

att tiden inte räcker till eftersom att mycket annat ska hinnas med.  

Lärarna i studien är överens om att undervisningen med skönlitteratur behöver vara 

elevanpassad för att den ska bli så lyckad som möjligt. A, B och D hävdar att eleverna inte 

får ut något av att läsa om böckerna inte är anpassade efter deras läsförmåga. B upplever 

inte att läsningen blir lustfylld för de elever som har en för svår respektive för enkel bok. 

Även C, som främst har högläsning i undervisningen, anser att boken behöver vara 

anpassad efter elevgruppen för att de ska få ut så mycket som möjligt av 
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undervisningsmomentet. D menar också att rätt typ av bok bidrar till en mer lustfylld 

lässtund och hen anser även att en når fler elever genom en medvetenhet bakom val av 

bok. Trots att D ser många av de fördelar arbete med skönlitteratur kan medföra lägger D 

inte lika mycket tid på det som hen hade önskat. För att få in mer skönlitteratur i 

undervisningen behöver en släppa på annat, påstår D. Både A och B som har tystläsning 

dagligen samt regelbunden högläsning ser mer hinder med arbete med skönlitteratur 

kopplade till elevers motivation. B menar även att det kan vara svårt för vissa elever att 

hitta rätt bok, främst för läsundvikarna. Både A och B menar då att det gäller att hjälpa 

dessa elever med bok och läsning. De hinder C ser i undervisning med skönlitteratur är 

kopplade till koncentration. Hen upplever att de elever som har svårt att sitta still och lyssna 

till en bok ofta stör undervisningen för övriga elever. Även C ser tiden som ett hinder och 

menar likt D att det finns mycket annat som ska hinnas med vilket gör att läsningen inte 

alltid prioriteras. Dock menar C att läsningen inte behöver ta så mycket tid, bara att ägna 

en stund till läsningen varje dag kan vara tillräcklig om en har ett syfte och medvetenhet 

med passen.  

6.6 Sammanfattning 

Lärarna i studien har en god medvetenhet kring de positiva fördelar arbete med 

skönlitteratur kan medföra för elevers läsutveckling och läslust. Samtliga lärare inkluderar 

aktivt skönlitteraturen i undervisningen med syfte att bland annat öka elevernas 

läsförståelse och ordförråd. Lärarna i studien hade även som syfte att öka elevernas intresse 

för böcker och låter därför eleverna jobba med skönlitteratur på olika sätt i undervisningen. 

Några av dessa arbetssätt är tystläsning, högläsning och boksamtal.  

Lärarna i studien uppfattas ha en god inställning till arbete med skönlitteratur men trots 

detta delar några lärare uppfattningen om att tiden inte alltid räcker till för att arbeta med 

skönlitteratur i den utsträckning de hade önskat. Några lärare i studien upplevde somliga 

elevers ointresse för böcker som ett hinder i undervisningen men såg istället sin egen roll 

som extra viktigt. Samtliga lärare uttrycker att deras inställning till skönlitteratur är viktigt 

för att motivera eleverna till läsning.  
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7   Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ utgångspunkt. I studien ingick fyra 

lågstadielärare vilket dessvärre resulterade i ett litet urval där inga generella slutsatser 

egentligen kunde dras. Trots detta kunde slutsatser om de fyra undersökningsdeltagarnas 

användning av skönlitteratur och generella inställning till skönlitteratur i undervisningen 

göras. Det som är avsikt för studien att undersöka, nämligen skönlitteraturs betydelse för 

elevers läsinlärning och läslust samt hur lärare beskriver att de arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen, framkom genom både litteratur och intervjuer. 

 

En svaghet för studiens tillförlitlighet är att enbart intervjuer hölls. Önskvärt hade varit att 

komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer för att få en mer tillförlitlig bild 

av hur lärarna i studien faktiskt jobbar med skönlitteratur i deras undervisning. Att göra 

observationer kring lärarnas arbetssätt med skönlitteratur i undervisningen hade berikat det 

empiriska materialet märkvärt samt stärkt studiens trovärdighet då fler 

undersökningsmetoder legat till grund för resultatet. Istället baseras resultatet enbart på 

vad lärarna i studien själva berättade om sin undervisning med skönlitteratur vilket ger en 

nyanserad bild av deras förhållningssätt. Genom observationer hade aspekter framkommit 

som de själva inte är medvetna om vilket hade gett mer tillförlitlighet till resultatet. Dock 

ansåg jag att den informationen samtliga lärare delgav var relevant och tillräcklig för 

resultatavsnittet. Intervjuerna har även kunnat ställas i förhållande till den forskning som 

ligger till grund för studien.   

