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Antal sidor: 24  
___________________________________________________________________________ 
  
Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att 

utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och 

läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. Syftet med 

litteraturstudien är att belysa hur skönlitteratur kan användas i grundskolan för att utveckla 

elevers läsförståelse och identitet. Den sociokulturella teorin ligger till grund för det 

analyserade materialet. Materialet består av både nationell och internationell forskning, och 

omfattar vetenskapliga artiklar, monografier, avhandlingar och bokkapitel. Resultatet visar att 

skönlitteraturundervisning kan gynna både läsförståelse- och identitetsutveckling. För att det 

ska lyckas krävs dock en undervisning som betonar det sociala samspelet där diskussionen är i 

fokus. Genom boksamtal kan eleverna utbyta idéer med varandra och de egna 

föreställningsvärldarna utvecklas. Det är viktigt att läraren använder och synliggör olika 

strategier för eleverna. Målet är att eleverna självständigt ska kunna reflektera om sin egen 

strategianvändning för att kunna utveckla identitet och läsförståelse.  

___________________________________________________________________________ 
Sökord: läsning, skönlitteratur, identitet, läsförståelse, boksamtal 
___________________________________________________________________________  
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1. Inledning 
Barn och unga läser allt mindre ur en traditionell synvinkel. Läsintresset och läsförmågan 

minskar och det finns en oro att skönlitteraturen får en allt mindre betydelse i ungas vardag. 

Det är en utveckling som intresserar, engagerar och bekymrar många forskare, lärare och 

föräldrar (Leonardz, 2012). Johansson, Klapp och Rosén (2019, s. 6–12) har undersökt svenska 

elevers läsförståelse i PISA-mätningen 2018. Resultaten visade att elevers förmåga att förstå 

texter var svagare jämfört med förmågor kopplat till digitalisering, som att inhämta information 

och reflektera. I ett samhälle i ständig förändring, präglat av globalisering och digitala medier, 

spelar därför skönlitteraturen fortfarande en betydelsefull roll för att vända utvecklingen 

(Leonardz, 2012). Styrdokumenten poängterar skönlitteraturens kraft och centrala betydelse 

när det kommer till att utveckla elevers identitet och förståelse av texter (Skolverket, 2019, s. 

257). Genom litteraturen kan elever få verktyg till att förstå sig själva och sin omvärld. 

 

Baserat på vår VFU och egna erfarenheter är vårt intryck att läsning ofta är något som sker utan 

djupare diskussion. Den underliggande meningen och de egna tolkningarna ges sällan någon 

större uppmärksamhet. Fokus ligger på frågorna vad och hur, snarare än varför. En anledning 

till denna uppfattning kan vara att skolan blivit allt mer explicit och nyttoinriktad, där synbara 

och mätbara resultat premieras framför abstrakta kunskaper (Höglund, 2017). Mossberg 

Schüllerqvist (2008, s. 33) har kritiserat kursplanen då hon anser att den kan försvåra arbetet 

med skönlitteratur. Kritiken har sin grund i att den är svårtolkad och att det saknas specifika 

riktlinjer för hur litteraturen kan användas i undervisningen. Under arbetet med litteraturstudien 

har det framkommit att lärare anser det som ett av sina viktigaste uppdrag att genom 

skönlitteratur utveckla sina elever. Det finns dock frågetecken kring hur de ska göra det i 

praktiken. Förhoppningen med litteraturstudien är därför att identifiera, sammanställa och 

konkretisera forskningsbaserade förhållningssätt gällande skönlitteratur.  

 

Litteraturstudien har sin utgångspunkt i tidigare forskning där skönlitteratur kopplat till 

läsförståelse och identitet är i fokus. Samtliga undersökningar som analyserats har en teoretisk 

utgångspunkt ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Analysmaterialet valdes ut genom 

kedjesökningar i kurslitteratur och sökningar i olika databaser. Studien har inte avgränsats 

utefter årskurser eller åldersgrupper utan har ett fokus på litteraturundervisning i syfte att 

utveckla elevers läsförståelse och identitet.  
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Elevers läsning är en ständigt aktuell fråga och debatteras flitigt i medierna. Att fördjupa oss i 

ämnet är av betydelse för vår kommande yrkesutövning. Inom en snar framtid befinner vi oss 

som utbildade lärare i undervisningssammanhang, och kan då komma att stöta på 

problematiken som beskrivits.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa hur skönlitteratur kan användas i grundskolan för att utveckla 

elevers läsförståelse och identitet. En förhoppning är att genom litteraturstudien synliggöra och 

identifiera behov av vidare forskning. Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställning: 

 

• Hur kan undervisning kring skönlitteratur främja läsförståelse- och 

identitetsutveckling? 
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3. Bakgrund 
I kommande kapitel redogörs begrepp och termer kopplade till litteraturstudien. Inledningsvis 

Skönlitteratur i förhållande till styrdokumenten (3.1) och En teoretisk modell för läsning (3.2). 

Därefter presenteras Läsförståelse (3.3), Läsundervisningens utveckling (3.3.1) och 

Läsundervisning idag (3.3.2). Literacy och critical literacy (3.4) beskrivs sedan. 

Avslutningsvis redogörs för Identitet kopplat till skönlitteratur (3.5), samt Förståelsevärldar 

(3.5.1).  

 
3.1 Skönlitteratur i styrdokumenten 
Skönlitteratur och läsning är en central del av svenskämnet (Skolverket, 2017, s. 14). Skolans 

uppdrag är att genom skönlitteraturen utveckla elevernas kunskaper och tillföra nya insikter till 

deras erfarenhetsvärldar. Med hjälp av skönlitteraturen kan eleverna få stöd och svar på frågor 

om sitt eget och andras liv. Läsning och diskussion kring skönlitterära texters budskap kan även 

bidra till att eleverna får nya insikter och kunskaper som belyser människors villkor och 

identitets- och livsfrågor (Skolverket, 2017, s. 14). Diskussionen kan skapa förutsättningar för 

eleverna att uppnå syftet: ”utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden” (Skolverket, 2017, s. 7). Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att 

upptäcka hur de genom litteraturen kan förflytta sig i tid och rum. Eleverna ska ges tillfälle att 

utveckla sin läslust och intresse för skönlitteratur (Skolverket, 2017, s. 7).  

 

3.2 En teoretisk modell för läsning 
1986 formulerade Gough och Tunmer The Simple View of Reading, en modell som beskriver 

läsning. I modellen framgår det att läsning är en sammansättning av två förmågor: avkodning 

och språkförståelse. Att ha en bra avkodning innebär att snabbt och korrekt kunna omvandla 

sammansättningar av bokstäver och bilda ord. Forskarna förklarar att målet är att processen ska 

automatiseras för att uppnå en god läsförmåga. Språkförståelsen grundar sig i läsarens 

erfarenheter, förförståelse och ordförråd. I läsförståelseundervisningen ska de två förmågorna 

utvecklas i samspel med varandra. När läsaren utvecklar sin läsning skapas bättre 

förutsättningar till att lära (Gough & Tunmer, 1986, s. 7). 

