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En kvalitativ studie om hur fem lärare i årskurs 4–6 arbetar med skönlitteratur i 
svenskundervisning. 

     Antal sidor: 32 

_________________________________________________________________________ 

I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studiens syfte är att 

undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder sig av skönlitteratur i 

svenskundervisning för att främja elevers läsförmåga. Frågeställningarna är följande: Hur 

beskriver lärare syftet med skönlitteratur i svenskundervisningen relaterat till 

styrdokument? Hur ges elever enligt lärare möjlighet att utveckla sin läsförmåga i arbete 

med skönlitteratur i svenskundervisning? Och slutligen: Hur beskriver lärare sin 

användning av skönlitteratur i svenskundervisning sett till möjligheter och begränsningar? 

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Materialet samlades in 

genom en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes. Analys av material 

gjordes genom kodning för att finna mönster i deltagarnas resonemang. Resultatet visar att 

lärare är trygga i sin användning av skönlitteratur relaterat till styrdokument och har främst 

två syften med skönlitteratur i svenskundervisning: att inspirera elever till att läsa samt att 

utveckla språklig förmåga. Lärare använder aktiviteterna högläsning, boksamtal och 

tystläsning för att utveckla elevers läsförmåga. Resultatet visar även att lärares inställning 

till och kunskaper om skönlitteratur både kan möjliggöra och, men även begränsa arbetet 

med skönlitteratur.   

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Skönlitteratur, läsförmåga, läsning, undervisning, styrdokument. 
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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Therese Damberg 

” What the pupils read, I read…” 

A qualitative study of how five middle-school teachers work with fiction in Swedish 
education. 

                  Number of pages: 32 

___________________________________________________________________________ 

This study considers the topic of fiction in Swedish teaching. The aim of the study is to 

investigate how teachers in grade 4-6 reason about and use fiction in Swedish teaching to 

promote students' reading ability. This will be answered by following questions: How do 

teachers describe the purpose of fiction in Swedish teaching related to the National 

Curriculum? How are pupils, according to teachers, given the opportunity to develop their 

reading skills in their work with fiction in Swedish teaching? And finally: How do teachers 

describe their use of fiction in Swedish lessons as regards opportunities and limitations? 

 

The study is based on the sociocultural perspective. The data was collected through a 

qualitative method using semi structured interviews. Analysis of data was done by coding 

to find interesting patterns in the participants’ reasoning. The result shows that teachers 

are competent in their use of fiction related to the National Curriculum and mainly have 

two purposes when teaching fiction in the Swedish classroom: to inspire pupils to read and 

to develop their linguistic ability. Teachers use a variety of activities, such as reading 

aloud, book talk and quiet reading to develop pupils’ reading ability. The result also shows 

that teachers' attitude and knowledge of fiction enables but also can limits their work with 

fiction. 

___________________________________________________________________________ 

Keyword: Fiction, reading ability, reading, teaching, the National Curriculum. 
__________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Ett av skolans uppdrag är att varje elev ska ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

för att skapa tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2018, s. 9). I skolans 

undervisning har läsning en central roll och dess funktion är ett viktigt redskap för 

utvecklandet av elevers kunskaper och färdigheter. Att kunna läsa skapar inte bara 

möjligheter för elever att verka i dagens samhälle utan öppnar även upp för 

skönlitteraturens värld som hjälper elever att förstå sig själva och omvärlden (Skolverket, 

2018, s. 257). Svenskundervisning ska syfta till att elever, genom skönlitteratur som medel, 

ges möjlighet att utveckla såväl läsförmåga som sin person för att bli fungerande 

samhällsmedborgare (Skolverket, 2017b, s. 38). Denna kvalitativa studie kommer därför 

belysa lärares användning av skönlitteratur i sin svenskundervisning, för att främja elevers 

läsförmåga.  