 

Eftersom tiden inte räckte till för observationer hölls istället djupgående intervjuer där 

undersökningsdeltagarna gavs möjlighet att besvara mer öppna frågor. Användning av 

semistrukturerade intervjuer var av relevans för studiens syfte eftersom 

undersökningsdeltagrana hade olika mycket erfarenhet av yrket. Enligt Bryman (2002) kan 

man genom kvalitativa intervjuer göra avvikelser från intervjuguiden genom att ställa nya 

frågor för att följa upp ett svar. Denna typ av intervju är i sig en styrka för studien då 

kvalitativa intervjuer fokuserar på människors uppfattning och erfarenheter inom det 

fokuserade området (s. 561). Genom sådana intervjuer möjliggörs det även att skräddarsy 

intervjuerna utifrån undersökningsdeltagarna (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 84). 
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Inför intervjuerna bads undersökningsdeltagarna enbart att fundera över vilka inslag av 

skönlitteratur de har i sin undervisning samt hur de låter eleverna arbeta med det. De fick 

alltså inte intervjufrågorna i förväg vilket var ett val som grundades i förhoppning om mer 

spontana svar. Fördelen med detta var att undersökningsdeltagarna till viss del kunde 

förbereda sig genom att reflektera över sin användning av skönlitteratur i undervisningen 

och samtidigt ge spontana och eventuellt mer sanningsenliga svar till de frågor som 

ställdes. Dessvärre löper det en större risk att undersökningsdeltagarna omedvetet 

utelämnar viktig information. Hade intervjufrågorna givits ut i förväg hade de kunnat 

förbereda sig bättre och haft mer tid att reflektera kring sina val av de skönlitterära inslagen 

i undervisningen. Dock hade det även kunnat resultera i att de hade gett svar de trodde 

förväntades av dem och då svar som till viss del inte stämmer överens med sanningen. 

Ytterligare en svaghet med intervjuerna är att de upplevs något korta vilken kan ha berott 

på att intervjufrågorna inte var tillräckligt specifika eller att intervjuaren inte ställde 

tillräckligt med följdfrågor. Information samtliga lärare delgav kunde dock besvara 

studiens frågeställningar men hade fler lärare intervjuats hade det funnits mer material att 

analysera vilket hade varit intressant för resultatavsnittet.  

 

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes genom att kategorisera 

undersökningsdeltagarnas svar utifrån studiens frågeställningar. Analysen gjordes för att 

finna likheter och skillnader mellan undersökningsdeltagarnas användning av och 

generella uppfattning kring skönlitteratur i undervisningen. I bearbetning och analysen av 

undersökningsdeltagarnas beskrivningar har en innehållsanalys utifrån författarens 

erfarenheter och uppfattningar gjorts. Detta innebär att en egen tolkning av 

undersökningsdeltagarnas beskrivning gjorts vilket utgör en brist i resultatet. Dock är det 

näst intill oundvikligt att inte göra en egen tolkning utifrån undersökningsdeltagarnas 

beskrivningar. Ytterligare en aspekt som kan ses som både positiv och kritisk är att 

undersökningsdeltagarna (förutom A [se figur 1]) jobbar på samma skola och har varit 

mina handledare under respektive VFU:er sedan innan och är därmed personer som jag 

känner sedan innan. Trots att A jobbar på annan skola och inte har varit min handledare 

under någon VFU känner jag hen sedan tidigare. Fördelen med den personliga kopplingen 

till samtliga undersökningsdeltagare kan vara att de kände sig bekväma och avslappande 

under intervjuerna. En nackdel kan ha varit att jag sedan tidigare har en föreställning om 

respektive lärare och hens arbetssätt kring skönlitteratur. Detta kan ha legat till grund för 

min analys och tolkning av materialet.  
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Studien har haft en utgångpunkt i två perspektiv som passat väl i bakgrundavsnittet och 

även i enlighet med undersökningsdeltagaranas svar. Det ena perspektivet har varit det 

sociokulturella perspektivet av anledning att det ansågs stämma överens med att lärande 

sker i ett socialt samspel med andra. Det andra perspektivet har varit konstruktivismen då 

en sådan kunskapssyn fokuserar på det kognitiva och på den mentala processen som 

utvecklar förståelse. Konstruktivismen handlar även om hur strategier lärs ut och 

appliceras för att främja lärande och ny kunskap. Båda perspektiven passas därför väl in i 

enlighet med bakgrundavsnittet. Det finns delar som belyser att lärandet sker bäst i samspel 

med andra, exempelvis genom högläsning. Det finns även delar som bland annat belyser 

att de läsförståelsestrategier som lärs genom högläsning kan appliceras vid tystläsning.  