 

3.3 Läsförståelse  
I kursplanen för svenskämnet beskrivs det att ”ha ett rikt varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livskådningar, generationer och språk möts” 

(Skolverket, 2019, s. 257). Elever som utvecklar en god läsförståelse skapar goda 
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förutsättningar till att bli individer som kan leva och verka i samhället (Skolverket, 2017, s. 5). 

Läsförståelse är en förmåga som innebär att kunna tolka, hantera information och kunna skapa 

mening i olika texter. På ett djupare plan innebär läsförståelse ett samspel mellan läsaren och 

texten (Skolverket, 2016, s. 18). I mötet mellan läsare och text förmås läsaren att värdera och 

omvärdera sina förkunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2012, s. 14). Varje lästillfälle är 

unikt och sker med skilda tolkningsperspektiv. Läsning sker med olika syften (Westlund, 2015, 

s. 53). När läsaren tar sig an en skönlitterär text sker det ofta i en friare form och läsaren knyter 

an till sina personliga tankar och reflektioner. Då denna typ av text i större grad uppmuntrar till 

egen tolkning och meningsskapande aktiveras de kognitiva aktiviteterna hos läsaren i större 

utsträckning (Skolverket, 2012, s. 14). 

 

3.3.1 Läsundervisningens utveckling 
För att definiera läsförståelseundervisning ges en bakgrund till utvecklingen av begreppet. 

1979 undersökte Durkin hur undervisningen i läsförståelse såg ut (Westlund, 2015, s. 122). 

Studien grundade sig i att identifiera hur mycket tid amerikanska lärare spenderade på att 

stödja, jämfört med att kontrollera sina elevers utveckling i läsförståelse. Efter observationer 

identifierades att eleverna inte fick någon direkt undervisning i läsförståelse. Det förväntades 

istället att eleverna på egen hand skulle svara på lärarens ja eller nej frågor där svaret antingen 

var rätt eller fel. Durkin menade att denna typ av undervisning inte gav elever stöd i sin 

läsförståelse, utan istället endast var en kontroll av deras läsförståelse. Studien ledde till att ett 

nytt begrepp började användas: läsförståelseundervisning (Westlund, 2015, s. 122).  

 

3.3.2 Läsundervisning idag 
För att undervisningen kring läsförståelse ska bli lyckad ska den ge elever verktyg för att själva 

reflektera kring sin läsförståelse. De ska få möjligheter att lära av varandra, kunskap om 

grafiska modeller och kunna svara på öppna frågor. Eleverna ska dessutom få insikter om att 

olika textstrukturer påverkar läsförståelsen (Skolverket 2016, s. 65). Boksamtal har visat sig 

vara en undervisningsstrategi som främjar läsförståelsen (Skolinspektionen, 2016, s. 5). 

Boksamtal syftar till att eleverna lär sig att prata om det de har läst, genom samtal får eleverna 

lära sig att argumentera för deras egna åsikter. Eleverna lär sig också att värdera och omvärdera 

ursprungliga tankar och se på världen ur andras perspektiv (Chambers, 2011, s. 98). Det är 

viktigt att läraren är en aktiv del i samtalet och ses som en medtolkare av den skönlitterära 

texten. Risken är annars att elever inte får en framgångsrik modell för hur boksamtalet går till 

(Skolverket, 2016, s. 70). Två undervisningsmodeller som berör hur läsundervisningen i 
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klassrummet kan organiseras är Reciprocal Teaching (RT) och Transactional Strategy 

Instruction (TSI), vilka kommer beskrivas mer ingående i resultatdelen. Metoderna är 

vetenskapligt utprövade och har visat sig ha en bestående god effekt på elevers resultat i 

läsförståelse (Westlund, 2015, s. 128).  

 
3.4 Literacy och critical literacy 
Literacy är ett centralt begrepp i undervisning kring skönlitteratur. Literacy kan sammanfattas 

med användandet av texter för ett speciellt syfte, i ett socialt sammanhang (Schmidt, 2017, s. 

1). Under 1980-talet kom begreppet att vidgas då många forskare började intressera sig för hur 

språk och skriftspråk används i klassrum samt i andra sociala sammanhang. Ordet literacy är 

kopplat till känslor, då texter och skriftspråk anpassas till olika syften och i relation till andra 

människor. Att läsa och skriva i olika sociala situationer är literacy. Det är i sådana situationer 

som texter skapas, i samspel med andra människor, på olika platser vid olika tillfällen (Schmidt, 

2017, s. 1).  

 

En vidareutveckling av literacy är critical literacy, som är ett flerdimensionellt sätt att arbeta 

med språket (Lozic, 2012). Skillnaden mellan literacy och critical literacy är att inte bara 

fokusera på vad elever läser utan också identifiera vad de tänker om läsningen. Critical literacy 

har som syfte att genom riktade insatser ge elever språklig förutsättning till att kunna utveckla 

förmågor som att förstå, påverka och förhålla sig till olika skildringar av omvärlden. Att arbeta 

med critical literacy i skolan innebär att elever lär sig att reflektera, analysera och förstå olika 

variationer av textformer. Textformer som till exempel skönlitterära texter, bloggar, enkäter, 

datorspel, tidningar, reklam och filmer (Lozic, 2012).  

 
3.5 Identitet och skönlitteratur 
Identitet definieras som en medvetenhet av sig själv, som en unik individ. Mer utvecklat 

innebär identitet en medvetenhet om den egna personligheten, och att alla erfarenheter som en 

individ varit med om har bidragit till att forma personligheten (Nationalencyklopedin, 2020). 

Identitet är nära sammankopplat med språket. Det tydliggörs i kursplanen: ”språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” 

(Skolverket, 2019, s. 257). Skönlitteratur kan användas som ett verktyg för att utveckla den 

egna identiteten. Texten kan bli en källa till svar för den som har frågor kring sitt liv och sin 

omvärld, samt ge fördjupade kunskaper om svåra ämnen. Genom klassrumsdiskussioner kring 
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livsfrågor kopplat till skönlitteratur kan syftet att eleverna ska utveckla den egna identiteten 

uppnås (Skolverket, 2017, s. 7).  

 

3.5.1 Föreställningsvärldar 
Langers (2017, s. 21) föreställningsvärldar har haft ett stort inflytande på styrdokument och 

läsforskning. Hon menar att skönlitteratur är en viktig del av människors liv. Genom läsning 

kan utforskande av både oss själva och andra ske. Litteraturen kan utmana individers världsbild 

och få de att omdefiniera vilka de är. Genom läsningen kan individer återskapa sig själva och 

i denna process försvinner steg för steg de gamla identiteterna. Minnen och erfarenheter 

ombildas och får en ny mening som bekräftar uppfattningen om jaget (Langer, 2017, s. 21). 

Langer (2017, s. 27–29) argumenterar att när en inre bild skapas och texten ges en mening 

byggs läsarens föreställningsvärldar. Det är en process som är individunik och existerar i 

människors inre. Världarna är en sammansättning av personliga och kulturella erfarenheter, 

kunskap, känslor och förväntningar. Langer menar att föreställningsvärldarna befinner sig i ett 

ständigt tillstånd av förändring. Texten ger nya tankar och perspektiv och får läsaren att 

ifrågasätta och omvärdera tidigare idéer. Förändringen kan även fortsätta efter läsningen, bland 

annat genom diskussion. Under byggandet av föreställningsvärldar befinner sig läsaren i fem 

olika faser som uppstår i interaktionen med texten. Faserna beskrivs mer ingående i 

resultatdelen (Langer, 2017, s. 27–29). 
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4. Metod 
I följande kapitel presenteras hur Datainsamlingen har gått till i de två olika sökfaserna (4.1). 