De senaste resultaten från Programme for International Student Assessment (PISA, 

Skolverket, 2016) och Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) visar att 

svenska elevers resultat vad gäller läsning är goda (Skolverket, 2017b). Resultaten är dock 

presenterade utan några svar på hur lärare har arbetat med läsning. Detta väckte ett intresse 

gällande lärares roll i undervisning med skönlitteratur, vilket resulterade i ett 

genomförande av en litteraturstudie med syftet att undersöka vad didaktisk forskning säger 

om undervisning med läsning av skönlitteratur (Frödén & Damberg, 2018).  

Trots PISA-resultat som visar att svenska elevers läsning förbättrats med 17 poäng jämfört 

med undersökningen 2012 och att didaktisk forskning bekräftat lärares betydande roll i 

undervisning med skönlitteratur (Granström, 2007, s. 185) finner jag mig inte avslutad i 

ämnet. En avgörande faktor som bidrar till känslan är de forskningsresultat som visar att 

verksamma lärare finner avsaknad av både tid och specifika riktlinjer i kursplaner kring 

användning av skönlitteratur (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 33, Ewald, 2007, s. 375). 

Hur lärare resonerar kring och arbetar med skönlitteratur för att främja elevers läsförmåga 

valdes därför att studeras vidare då fördjupning av lärares erfarenheter är givande för min 

kommande yrkesroll. Denna kvalitativa studie grundar sig på tidigare forskning och 

semistrukturerade intervjuer, vilka genomförts med verksamma lärare som undervisar i 

ämnet svenska i årskurs 4–6.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder 

sig av skönlitteratur i svenskundervisning för att främja elevers läsförmåga. Detta kommer 

besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur beskriver lärare syftet med skönlitteratur i svenskundervisningen relaterat till 

styrdokument? 

• Hur ges elever enligt lärare möjlighet att utveckla sin läsförmåga i arbete med 

skönlitteratur i svenskundervisning?  

• Hur beskriver lärare sin användning av skönlitteratur i svenskundervisning sett till 

möjligheter och begränsningar? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för läsning av skönlitteratur (3.1), följt av en beskrivning av 

lärares roll i undervisning med skönlitteratur (3.2). Vidare beskrivs hur skönlitteratur 

förhåller sig till skolans styrdokument (3.3). Avslutningsvis presenteras och förklaras 

studiens teoretiska utgångspunkt (3.4).  

3.1 Läsning av skönlitteratur 

Studien behandlar ämnet skönlitteratur i undervisning, därav följer en kort beskrivning av 

begreppen: skönlitteratur och läsförmåga. Enligt Svenska Akademins Ordbok (2019) 

definieras skönlitteratur som litteratur vilken fyller vissa estetiska krav, innehållande 

fingerade händelser och personer och är avsedd som konstnärligt uttryck eller som 

underhållning (Svenska Akademins Ordbok, 2019). Den tolkning och definition av 

skönlitteratur som används i denna studie överensstämmer med ovanstående och avser 

böcker som är berättande.  

Då läsning av skönlitteratur sker i undervisning krävs det att elever har utvecklat en 

läsförmåga för att ta del av de texter de möter. Läsförmåga avser att kunna avkoda och läsa 

med förståelse. Dessa två processer bör stå i relation med varandra för att god läsförmåga 

ska utvecklas (Skolverket, 2016, s. 19). En bredare betydelse av begreppet finns i de 

internationella kunskapsmätningarna gällande elevers läsförståelse. Där används 

begreppet reading literacy. Begreppet har en större innebörd än bara läsförmåga och 

innebär enligt PISA följande: 

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

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället 

(Skolverket, 2016, s. 10). 

Att kunna läsa ses som en självklar del av språket och är en viktig förmåga att förfoga över 

för att klara av vidare studier och arbetsliv (Skolverket, 2017a, s. 6). Skönlitteratur används 

i undervisning för att utveckla elevers språk, kontrollera deras läsförmåga och ge dem en 

lustfylld upplevelse (Arfwedson, 2006, s. 31). Skönlitteratur kan få läsaren att reflektera 

kring sig själv och sin omvärld då läsning av och diskussioner kring skönlitterär text sker. 