 

I metodavsnittet finns en tydlig beskrivning av hur arbetsprocessen genomförts. Som 

tidigare nämnt fanns en relation mellan intervjuaren och undersökningsdeltagarna sedan 

innan vilket omedvetet kan ha påverkat analysen av materialet. Det går därför inte att 

utesluta att egna tankar och åsikter uppkommit under arbetsprocessen. Dock har 

genomförandet och analysen av studien försökts att göras objektivt och fördomsfritt för att 

stärka studiens tillförlitlighet. Detta för att egna tankar och värderingar inte ska påverka 

studiens resultat.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar samt 

bakgrundsavsnittet. Detta sker utifrån studiens två frågeställningar som diskuteras därefter. 

7.2.1 Hur används skönlitteratur i undervisningen för att stödja elevers läsinlärning 
och läslust?  

Samtliga lärare i studien har schemalagda undervisningspass med skönlitterära inslag 

veckovis och varierar mellan olika arbetssätt. Lärare C, som är klasslärare i en 

förskoleklass, har färre tystläsningspass då ett större antal av hens elever inte kan läsa. C 

jobbar mycket med högläsning och andra skönlitterära aktiviteter. Stensson (2006) anser 

att högläsningen är minst lika viktigt som tystläsningen av anledningen att det bland annat 

skapar gemenskap eftersom klassen får möta samma litterära karaktärer. Eleverna får även 

genom högläsning möta ett språk som skiljer sig från talspråket (ibid., s. 18). Att 

högläsning berikar elevernas ordförråd är en av de många fördelar C ser med 



26 
 

högläsningspassen. Hens förhoppningar med högläsningspassen är att skapa ett intresse för 

böcker vilket både Druid Glentow (2006, s. 181) och Johnston (2016, s. 40) hävdar att 

högläsning kan medföra. I enlighet med litteraturen låter C eleverna upptäcka olika 

språkliga uppbyggnader samt texters funktioner genom högläsningen vilket skapar goda 

förutsättningar för eleverna att bli duktiga läsare (Druid Glentow, 2006, s. 181).  

Även B har högläsningspass varje dag i veckan med förhoppningar om att det ska främja 

ett intresse för böcker och vidare läsning hos eleverna. Både Druid Glentow (2006, s. 181) 

och Johnston (2016, s. 40) uttrycker att högläsning bidrar till läsglädje och motivation för 

fortsatt läsning. B har även högläsningspassen med syfte att låta eleverna träna i 

läsförståelsestrategierna. Dock påstod B att hen inte har andra aktiviteter kring 

högläsningspassen utan tillämpar endast läsförståelsestrategierna för att återkoppla till vad 

som hänt tidigare, förutspå vad som komma skall samt sammanfattar kapitlet efter avslutat 

pass. Jag tolkar det som att diskussionerna kring högläsningsböckerna inte är särskilt 

omfattande eller långa vilket då kan innebära att endast ett fåtal elever deltar i 

diskussionerna. Om så är fallet innebär det att det finns elever som inte tar del av de 

förmågor som utvecklas i samband med högläsningen. Stensson (2006) tycker att en ska 

samtala kring sina högläsningspass eftersom det utvecklar barnens förståelse kring böckers 

innehåll (s. 18), något B hade som förhoppning att eleverna skulle utveckla genom 

högläsningspassen. 