Därefter redogörs för tillvägagångssätt vid Urval och avgränsningar (4.2). Till sist beskrivs 

Materialanalysen (4.3). En systematisk litteraturstudie har valts som metod, med syftet att 

belysa läsförståelse och identitet kopplat till skönlitteratur.  

 
4.1 Datainsamling 
För att finna svar på litteraturstudiens frågeställning har datainsamlingen följt Östlundhs (2017, 

s. 60–61) arbetsfaser. Hon menar att informationssökning är en process som inte är linjär, 

istället rör den sig fram och tillbaka mellan olika steg. Informationssökningen kan delas in i 

två faser, den inledande och den egentliga. I den inledande fasen läggs grunden för arbetet. Här 

skapas en förståelse för ämnesområdet, samt vilka källor och sökord som är aktuella. I den 

egentliga fasen görs sedan det slutgiltiga urvalet av litteratur (Östlundh, 2017, s. 60–61). 

Östlundh (2017, s. 59) belyser också hur informationskompetens är en viktig förmåga vid 

arbetet med akademiska texter. Begreppet innebär att ha färdigheter i att kunna söka och 

identifiera relevant information till grund för en analys. Vår egen informationskompetensen 

grundar sig i lärarutbildningens tidigare moment och kurser. Flera gånger under utbildningens 

gång har tillfälle getts att träna på att söka i olika databaser, samt att identifiera vetenskapligt 

material. Det har skapat en grundläggande kompetens som har utvecklats under arbetet med 

denna litteraturstudie. 

 

4.1.1 Den inledande informationssökningen  
När den inledande informationssökningen startade gjordes manuella sökningar i böcker. 

Inledningsvis användes databasen Peer-Reviewed Instructional Materials Online (Primo), för 

att hitta övergripande litteratur. Litteraturen har inte nödvändigtvis använts i studien, utan har 

istället fungerat som ett sätt att få en översikt av det aktuella forskningsfältet. Böckerna 

behandlade det område som litteraturstudien inriktats på, och begrepp och termer kunde göras 

om till sökord som användes i nästa fas av informationssökningen. Baserat på studiens syfte 

formulerades de första sökorden identitet, läsförståelse och skönlitteratur. För att få träffar på 

engelska översattes sökorden till engelska, och innefattade då exempelvis ”Fiction AND 

Identity”, och ”Fiction AND Reading Comprehension”. 

 
4.1.2 Den egentliga informationssökningen  
Under nästa fas i informationssökningen användes de sökord som arbetats fram i den inledande 

fasen. Under arbetet med litteraturstudien utfördes sökningar i en rad söktjänster för att hitta 
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vetenskapligt analysmaterial. Sökningar i databasen Education Resource Information Center 

(ERIC) gjordes för att hitta internationellt analysmaterial. För att hitta forskning och material 

från Sverige användes söktjänsten SwePub. En stor del av litteraturstudiens analyserade 

material har tillkommit genom kedjesökningar i referenslistor från både kurslitteratur och 

vetenskapliga publikationer.  

 

Utifrån syfte och frågeställning inleddes sökningarna med sökordet skönlitteratur i 

kombination med läsning, läsförståelse och identitet, samt de engelska översättningarna, i 

samtliga söktjänster. Det gav ett första resultat på 3177 träffar. För att filtrera resultaten 

användes Peer-Reviewed-funktionen. Det gav ett bortfall på 1713 träffar, och totalt 1464 texter 

fanns kvar. Då endast 22 av publikationerna fanns i Primo och SwePub behövdes inte 

sökningarna i dessa databaser avgränsas ytterligare. I ERIC gjordes dock ytterligare en 

sökanpassning genom att specificera vilka årskurser publikationerna skulle gälla. Primary 

Education valdes då som ålderskategori. Det gav ett bortfall på 1397 träffar och det återstod 

45. De 45 träffarna, plus de 22 publikationerna från SwePub och Primo, utgjorde grunden för 

den första analysen. Publikationernas titlar och abstract närlästes noggrant. De resultat som inte 

var relevanta kunde i vissa fall ändå användas som grund till kedjesökningar på specifika 

författare och refererade studier. Till slut återstod tolv källor som presenteras nedan (se tabell 

1). Under båda informationssökningarnas faser har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats. Det 

har gjorts genom en kontinuerlig värdering och ett källkritiskt ifrågasättande av sökresultaten. 

Under sökarbetet har de utförda sökningarna dokumenterats noga. Vilka sökord som använts 

samt vilka avgränsningar som har gjorts har sammanställts i ett dokument. Det gjordes för att 

kunna skapa struktur och ordning i ett stort underlag. 

 
4.2 Urval och avgränsningar 
För att göra vårt urval och avgränsningar användes Nilholms (2017, s. 39) tillvägagångssätt. 

Han förklarar att det finns flera olika aspekter att förhålla sig till som kan påverka sökresultatet. 

Ett effektivt angreppssätt är att använda specifika ord som stöd i avgränsningen. Nilholm 

beskriver att det kan förenkla sökning efter forskning i databaser, då orden i sig kan användas 

som sökord (Nilholm, 2017, s. 39). För att finna de tolv analyserade källor som ligger till grund 

för studien har ett antal avgränsningar använts. Östlundh (2017, s. 77) skriver att vetenskapligt 

material är en färskvara och att en avgränsning i tid är en god start. Därför användes studiernas 

aktualitet som en första avgränsning. Vi valde år 2010 som undre gräns. Sent i arbetet föll en 

av de utvalda undersökningarna bort, på grund av bristande relevans. För att motverka bortfallet 
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tillkom en vetenskaplig artikel. Det var en förstahandskälla som vi ansåg var viktig att få med 

i arbetet. Den är publicerad 1984 och fick oss att frångå vår avgränsning. Dessutom tillkom 

ytterligare två källor som frångick tidsavgränsningen. Den andra avgränsningen som gjordes 

var att de undersökta källorna skulle inkludera skönlitteratur eller läsning i någon form. I början 

av arbetet med litteraturstudien fanns målsättningen att inrikta studien mot forskning gällande 

enbart årskurs 4–6. När relevant material gällande även andra årskurser hittades, breddades 

dock urvalet till att gälla hela grundskolan. 

 

4.3 Materialanalys 
Under sökprocessen har det funnits ett fokus att omfatta olika typer av material. Genom en 

insamling av varierande publikationstyper med både kvalitativa och kvantitativa metoder, 

framtagna både nationellt och internationellt har litteraturstudien fått ett brett perspektiv. 

Studien består av fem vetenskapliga artiklar, tre doktorsavhandlingar, tre monografier och ett 

bokkapitel.  