Litteratur kan dessutom bli en källa till tröst och stöd för den som söker trygghet 

(Skolverket, 2017a, s. 7). Med ovanstående betydelse kring läsning av skönlitteratur 

förklaras dess roll vidare i förhållande till styrdokument i avsnitt (3.3).  
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3.2 Lärares roll i arbetet med skönlitteratur 

Följt av en beskrivning av begreppen skönlitteratur och läsförmåga presenteras vad 

didaktisk forskning säger om lärares roll i arbetet med skönlitteratur. I detta avsnitt 

beskrivs även arbetsmetoden boksamtal ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Hur lärares egen litteraturuppfattning ser ut inverkar på hur en väljer att arbeta med 

skönlitteratur i undervisning (Arfwedson, 2006, s. 23). En stor fördel i undervisning med 

skönlitteratur är om läraren själv har en läspassion, då det är hens uppdrag att motivera 

elever till att läsa skönlitteratur (Olsson, 2007, s. 203). För att möjliggöra att elever ska bli 

läsare krävs det dock att en låter dem möta texter regelbundet och att de ges tid till att läsa 

(Chambers, 2011, s. 91).  

För att elever ska kunna utvecklas som läsare är det lärares ansvar att försöka hjälpa ovana 

läsare att finna lämpliga böcker (Olsson, 2007, s. 207). Det förekommer dock att 

verksamma lärare har bristande kompetens vad gäller nyutgiven ungdomslitteratur och 

aktiviteter där skönlitteratur används. Bristande kompetens gällande nyutgiven litteratur 

beror på att lärare saknar tid för att sätta sig in i eller ta del av den, vilket vidare leder till 

att den litteratur som läses är den som finns lättillgänglig (Ewald, 2007, s. 375, s. 245). 

Bristande kompetens gällande aktiviteter med skönlitteratur leder till att elever läser i 

ensamhet som ”tidsfördriv” och ett förgivettagande sker gällande att läsning automatiskt 

ger goda effekter (Ewald, 2007, s. 364–373). Om inte lärare har en genomtänkt 

förberedelse vid undervisning med skönlitteratur kan det leda till att läsning blir en ordlös 

aktivitet, vilket medför att en går miste om den sociala aktivitet litteraturen bjuder in till 

(Jönsson, 2007, s. 134). Användning av skönlitteratur i svenskundervisning kan för 

verksamma lärare ses som otydligt. Detta beror på att aktuella kursplaner anses vara 

svårtolkade. Den aktuella läroplanen (Skolverket, 2018) ger heller inte tydliga riktlinjer för 

hur skönlitteratur ska användas i undervisning. Lärare får istället ta tillvara på sina 

kunskaper om litteraturundervisning från sin lärarutbildning för att i sin tur forma 

undervisningen därefter (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 33).  

När det kommer till läsning av skönlitteratur i svenskundervisning är det ytterst viktigt att 

lärare kan motivera och få eleverna att förstå syftet med läsningen (Granström, 2007, s. 

193). För att uppnå ett syfte med läsning av skönlitteratur är boksamtal en aktivitet lärare 

kan använda sig av. Boksamtal visar sig vara ett effektivt sätt att skapa möjlighet för elever 
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att tillsammans ta sig an en text, dela uppfattningar kring det som lästs och nå den förståelse 

som kan påverka deras liv (Olsson, 2007, s. 207, Axaeus, 2007, s. 175).  