Även A och C har som syfte att låta eleverna träna på läsförståelsestrategierna genom 

högläsningen vilket Stensson (2006, s. 120) hädar att eleverna gör. Via de gemensamma 

diskussionerna som uppstår i samband med högläsningspassen utvecklar eleverna 

förståelse för böckers innehåll och de dilemman som skildras. De läsförståelsestrategier 

som utvecklas i samband med samtalen kring högläsningsboken kan eleverna sedan 

applicera vid tystläsningen, menar Stensson (2006, s. 120). Både A och C har boksamtal i 

anslutning till högläsningen och Eriksson (2002, s. 80) anser att det är en förutsättning för 

att utvecklas i sin läsning. Eleverna behöver stöd av läraren under boksamtal för att skapa 

en egen uppfattning om böcker och dess handling (ibid.). Även Varga (2013, s. 497) anser 

att eleverna behöver stöd av läraren för att utveckla ett kritiskt analysperspektiv kring 

böcker innehåll och därmed nå en fördjupas läsupplevelse. D, som inte har högläsningspass 

veckovis utan i perioder, har dessa med syfte att berika elevernas fantasi och språk. 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att högläsning har goda effekter för barns 
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kunskapsutveckling. Genom högläsning utvecklar barn bland annat sina ordförråd och 

fantasi (ibid., s. 63). D är medveten om några av de fördelar högläsning kan medföra men 

utesluter torts detta högläsningspassen som en naturlig del i undervisningen. Jag tror inte 

att alla elever hinner utveckla de förmågor D har som förhoppning med högläsningspassen 

om de inte ges möjlighet att öva på de varje vecka. För att låta eleverna möta skönlitteratur 

i undervisningen har D ett flertal tystläsningspass varje vecka. Som tidigare nämnt menar 

Stensson (2006) att högläsningen är minst lika viktig som tystläsning (s. 18). D har som 

syftet med tysläsningpassen att låta eleverna ta del av bokens värld samt att låta eleverna 

öva upp ett läsflyt under tystläsningspassen, vilket Myrberg (2001) påstår möjliggörs 

genom tystläsning (s. 6). 

Högläsningspassen kan kopplas till det sociokulturella perspektivet då samtliga lärare låter 

eleverna lära i gemensamma diskussioner kring högläsningsboken. Enligt Klapp (2015) 

sker lärandet i ett socialt samspel. Dock behöver eleverna vara aktiva och det mest givande 

resultatet kommer först när eleverna deltar engagerat i gruppens arbete (s. 262). Detta 

innebär att alla elever behöver engagera sig i samtliga lärares högläsningspass med 

medförande boksamtal för att utveckla vad respektive lärare har för syfte med passen, 

enligt det sociokulturella perspektivet. A låter inte sina elever göra annat under passen då 

hen upplever att eleverna inte lyssnar till boken och därmed inte kan delta i samtalen 

efteråt. C problematiserade elevernas delaktighet genom att beskriva elever som har svårt 

att sitta stilla och lyssna till böcker. Om dessa elever inte lyssnar till handlingen kan de inte 

delta lika engagerat i diskussionen som övriga klasskamrater och går miste om den 

kunskapsutveckling som sker vid högläsningen och diskussionen. Varken B eller D påtalar 

att de har elever som inte lyssnar eller deltar under högläsningspassen.  

Samtliga lärare i studien berättade att de ber eleverna läsa högt för dem under 

tystläsningspassen. Lundberg och Herrlin (2005) menar även att tystläsning är ett samspel 

mellan lärare och elev. Lärares uppgift är att stötta sina elever i deras läsning och ge dem 

verktyg för att bli goda läsare och att det är lärarens uppgift att hitta lämpliga 

läsförståelsestrategier de kan applicera vid tystläsningen (s. 14). Både A och B har 

tystläsningspass varje morgon och använder passen till att stötta de elever som på något 

sätt har svårt för läsningen. Båda förklarar att de hjälper eleverna att reda ut eventuella 

oklarheter som uppstår i relation till boken och tar då hjälp av läsförståelsestrategierna. 

Fouganthine (2012, s. 88) menar att lärare behöver hitta en balans i att möta varje enskild 
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individ, ta hänsyn till dennes förutsättningar och behov parallellt med klassens 

gemensamma undervisning. Genom att hjälpa de eleverna som finner läsning svårt 

samtidigt som resterande elever i klassen också läser tror jag att eleverna i fråga känner sig 

accepterade och trygga. Det är något Fouganthine (2012, s. 209) också menar vara en viktig 

del för en lyckad utveckling hos eleverna. Även D lyssnar till de elever som är i behov av 

stöd, men upplever att tiden inte alltid räcker till. Under det tystläsningspasset C har en 

gång i veckan rör sig hen mellan eleverna och hjälper de utifrån deras behov. Hens syfte 

med tystläsningspassen är att utmana eleverna till läsning samt att skapa ett intresse för 

böcker. Jag upplever att samtliga lärare har höga förväntningar på sina elever och att de 

jobbar aktivt för att de ska utvecklas till att bli goda läsare. Fischbein (2011, s. 88) menar 

att en kombination av goda relationer och höga förväntningar av lärare är betydelsefullt för 

elevers stimulans i deras kunskapsbyggen. Genom att hjälpa de elever som är i behov av 

stöttning skapas bättre förutsättningar för eleverna att utvecklas i sitt läsande.  