 

I en inledande fas bestod litteraturstudien av två frågeställningar. En inriktades mot identitet 

och skönlitteratur, och en inriktades mot läsförståelse och skönlitteratur. I det första steget 

kategoriserades materialet utefter dessa två frågeställningar. Analysen inleddes med att varje 

text sammanfattades. I sammanfattningarna lyftes sådant som var relevant kopplat till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Sammanfattningarna skrevs sedan ned på varsitt 

dokument, utifrån ett antal kriterier konstruerade med litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. I en första analys skapades två huvudrubriker, ”skönlitteratur kopplat 

till läsförståelse” och ”skönlitteratur kopplat till identitet”. Under huvudrubrikerna 

formulerades sedan underrubriker där materialet kategoriserades utefter ”svårigheter och 

utmaningar”, ”fördelar och möjligheter” och ”konkreta exempel med fokus på undervisning”. 

Intressanta aspekter ur varje text kategoriserades sedan under varje rubrik för att skapa översikt 

av materialet. I nästa steg jämfördes sedan texterna med varandra för att hitta likheter, 

skillnader och kopplingar baserade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

I denna fas stötte vi på problem, de samband som vi försökte identifiera hittades inte. Vi valde 

istället att försöka analysera materialet på ett samlat sätt. Vi upptäckte också att de två 

aspekterna läsförståelse och identitetsutveckling var svåra att separera. De har många 

gemensamma beröringspunkter och verkar ofta i ett samspel. Därför tänkte vi om och valde att 

omformulera våra två frågeställningar till en frågeställning: Hur kan undervisning kring 
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skönlitteratur främja läsförståelse- och identitetsutveckling? Vi valde därför att inte redovisa 

de två aspekterna läsförståelse och identitet var för sig, utan istället sammanföra de i resultatet. 

Under arbetets gång upptäckte vi tydliga kopplingar mellan vårt material och kursplanens 

formulering: ”att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket, 2019, s. 

257). Denna formulering användes därför som ett sätt för oss att närma oss resultatet och ringa 

in analysmaterialet. Utifrån formuleringen: ”att ha ett rikt och varierat språk” skapades temat, 

språkutvecklande arbetssätt. Resterande del av formuleringen: ”att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” resulterade i det andra 

temat självidentifikation. De två temana användes därefter som kategoriseringar i 

resultatkapitlet.  

Tabell 1 – Översikt av analyserad litteratur 

Författare Titel År  Publikationstyp 
Chambers, 
A. 

Tell Me: Children, Reading & 
Talk with the Reading Environment.  

2011 Monografi  
 

Ewald, A. Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i 
grundskolans mellanår. 

2007 Doktorsavhandling 

Hall, L. 
 

The Role of Identity in 
Reading Comprehension Development. 

2016 Vetenskaplig artikel 

Langer, 
J.A. 

Litterära föreställningsvärldar: 
Litteraturundervisning och litterär förståelse. 

2017 Monografi 

Lindholm, 
A. 

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska: 
om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. 

2019 Doktorsavhandling 

Lundin, R., 
& Karlsson, 
G. 

Identitetsfenomenet och dess kännetecken. 2006 Bokkapitel 

Moses, L., 
& Qiao, X.  

Literate Identity Development in First Grade:  
A Cross-Case Analysis of Students with Strong 
and Emerging Decoding Skills. 

2018 Vetenskaplig artikel 

Palincsar, 
A. S., & 
Brown, 
A.L. 

Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering 
and Comprehension-Monitoring Activities. 

1984 Vetenskaplig artikel 

Schachter, 
E.P., 
& Galili-
Schachter, 
I. 

Identity Literacy: Reading and Teaching Texts 
as Resources for Identity Formation.  
 

2012 Vetenskaplig artikel 

Schmidt, C. Att bli en sån’ som läser: barns menings- och 
identitetsskapande genom texter.  

2013 Doktorsavhandling 

Varga, A.  Metakognitiva perspektiv på skolans 
litteratursamtal: Hur kan elever stödjas i att 
utveckla metakognition via samtal om 
skönlitteratur? 

2013 Vetenskaplig artikel 

Westlund, 
B. 

Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för 
förförståelse. 

2015 Monografi 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av litteraturanalysen. Resultatet har analyserats utefter 

kursplanens formulering: ”att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” 

(Skolverket, 2019, s. 257). Litteraturstudiens syfte är att belysa hur skönlitteratur kan användas 

i grundskolan för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. Resultatet presenteras under 

rubrikerna Språkutvecklande arbetssätt (5.1) och Självidentifikation (5.2). Språkutvecklande 

arbetssätt har använts som rubrik då vi identifierat sambandet mellan språket och elevernas 

individuella utveckling. Självidentifikation har vi valt att använda som ett sätt att kategorisera 

materialet som handlar om hur elever gör kopplingar mellan sig själva och texten, samt mellan 

samhället och texten.  

 

5.1 Språkutvecklande arbetssätt 
I analysen av litteraturstudiens material har det framkommit att samtal och diskussion är 

centrala aktiviteter för en framgångsrik undervisning som gynnar utveckling av läsförståelse 

och identitet. Chambers (2011, s. 78) menar att läsning är en social aktivitet som uppnår sin 

fulla potential när individer delar med sig av sina intryck. I samtal och möten med andra kan 

en djupare förståelse kring texten skapas. För att skapa goda förutsättningar för elever att 

utveckla sin läsförståelse och bli tänkande läsare krävs det att lärare vägleder de till att 

ifrågasätta, jämföra, rapportera och urskilja det de läser. Ett sätt att uppnå ovanstående 

förmågor är att arbeta med boksamtal (Chambers, 2011, s. 78). 

 

Varga (2013, s. 495–497) har undersökt hur boksamtal kan utveckla och stötta läsförståelse. 

Mer specifikt har hon studerat hur elever kan utveckla sin metakognition. Det definieras som 

förmågan att iaktta, problematisera, kommunicera och påverka den egna läsförståelsen genom 

aktiva val av läsförståelsestrategier. Modellen för boksamtal som Varga presenterar har sin 

grund i kursplanen för svenskämnet och tar upp aspekter som att reda ut oklarheter, identifiera 

betydelsebärande element samt lyfta fram egna tolkningar. Boksamtalet består av fyra 

förhållningssätt: 1) Identifiera och synliggöra premisserna för de egna frågeställningarna. 2) 

Observera och verbalisera den egna tolkningsprocessen. 3) Iaktta, reglera och kommunicera 

bruket av läsförståelsestrategier. 4) Urskilja texten som en konstruktion och interaktion mellan 

text och läsare. För att identifiera och bli medveten om läsförståelsestrategier behöver läraren 

stödja elever genom att klargöra vilken strategi som används under boksamtalet (Varga, 2013, 

s. 495–497). Liknande resultat visar Lindholm (2019, s. 2) som menar att utvecklingen av 
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elevers läsförståelse kräver reflekterande läsare. När elever diskuterar olika lässtrategier blir 

de medvetna om hur de kan påverka sin förståelseprocess.  

 

Det går också att se ett samband mellan Lindholms resultat och Vargas modell, med 

undervisningsmodellen Reciprocal Teaching, ömsesidig undervisning (RT). Palincsar och 

Brown (1984, s. 123) argumenterar för att ett tydligt tecken på när RT bör användas är när 

elever visar brister i läsförståelse och har svårt att framställa en tillräcklig sammanfattning av 

texters innehåll. Dessa elever behöver under läsningen få instruktioner i att lära sig ställa 

självstyrda frågor för att underlätta betänkandet av textinnehållet. En mer aktiv och 

kontinuerlig övervakning av läsprocessen bidrar till en större medvetenhet som gynnar 

läsförståelsen (Palincsar & Brown, 1984, s. 123). RT-modellen har sin grund i kognitiva teorier 

och socialpsykologi, där ett socialt samspel med andra ligger till grund för den individuella 

utvecklingen (Westlund, 2015, s. 128–129). Genom dialog vägleder läraren eleverna till att bli 

goda läsare. Läraren tar rollen som expert och visar hur han eller hon tar sig an en text, och 

vilket tillvägagångssätt som används för att lösa problem som uppstår i samband med 

läsningen. Syftet med modellen är att läraren först stöttar, vägleder och modellerar hur en 

erfaren läsare förhåller sig till en text, för att sedan gradvis låta eleven kopiera samma 

tillvägagångssätt (Westlund, 2015, s. 128–129). 

 

Westlund (2015, s. 129–130) anger att RT-modellen syftar till att läraren undervisar eleverna i 

att använda fyra förståelsestrategier, som samspelar och tillämpas på ett flexibelt sätt. 1) Att 

förutspå handlar om att elever ska ge rimliga hypoteser utifrån sin kunskap om texten. 

Hypoteserna diskuteras i grupp och ett tecken på en god läsare är någon som kan ändra sina 

hypoteser när ny information tillkommer. 2) Att ställa frågor syftar till att elever ska kunna 

formulera frågeställningar som utmanar tanken. 3) Att reda ut oklarheter eftersträvar att elever 

i grupp ska diskutera ord och begrepp som de inte förstår. I ett socialt samspel kan elever leta 

efter uppslag i texten, eller slå upp orden i en ordbok. 4) Att sammanfatta tränar elever på att 

inte fastna i detaljer i texten utan istället kunna återge textens övergripande tema. Det gör elever 

genom att tillsammans lyfta fram vad som är viktig information, och sålla bort det överflödiga 

(Westlund, 2015, s. 129–130). Ytterligare en undervisningsmodell är Transactional Strategy 

Instruction (TSI). TSI-modellen togs fram under 1990-talet som en vidareutveckling av RT, 

med ett större fokus på lärarens roll (Westlund, 2015, s. 148). Modellen betonar att läraren ska 

vara lyhörd för elevernas tolkningar och deras användning av olika strategier. En öppenhet ska 
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genomsyra klassrumsklimatet där lärare och elever vågar dela sina tankar, tolkningar och 

strategier för varandra. TSI innebär att läraren guidar eleverna med ett professionellt 

metaspråk, där de tillsammans förutspår, klargör kopplingar, sammanfattar och identifierar 

texters budskap. Målet är att eleverna självständigt ska bli medvetna om strategier, tolkningar 

och sitt eget lärande (Westlund, 2015, s. 148).  

 

Likt läsförståelsen utvecklas identiteten i ett socialt sammanhang. Studier, som gjorts av 

Schachter och Galili-Schachter (2012), Schmidt (2013) och Langer (2017), har undersökt 

boksamtalets roll för att utveckla identitet. Schachter och Galili-Schachter (2012, s. 51) menar 

att skönlitteraturundervisning för att utveckla elevers identitet inte handlar om att uppnå en 

delad förståelse av texten. Läraren ska istället stötta eleverna att uppnå en nivå av självständigt 

meningsskapande i relation till litteraturen. För att lyckas med det betonar Schmidt (2013, s. 

252–259) hur viktigt det är att läraren skapar kommunikativa undervisningssammanhang som 

gynnar utforskandet av texter. Identitetsskapandet utgår från individen, men tolkningar vidgas, 

förändras och möter motstånd i samspel med andra. Schmidt menar att samspelet ligger till 

grund för lärande och utveckling. Det är därför problematiskt om elevers tankar och 

föreställningsvärldar aldrig får mötas. Hon argumenterar att om elever ska kunna uppnå nya 

perspektiv är det kritiskt att de får förändra, tänka och tycka om en text utifrån egna 

erfarenheter. Även Langer (2017, s. 87–88) argumenterar för vikten av diskussion kring 

skönlitteratur i ett identitetsskapande klassrum. Boksamtalet ger eleverna möjlighet att 

interagera i en gemenskap där deras egna idéer kan stimulera till nya perspektiv och nya 

möjligheter. Litteraturen kan då bli ett viktigt verktyg i deras identitetsutveckling och 

byggandet av deras föreställningsvärldar. Langer menar att en framgångsrik undervisning med 

diskussion och samtal som främjar byggandet av föreställningsvärldar och identitet kräver stöd 

från läraren.  

 

Schachter och Galili-Schachter (2012, s. 6) har även undersökt lärares syn på identitet. De kom 

fram till att lärare ansåg att elevers identitetsutveckling var ett viktigt mål i deras undervisning. 

Lärarna var dock osäkra på hur de skulle stödja eleverna för att kunna uppnå målet. Langer 

(2017, s. 138–139) ger förslag på hur stöttningen kan se ut. Hon gör skillnad på två olika sorters 

stöd som krävs från läraren: stöd kring olika sätt att diskutera, och stöd kring olika sätt att tänka. 

Att stödja olika sätt att diskutera syftar till att eleverna ska lära sig de sociala reglerna för en 

diskussion. Det kan handla om att klargöra vilka ämnen som är lämpliga att diskutera i 
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förhållande till texten, samt hur de ska kunna göra sig förstådda. Läraren stöttar då eleverna 

genom att klargöra när de måste förtydliga sig, bjuda in andra elever i diskussionen och koppla 

samman olika idéer och tankar. Att stödja olika sätt att tänka syftar till att läraren hjälper 

eleverna att utveckla sina tankebanor, att få eleverna att forma sina spridda tankar till tydliga 

frågeställningar som andra lätt kan förstå. För att lyckas med båda typerna av stöd krävs det att 

läraren är inläst på den aktuella texten, samt att denne känner eleverna väl (Langer 2017, s. 

138–139). 

 

5.2 Självidentifikation  
I litteraturstudiens bakgrund framgår det att språket är en betydelsefull del i 

identitetsutvecklingen, vilket stämmer överens med resultatet. Det har visat på vikten av ett 

välutvecklat språk för att kunna leva och verka i samhället. Hall (2016, s. 58) skriver om att 

läsidentiteter kan förklaras som hur individer upplever sig kapabla att förstå texter. Det värde 

de sätter på att läsa och deras syn av vad det innebär att vara en viss typ av läsare, inom ett 

givet sammanhang. Hall menar att elever börjar tidigt att utveckla sina läsidentiteter. Det sker 

främst genom språket. Genom lärarens och andra elevers inställning till läsning skapas olika 

kategorier av läsidentiteter i klassrummet. De normer som styr identiteterna är djupt historiskt 

och kulturellt rotade och är svåra att förändra. För att skapa goda läsidentiteter menar Schmidt 

(2013, s. 264) att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med literacy i undervisningen. Hon 

poängterar att det är viktigt att synliggöra varje elev som läsare och visa vilka olika slags läsare 

som existerar i klassrummet. Hon argumenterar för att varje elev har sin unika literacyhistoria 

och att de behöver kunna känna igen sig själva, samt utmanas i texterna de möter.  