För att motivera eleverna till läsning menar både A och B att elever behöver ha en bok 

anpassad efter intresse och svårighetsgrad. A anser att läsningen blir mer njutbar då 

eleverna läser böcker de finner intressanta. B anser att läsningen inte blir givande om 

eleven i fråga läser en för svår respektive en för lätt bok. Detta kan ses som ett försök att 

skapa en inre motivation för läsning. Druid Glentow (2006, s. 20) menar att läraren behöver 

jobba för att stimulera elevernas inre drivkraft, snarare än den yttre, eftersom inre 

motivation är oberoende av yttre belöningar. Genom att låta eleverna läsa böcker efter 

intresse skapas en inre motivation och vilja till att läsa. Både A och B menade att somliga 

elever inte läser då de har en bok som inte är anpassad efter elevens behov. Vidare menar 

Druid Glentow (2006, s. 20) att nyfikenheten är en inverkande faktor till viljan att lära sig, 

något en bok anpassad efter intresse och svårighetsgrad kan väcka. A, B och D jobbar även 

med ljudböcker som ett sätt att motivera eleverna till läsning då de anser att ljudböcker är 

bra för de eleverna som inte kan eller har svårt för att läsa. Beroende på hur och i vilket 

syfte ljudböcker används i undervisningen kan de ses som både en yttre och en inre 

motivation till läsning. Moore & Cahill (2016, s. 3) påstår att ljudböcker kan användas som 

en inkörsport och uppmuntran till vidare läsning. Eftersom att ljudböcker har likande 

fördelar som tryckta böcker (ibid.) kan elever som har svårt för läsning få upp ett intresse 

för böcker samt ta del av bokens värld via ljudböcker. Jag tror dock att motivationen kan 

ses som både yttre och inre men att det beror på individen själv. Om en elev har en ovilja 

till att läsa böcker och istället får lyssna till ljudböcker betyder det inte automatiskt att hen 
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kommer bli intresserad av att läsa böcker. B uttrycker att hen varvar mellan ljudböcker 

med egen läsning men jag tror inte att det fungerar som motivation för alla. För somliga 

elever kan ljudböcker väcka intresse för böcker och kan komma bli en inkörsport till vidare 

läsning. Oavsett får lyssnaren till ljudböcker ta del av den litterära upplevelsen och de 

fördelar läsning bidrar med.  

C har även ett moment i undervisningen hen kallar ”bildprat” med syfte att låta eleverna 

lära sig formulera egna meningar utifrån bilder. Detta görs med förhoppning om att 

eleverna så småningom ska skapa egna berättelser och sagor. Jag upplevde att C aktivt 

jobbade för att skapa intresse och glädje för böcker, sagor och läsning bland sina elever.  

Lundberg och Herrlin (2005, s. 16) menar att positiva upplevelser kring böcker och läsning 

fungerar som en drivkraft till läsintresse. Därför är det viktigt att skapa tillfällen där 

eleverna får uppleva glädjen med böcker och läsning. Det är något jag upplever att samtliga 

lärare i studien jobbar för.  

Tystläsning kan kopplas till konstruktivismen då en sådan kunskapssyn fokuserar på att 

lärande sker anpassat efter den nivå individens tänkande befinner sig på (Klapp, 2015, s. 

42). Samtliga lärare i studien är överens om att undervisningen med skönlitteratur behöver 

vara elevanpassad för att bli så lyckad som möjligt. Utifrån ett konstruktivistiskt 

undervisningsperspektiv behöver elevens förståelse vara central (ibid., s. 43), något bland 

annat B tagit fasta på. Hen anser inte att läsningen blir givande om eleven läser en bok 

utöver hens förmåga. Även A uttrycker att böcker som är för lätta respektive för svåra gör 

att läsningen inte blir njutbar för eleverna. En lustfylld läsundervisning strävar samtliga 

lärare i studien efter. Därför menar Klapp (2015, s. 43) att det blir viktigt för läraren att 

upptäcka elevernas mentala tankesätt för att hjälpa dem utveckla sitt lärande. 

Konstruktivismen handlar även om hur strategier lärs ut och appliceras för att främja 

lärande och ny kunskap (ibid., s. 43).  

7.2.2 Vad är den generella inställningen till arbete med skönlitteratur från lärares 
perspektiv? 

Jag upplever att samtliga lärare i studien har en god inställning till skönlitteratur i 

undervisningen då de ser många av de möjligheter undervisning med skönlitteratur medför. 

Druid Glentow (2006, s. 21) menar att lärare är viktiga förebilder för barns 

identitetsskapande och lärares attityd inför diverse moment är avgörande för sina elever. 
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B anser att det är viktigt att skapa en miljö som stimulerar till intresse för böcker och 

läsning, något Druid Glentow (2006, s. 21) också pekar på. Läraren måste skapa en läsmiljö 

som öppnar upp för en nyfikenhet för böcker och läsning. På så sätt kan eleverna utveckla 

sina litterära upplevelser och intryck vilket kan leda till ett större intresse för läsning (ibid). 

Även A anser att det är viktigt att skapa en miljö där eleverna får ta del av den skönlitterära 

världen och anser att lärarens inställning till och arbete med skönlitteratur i undervisningen 

påverkar eleverna. A hävdar att hens positiva inställning har bidragit till att även eleverna 

gillar att läsa.  

Under intervjuerna framkom också många av de fördelar samtliga lärare i studien ser med 

att ge tid åt skönlitterär läsning i undervisningen. Både C och D har uppmärksammat att 

läsning gynnar elevernas språkutveckling och fantasi. C har även uppmärksammat att 

boksamtalen hen håller i samband med högläsningspassen lär eleverna att skapa en 

förståelse för sig själva såväl som för andra. Det är något Eriksson (2002, s. 189) uttrycker 

att läsning av skönlitteratur kan bidra med. Genom läsningen möter eleverna en 

levnadssituation som skiljer sig från sin egna och genom boksamtal kring de dilemman 

som skildras utvecklar eleverna förmåga att skapa förståelse för sådant de inte är vana vid. 

Även Stensson (2006, s. 8) och Langer (2005, s. 23—24) menar att läsning gynnar 

utvecklingen av elevernas föreställningsvärldar. I föreställningsvärlden skapas en värld av 

förståelse vilket bidrar till en fördjupad förståelse av sig själva, andra samt omvärlden. 

Detta är även något A och B låter sina elever utveckla under sina högläsningspass de håller 

i veckovis.  

Samtliga lärare i studien är överens om att undervisningen med skönlitteratur behöver vara 

elevanpassad för att den ska bli så lyckad som möjligt. A, B och D ser sin egen roll i 

elevernas kunskapsutveckling och de menar att de behöver stötta eleverna i val av bok. De 

menar att eleverna inte får ut något av att läsa om böckerna inte är anpassade efter deras 

läsförmåga. Även C, som främst har högläsning i undervisningen, menar att boken behöver 

vara anpassad efter elevgruppen för att de ska få ut så mycket som möjligt av 

undervisningsmomentet. Detta är något Druid Glentow (2006, s. 20) stödjer då hon hävdar 

att barns utveckling hämmas om inlärningen saknar intryck som väcker deras intresse och 

nyfikenhet.  

De hinder A och B ser med arbete av skönlitteratur är främst elevernas motivation. De har 

båda elever i klassen som har svårt för länsning eller finner det tråkigt. Båda menar dock 
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att det är lärarens uppgift att hjälpa dessa elever att finna läsningen lustfylld. Lundberg och 

Herrlin (2005, s. 63) menar att läraren behöver hjälpa eleverna att hitta böcker som de 

finner intressanta. Det behöver inte enbart vara skönlitterära böcker utan kan även vara 

faktaböcker. All typ av läsning kan fungera som en inkörsport till vidare läsning. Vidare 

menar de att eleverna behöver finna en inre motivation eftersom det är först då ett genuint 

läsintresse utvecklas (ibid.). Det hinder C och D främst ser med skönlitteratur i 

undervisningen är att det inte finns tillräckligt med tid. Trots att D ser många av de fördelar 

arbete med skönlitteratur kan medföra lägger D inte lika mycket tid på det som hen hade 