 

Halls (2016, s. 59–76) undersökning visar också på hur elevernas läsidentiteter är kopplade till 

självförmågan, tilltron till sin egen förmåga. Att läsidentiteter präglas av kultur och normer 

resulterar i att när elever börjar årskurs 4 har de redan etablerat en läsidentitet. En elev som 

identifierar sig negativt och har en låg självförmåga kan skapa ett motstånd gentemot läsning. 

Hall argumenterar för att läsningen då blir en meningslös aktivitet utan njutning, som istället 

blir en påminnelse om deras brister. Elever som fastnar i en viss typ av läsidentitet begränsas i 

sin utveckling. För att eleverna ska utveckla en god läsidentitet bör läraren medvetengöra 

identitetsskapandet. Läraren kan ställa frågor om vad eleverna vill med sin läsning, samt vilka 

de vill bli som läsare. Fokus ligger inte på var eleverna är utan på vart de är på väg (Hall, 2016, 

s. 59–76). Chambers (2011, s. 69) ger förslag på hur läraren kan bemöta elever som skapat en 

negativ läsidentitet. Han menar att det är viktigt att få elever att tala positivt om böcker. Elever 
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påverkar varandra med sina attityder, men också i sina val av böcker. Enligt Chambers är 

påverkan från en vän den vanligaste anledningen till att en elev väljer att läsa en bok. Om 

läraren lyckas hjälpa en ledare, eller någon annan populär i klassen att hitta en uppskattad bok, 

kan entusiasmen smitta av sig på klasskamrater. Elever identifierar och influerar varandra 

medvetet och omedvetet (Chambers, 2011, s. 69). 

 

Som redan nämnts har lärare uttryckt att identitetsutveckling är ett centralt mål i undervisning 

kopplat till skönlitteratur. Lärarna menade att en god undervisning ska betona texternas 

potential att utlösa identitetsprocesser hos läsaren (Schachter & Galili-Schachter, 2012, s. 6). 

Denna syn delas dock inte nödvändigtvis av eleverna. Två studier från USA har undersökt 

elevers uppfattning om vad som gör en god läsare. Forskarna kom fram till att en vanlig åsikt 

var att en duktig läsare kunde läsa snabbt, kunde svåra ord och hade ett stort ordförråd (Hall, 

2016, s. 12; Moses & Qiao, 2018, s. 66). Egenskaperna hade hög status i klassrummet och 

utgjorde elevernas personliga utvecklingsmål och låg till grund för deras engagemang i 

undervisningen. Undersökningarna visade att en god läsförståelse, att kunna läsa mellan 

raderna och ta till sig texten på djupet gavs en underordnad ställning. Med hjälp av riktade 

undervisningsinsatser där läraren belyste vikten av förståelse och identitet skapades ett nytt 

klassrumsklimat (Hall, 2016, s. 12; Moses & Qiao, 2018, s. 66). 

 

Ett exempel på hur identitetsutveckling kan prägla undervisningen ges av Langer (2017, s. 

148–155). Hon lyfter fram fem strategier som läraren kan använda sig av under lektioner som 

syftar till identitetsskapande genom skönlitteratur. De fem strategierna är att 1) förbereda inför 

läsandet, 2) uppmuntra första intryck, 3) utveckla tolkningar, 4) anta ett kritiskt perspektiv och 

5) få överblick. Att förbereda handlar om att läraren klargör att eleverna ska vara öppna för 

tolkningar och att det inte finns något rätt eller fel. Att uppmuntra första intryck är viktigt för 

att få eleverna att inse att det är deras egna tankar som är det väsentliga. Läraren kan instruera 

eleverna att anteckna tankar och frågeställningar efter läsningen, att rita eller diskutera i grupp. 

Att utveckla tolkningar menar Langer syftar till att eleverna ska vidga sina föreställningsvärldar 

genom att reflektera över hur deras första intryck av texten har förändrats under läsandets gång. 

Läraren kan sedan hjälpa eleverna att anta ett kritiskt perspektiv genom att granska texten 

utifrån ett annat synsätt än deras eget. De nya perspektiven ger möjligheter för att utmana sina 

egna tankar. Att få en överblick syftar till att läraren tillsammans med eleverna utforskar de 

olika tolkningar som gjorts av texten. Det kan göras genom att gemensamt sammanfatta hur 
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elevernas tankar har förändrats under läsningen och lyfta sådant som eleverna var oense om. 

Att använda sig av strategierna ovan ger eleverna vad Langer kallar en litterär erfarenhet. 

Denna erfarenhet hjälper eleverna att bygga föreställningsvärldar i en interaktion som utmanar 

tänkandet (Langer, 2017, s. 148–155). 

 

Lundin och Karlsson (2006, s. 32–34) argumenterar för att identiteten kan karakteriseras av 

varaktighet. Det betyder att identiteten har en historia och därmed en början. Denna typ av 

uppkomst av identitet står utanför personens vilja och kontroll. Det kallas icke-förvärvade 

identiteter och kan präglas av till exempel personens ursprung, kultur samt könsidentitet 

(Lundin & Karlsson, 2006, s. 32–34). För att öka acceptansen för elevers olikheter 

argumenterar Westlund (2015, s. 32) att lärare kontinuerligt reflekterar och anpassar 

undervisning på ett sätt där elevers genus, ursprung och kulturella tillhörighet ges samma 

utrymme. Enligt Ewald (2007, s. 27) är litteraturläsning ett verktyg för att fostra elever enligt 

skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Hon menar att identifikation med karaktärer i 

litteraturen är viktigt, eftersom det kan skapa goda värderingar hos eleverna. Värderingar som 

motverkar exempelvis rasism, extremism och förlegade könsroller. Ewald menar att då den 

svenska skolan är en mångkulturell mötesplats behöver elever möta ett brett urval av 

skönlitteratur. Det skulle bidra till att alla elever får chansen att identifiera sig som en del av 

undervisningen, men också i samhället (Ewald, 2007, s. 27). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtal och diskussion vid skönlitteraturundervisning 

både gynnar läsförståelse- och identitetsutveckling. I undervisningssituationen är det viktigt att 

läraren synliggör de olika strategierna för eleverna. Läraren stöttar inledningsvis i 

användningen av strategier för att successivt överföra ansvaret till eleverna. Målet är att skapa 

självständiga elever som reflekterar kring sin egen strategianvändning för att medvetet utveckla 

läsförståelse och identitet. När eleverna samspelar och utbyter idéer med varandra skapas och 

utvecklas de egna föreställningsvärldarna. Genom samspelet kan elever få stöd att stimuleras 

till utveckling.   
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Informationssökningens 

styrkor och svagheter diskuteras under rubriken Metoddiskussion (6.1). Studiens resultat 

diskuteras sedan under rubriken Resultatdiskussion (6.2). Slutligen diskuteras Förslag på 

fortsatt forskning (6.2.1). 