önskat. Hen menar att det är mycket annat i undervisningen som ska hinnas med och påstår 

då att läsningen inte alltid hinns med. C menar också att det är många andra moment som 

ska hinnas med och upplever då att läsningen, särskilt högläsningen, bortprioriteras till 

förmån för andra undervisningsmoment. Dock kontrar C det påståendet med att säga att 

läsningen inte behöver ta så mycket tid. Hen menar att det kan vara tillräckligt att ägna en 

stund åt läsning varje dag om läraren har en medvetenhet och ett tydligt syfte med passen. 

Jag håller med C i detta. Enligt styrdokumenten är ett av de övergripande målen för svenska 

läsning av skönlitteratur (Skolverket, 2017, s. 1) och detta nås endast genom att ge tid åt 

läsningen i undervisningen. I slutet av årskurs 3 väntas elever ha utvecklat läsflyt samt 

kunna tillämpa olika lässtrategier (ibid., s. 8). Jag tror därför att undervisningen med 

skönlitteratur handlar om en prioriteringsfråga. Det finns många författare som belyser alla 

de fördelar skönlitterär läsning medför och jag ser personligen enbart fördelar med att ge 

tid åt skönlitteratur i undervisningen. Genom att ge tid åt högläsning såväl som tystläsning 

ges varje individ förutsättningar att utveckla förståelse för texter, bygga 

föreställningsvärldar, utveckla ordförråd, stärka sin självbild samt utveckla empati och 

förståelse för andra (Stensson, 2006, s. 8, Nikolajeva, 2017, s. 360, McCutchen, 2002, s. 

210).   
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Bilaga  1  

Samtyckesblankett  

Cecilia Ullergård Pappas, 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 F-3”. Studien syftar till 
att undersöka hur lärare använder sig av skönlitteratur i sin undervisning samt vilken 
inverkan skönlitteratur har för elevers läsinlärning.  

Insamling av data till studien kommer ske via enskilda intervjuer som spelas in och 
transkriberas. Allt inspelat material kommer enbart användas i forskningssyfte och 
kommer avidentifieras och förvaras på ett säkert ställe till och med kursens slut. Efter 
avslutad kurs kommer all data och inspelning raderas.  

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 studien, hör gärna av dig till Cecilia Ullergård Pappas. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Cecilia Ullergård Pappas. 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

_______________________________________________________ 
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Bilaga  2  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
•   Vilken årskurs undervisar du i?  
•   Vad har du för utbildning?  
•   Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Tystläsning 

•   Har du schemalagda tysläsningpass? Om ja, hur många och hur långa? 
•   Vad är syftet med dessa pass? 
•   Sker tystläsning under icke-schemalagda tillfällen i veckan för eleverna?  
•   Vad anser du att dina elever får ut av att läsa tyst?  
•   Vad brukar du göra medan dina elever har tysläsning? 
•   Hur motiverar du dina elever till att läsa? 
•   Mats Myrberg talar om begreppet läsundvikaren och syftar på någon som 

undviker att läsa genom att använda tystläsningspasset till att göra annat, såsom 
att byta bok på biblioteket, gå på toan, titta ut genom fönstret etc. Upplever du att 
du har läsundvikare i klassen? 

•   Vad gör du för att motivera dessa elever att läsa? 
 

Högläsning 
•   Brukar du ha högläsning med dina elever? Om ja, hur ofta och hur långa är de 

passen? 
•   Vad är det för typ av böcker du läser då? Vad grundas dina val av böcker i? 
•   Är eleverna med och väljer böcker?   
•   Vilken roll har eleverna under dessa passen? (Äter frukt, ritar, etc.) 
•   Vad anser du att eleverna får ut av högläsning?  
•   Använder du aktiviteter i samband med högläsningen? (vilka?) 
•   Vad är syftet med dessa aktiviteter? 

 
Övrig undervisning med skönlitteratur 

•   På vilka andra sätt jobbar du med skönlitteratur i undervisningen?  
•   Vad tycker du är viktigt att tänka på i undervisning med skönlitteratur? 
•   Vad är din generella uppfattning om skönlitteratur i undervisningen? Vilka 

möjligheter och hinder ser du? 

Övrigt  
•   Är det något du vill tillägga? 

 

 