 

6.1 Metoddiskussion  
Informationssökningen var inledningsvis problematisk eftersom den saknade tydlig struktur. 

Sökningar gjordes planlöst och utan systematiskt tänk. Sökord och tillvägagångssätt hade inte 

diskuterats tillräckligt, vilket resulterade i ett oordnat och ogenomtänkt arbetssätt. Efter att det 

uppmärksammats togs en tydlig struktur för organisering av informationssökning fram. Det 

ledde till att relevant material kunde börja samlas in. Under arbetets gång har frågeställningarna 

omformulerats och studiens inriktning har i viss mån ändrats. Två frågeställningar har blivit en 

och presentationen av resultatet har omstrukturerats. Att det skett är inget som skapat någon 

oro, tvärtom har vi varit medvetna om att en rörlighet i skrivprocessen varit nödvändig. Vi 

inledde arbetet med litteraturstudien med en idé om vilka resultat vi skulle hitta. När det 

analyserade materialet inte överensstämde med den ursprungliga grundidén anpassades 

tillvägagångssättet för att materialet tydligt skulle kunna presenteras.  

 

Litteraturstudiens avgränsningar har påverkat sökprocessens resultat och har baserats på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Styrkor och svagheter i materialet har tillkommit 

som en påföljd. En styrka med arbetet är att det består av både svensk och internationell 

forskning. Sex av studiens tolv källor är skrivna ur en svensk kontext. Genom att ställa de 

svenska studierna mot de internationella gavs litteraturstudien en fördjupad förståelse. Det har 

också funnits en medvetenhet om att avgränsningarna möjligen bidragit till förlust av 

användbart material. Ett exempel på en avgränsning är att alla källor utom tre är publicerade 

efter 2010. Avgränsningen gjordes för att tillförlitligt inkludera ny och aktuell forskning. Dock 

har det medfört att färre forskare lyfts upp i litteraturstudien och bidragit till en eventuell 

begräsning.  
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6.2 Resultatdiskussion  
Litteraturstudien hade som syfte att belysa hur skönlitteratur kan användas för att utveckla 

elevers läsförståelse och identitet. Resultatet av studien visar att läsförståelse och identitet kan 

utvecklas med hjälp av skönlitteratur. Langer (2017, s. 37–43) poängterar vikten av att bygga 

föreställningsvärldar vid läsning av skönlitteratur. Hos en mer utvecklad läsare sker det 

omedvetet under läsningen. Målet är att läsaren alltmer ska bli en självständig aktör i sitt 

läsande. För att elever ska lyckas med det menar Langer att det är av stor vikt att läraren vet 

hur och varför de olika strategierna ska användas. Skönlitteraturen kan erbjuda verktyg och 

tillvägagångssätt att förstå oss själva och andra, men också det omkring och det bortom oss 

själva. Våra egna erfarenheter av skolans arbete med skönlitteratur är att föreställningsvärldar 

inte utvecklas i den utsträckning som hade varit önskvärt. Det styrks av Fatheddine (2018, s. 

61–62) som menar att kunskapskraven i styrdokumenten poängterar att läsning av 

skönlitteratur är något som görs enskilt och går ut på att använda sig av lässtrategier för att 

kunna sammanfatta texters budskap. Hon argumenterar vidare för att kursplanen premierar det 

mätbara framför det icke-mätbara. Det överensstämmer med Mossberg Schüllerqvists (2008, 

s. 33) kritik om att kursplanen är svårtolkad och att det saknas riktlinjer om hur skönlitteratur 

ska användas i undervisningen. En slutsats är därför att styrdokumenten bör kompletteras och 

förtydligas för att skönlitteraturens identitetsskapande kraft i större omfattning får genomsyra 

undervisningen.  

 

Litteraturstudiens resultat har identifierat att läraren med hjälp av skönlitteratur i hög grad kan 

påverka elevers identitetsutveckling. Det har dock framkommit att det finns icke-förvärvade 

identiteter. Dessa identiteter är svårare att förändra, då de i hög grad uppkommer omedvetet 

baserat på elevers ursprung och kulturella bakgrund (Lundin & Karlsson, 2006, s. 32–34). Vår 

slutsats är att även icke-förvärvade identiteter ska få samma utrymme i undervisningen. Det för 

att göra undervisningen likvärdig, för att förbereda eleverna att leva och verka i samhället och 

att utveckla en förståelse för andra människor (Skolverket, 2019, s. 5). 

 

När elever börjar skolan har de med sig olika texterfarenheter som resulterar i att de har olika 

språkliga resurser. I skolan riskerar elevernas texterfarenheter från hemmiljö, populärkultur 

eller datoranvändning att inte bemötas och ta plats i samma utsträckning som 

utbildningsbaserade texterfarenheter (Schmidt, 2013, s. 49). I Lgr11 står det dock att: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
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tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2019, s. 6). Om skolan ska lyckas med 

det är vår uppfattning att det krävs en förändring och anpassning i undervisningen. Elevers 

bakgrund, tidigare kunskaper och språkliga texterfarenheter behöver ges ett större utrymme. I 

all läsning sker en oavbruten koppling där individen relaterar mellan egna vanor och 

erfarenheter av literacy i relation med omgivningens förväntningar (Schmidt, 2013, s. 49). 

Skolan har ett uppdrag att främja lärandet och stimulera elever att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (Skolverket, 2019, s. 7). Det är därför av stor vikt att läraren vet vad 

arbetet med critical literacy innebär. Genom undervisning bör eleverna få lära sig att reflektera, 

analysera och förstå olika variationer av textformer. Det är en viktig aspekt då nya textformer 

hela tiden fortsätter att utvecklas. Att göra eleverna medvetna om det skapar goda 

förutsättningar till att de blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och 

medborgare. Arbetet bör ske kontinuerligt då språket, lärandet och identitetsutvecklingen är 

nära förknippade och utvecklas i samspel med varandra (Skolverket, 2019 s. 6–8). 

 

Resultatet pekar också på att engagemang och motivation är centrala aspekter för en 

framgångsrik undervisning med skönlitteratur. Westlund (2015, s. 74) gör skillnad på 

engagemang och läslust. Hon förklarar att en elev med stort läsintresse och läslust inte per 

automatik har en god läsförståelse. För att utveckla läsförståelsen krävs en ansträngning och 

ett läsengagemang, där läsaren medvetet vill förstå och lära. Att lärare skapar motivation kring 

läsningen menar Westlund därför spelar en betydelsefull roll. Fler potentiella utmaningar kring 

engagemang och motivation ges av Jones (2004, s. 42). Hon argumenterar för att elever med 

låg läsförståelse och engagemang riskerar att hamna i en ond cirkel där de inte känner någon 

mening eller njutning i läsandet. I förlängningen leder de brister eleverna har i läsförståelse och 

avkodning till att de inte känner någon motivation. Det menar Jones leder i sin tur till att de 

inte läser tillräckligt mycket för att utveckla avkodning och förståelse, som i slutändan ger 

känslan av tillfredsställelse i läsningen. Dessa två förmågor kan beskrivas med The Simple 

View of Reading som Gough och Tunmer (1986, s. 7) formulerade (se kap. 3.2). 

Litteraturstudien har medfört en upptäckt om att de elever som har en god läsförmåga ofta 

gynnas, medan de som inte har det kan missgynnas i undervisningen. Denna ”onda cirkel” 

kallas för Matteuseffekten (Stanovich, 1986, s. 380–384). En slutsats är därmed att det är 

viktigt att skapa undervisningssammanhang som utvecklar samtliga elever, inte bara de som 

redan uppnått en god läsning.  
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Avslutningsvis har litteraturstudiens resultat visat att det finns rika möjligheter att genom 

skönlitteratur utveckla läsförståelse och identitet. Det är dock inget som sker automatiskt, utan 

kräver en stor insats från lärare. Resultatet ska dock tolkas med viss reservation. Ett par av 

studierna visade på hur överanvändning och överanalysering av strategier kan riskera att 

hämma elevers läsupplevelse. Textens innehåll och budskap kan hamna i skymundan om 

eleverna konstant reflekterar kring vilka strategier de använder. En balanserad undervisning, 

där strategianvändningen inte kommer i vägen för själva läsupplevelsen, tycks vara nyckeln 

för ett framgångsrikt läsförståelse- och identitetsutvecklande klassrum.  

 

För att underlätta lärares arbete är vår uppfattning, som diskuterats ovan, att styrdokumenten 

bör förtydligas. Styrdokumentens aspekt av fri tolkning kan säkerligen av erfarna lärare ses 

som något positivt. De kan då i hög grad själva anpassa sin undervisning för att utifrån sina 

förutsättningar uppnå målen. Litteraturstudien har dock visat på komplexiteten i att undervisa 

kring skönlitteratur. Vår egen förhoppning, som snart färdigutbildade lärare, är därför att 

Skolverkets nya omarbetade styrdokument mer konkret stödjer lärares arbete med 

skönlitteratur kopplat till läsförståelse och identitet.  

 
6.2.1 Förslag på fortsatt forskning 
Forskningsområdet kring läsförståelse och identitet kopplat till skönlitteratur är omfattande och 

hade varit givande att undersöka vidare. Under arbetet med litteraturstudien har en nyfikenhet 

om digitala verktyg vuxit fram. Med hänsyn till vår litteraturstudies syfte och frågeställning 

fanns inte utrymme att fördjupa sig i dessa aspekter. Det skulle därför vara spännande att 

undersöka om, och i såna fall hur, digitala verktyg och medier förändrat villkoren för skolans 

arbete med läsförståelse och identitet. Vad säger forskningen om hur digitala verktyg kan 

stödja, alternativt hindra identitetsutvecklingen hos elever? Ett annat tänkbart perspektiv att 

undersöka är hur lärare kan arbeta multimodalt för att utveckla identitet och läsförståelse. Det 

skulle även vara spännande att undersöka hur lärare kan arbeta med specifika böcker eller 

genrer för att stödja läsförståelse och identitet. 
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Bilaga 1 

Tabell 2: Materialanalys  

  
Författare 
Publikationsår 
Titel 
Ev. tidskrift 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Land 

Teoretisk  
utgångspunkt 

Resultat 

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

En redogörelse för 
hur boksamtal kan 
bli en naturlig del 
av lärarens 
undervisning. 

Monografi 
Kedjesökning. 
Storbritannien. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

Genom boksamtal kan 
eleverna skapa en 
djupare förståelse av 
texten. 

Ewald, A. (2007). 
Läskulturer: lärare, 
elever och 
litteraturläsning i 
grundskolans 
mellanår. 
 

Avhandlingen 
baseras på 
fältstudier om 
elevers läsning.  

Doktorsavhandling. 
Kedjesökning. 
Sverige. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

Det finns brister i 
skolans undervisning 
kring litteratur.  

Hall, L. (2016). The 
Role of Identity in 
Reading 
Comprehension  
Development. Reading 
& Writing Quarterly, 
32(1).  
 
 
 

En studie som 
undersöker hur 
lärare kan arbeta 
med att stärka 
elevernas 
identiteter genom 
läsning. 

Vetenskaplig 
artikel. 
ERIC. 
USA. 

Kognitivism. Motivation och 
självförmåga är viktiga 
aspekter för elevernas 
identitetsutveckling.  



   
 

 
 

Langer, J.A. (2017). 
Litterära 
föreställningsvärldar: 
Litteraturundervisning 
och litterär förståelse. 

Boken tar sin 
utgångspunkt i 
studier om hur barn 
och unga utvecklar 
sin läsning och vad 
det betyder för 
deras fortsatta 
lärande.   

Monografi. 
Primo. 
Sverige. 

Sociokulturellt 
perspektiv.  

I mötet med texten 
bygger läsare 
föreställningsvärldar 
för att skapa 
sammanhang och 
mening. Dessa världar 
är föränderliga och 
utvecklas ständigt.   
 

Lindholm, A. (2019). 
Flerspråkiga elevers 
läsförståelse på 
svenska: om läs-
strategier och  
läsutveckling på 
mellanstadiet. 
 

En studie om hur 
flerspråkiga elever 
använder 
lässtrategier för att  
utveckla sin 
läsförståelse. 

Doktorsavhandling. 
SwePub. 
Sverige. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

För en god utveckling 
av läsförståelse har det 
visat sig vara 
framgångsrikt att 
undervisa i 
lässtrategier. 

Lundin, R., Karlsson, 
G. (2006). 
Identitetsfenomenet 
och dess kännetecken.  
I Gränsöverskridande 
identiteter i 
globaliseringens tid – 
ungdomar, migration 
och kampen för fred. 
 
 
 
 
 
 

Ett kapitel som 
presenterar 
identitets-
upplevelsen kopplat 
till globalisering.  

Bokkapitel. 
Kedjesökning. 
Sverige. 

Sociokulturellt 
perspektiv.  

Det finns nio 
kännetecken som 
tillsammans utgör 
identitetsskapandet.  



   
 

 
 

Moses, L., & Qiao, X. 
(2018) 
Literate Identity 
Development in First 
Grade: A Cross-Case 
Analysis of Students 
with Strong and 
Emerging Decoding 
Skills. Journal of 
Language and Literacy 
Education, 14(2).  
 

En studie som tar 
upp hur lärarens 
fokus på avkodning 
kontra förståelse i 
undervisningen 
påverkar elevernas 
identitetsskapande. 

Vetenskaplig 
artikel. 
ERIC. 
USA. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

Läraren bör fokusera 
på meningsskapande i 
läsningen genom 
diskussionsgrupper 
och boksamtal. 

Palincsar, A. S., & 
Brown, A.L. (1984). 
Reciprocal Teaching 
of Comprehension-
Fostering and 
Comprehension-
Monitoring Activities. 
Cognition and 
Instruction. 1(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En studie som 
förklarar när 
Reciprocal 
Teaching, (RT) bör 
användas med 
elever. 

Vetenskaplig 
artikel. 
Kedjesökning. 
USA. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

En mer aktiv och 
kontinuerlig 
övervakning av 
läsprocessen bidrar till 
en större medvetenhet 
som gynnar 
läsförståelsen. 



   
 

 
 

Schachter, E.P., & 
Galili-Schachter, I. 
(2012). Identity 
Literacy: Reading and 
Teaching Texts as 
Resources for Identity 
Formation.  
Teachers College 
Record, 114(5).  
 

En studie som 
behandlar hur 
lärare kan arbeta 
med läsning och 
identitetsskapande. 

Vetenskaplig 
artikel. 
ERIC. 
Israel. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 
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