Boksamtal baseras på en läst text och genomförs individuellt och gemensamt (Chambers, 

2011). Aktiviteten kan dock se olika ut beroende på hur lärare väljer att arbeta med den. I 

denna studie förankras boksamtal till det sociokulturella perspektivet vilket motiveras 

vidare i avsnitt (3.4). Chambers (2011) boksamtal delas in i fyra faser. Den första fasen 

kallas för: säger något till sig själv och handlar om att skapa en egen individuell 

medvetenhet om sina tankar kring en text. Den andra fasen benämns som: säger något till 

andra och handlar om att som läsare förmedlar sina tankar till andra för att synliggöra dem 

ytterligare. Läsare tar även del av andras tankar i denna fas.  I den tredje fasen: säger något 

tillsammans, redovisas tankar kring en text i en större grupp med syftet att upptäcka nya 

insikter som en inte hade kommit fram till på egen hand. Den fjärde och sista fasen kallas 

för: säger något nytt och i denna fas synliggörs de nya insikter som uppkommit efter 

utbytet av tankar i de tidigare faserna (Chambers, 2011, s. 108–112).  

3.3 Skönlitteratur i styrdokument 

Skolans uppdrag är att ge elever möjlighet att via läsning skapa tilltro till sin språkliga 

förmåga (Skolverket, 2018, s. 9). Att kunna läsa ger elever möjlighet att verka i dagens 

samhälle vilket är ett av skolans ytterligare uppdrag som syftar till att utveckla fungerande 

samhällsmedborgare (Skolverket, 2018, s. 9). Skönlitteratur kan användas som medel för 

att uppnå ovanstående uppdrag då det ger elever förståelse för sin omvärld och människors 

olika livsvillkor. Skönlitteratur ger inte bara en förståelse för den värld vi lever i utan ger 

möjlighet för elever att utveckla sin läsförmåga (Skolverket, 2018, s. 257).  

Svenskundervisning ska ge elever rika möjligheter att läsa och finna glädje i litteraturen. 

Under elevers skolgång ska de dels få läsa skönlitteratur, dels få lära sig om det. Ett syfte 

med ämnet svenska är att elever ska ges möjlighet att möta modern svensk skönlitteratur. 

För att bredda perspektivet krävs det även att de får möta litteratur från andra länder och 

tider (Skolverket, 2017a, s. 7). Hur elever ska utvecklas som läsare avgör undervisande 

lärare och elev tillsammans i förhållande till förmågor och kunskapskrav. Den långsiktiga 

förmågan att kunna läsa utvecklas från att elever i tidiga årskurser läser och kommenterar 

elevnära texter. I tidiga årskurser ska elever även göra enkla kopplingar mellan texters 

budskap och egna erfarenheter för att utveckla förmågan att kunna analysera skönlitteratur 



6 
 

och andra texter. I senare årskurser och på högre betygsnivå ställs det mer krav på att elever 

fördjupar sina resonemang om budskap i olika verk. Dessa förmågor ska elever ges 

möjlighet att utveckla i de långsiktiga målen genom hela grundskoletiden. Viktigt att 

poängtera är att svenskundervisning inte endast ska behandla texter som är elevnära då 

skolan ska tillföra nya insikter och kunskaper, vilket litteraturen bidrar till (Skolverket, 

2017a, s. 14).  

3.4 Teoretisk utgångspunkt 

Studien grundar sig i en sociokulturell teori vilken används för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Den sociokulturella teorin bygger på social interaktion mellan 

människor där individer tar med sig upplevelser och erfarenheter för att bruka dessa i 

framtiden. Omvärlden tolkas genom samspel med andra i vår omgivning och därigenom 

lär vi oss att beskriva kunskap (Säljö, 2014, s. 301–305). Genom att använda den 

sociokulturella teorin som metod kan jag via intervjuer samla kunskap om lärares 

uppfattningar om fenomenet. Den teoretiska utgångspunkten ligger således till grund för 

val av metod och dess relevans för studien sätts vidare i relation till undervisning med 

skönlitteratur och boksamtal nedan.  

För att nå lärande och utveckling är det enligt teorin interaktion och kommunikation som 

är huvudpelarna. Detta då kunskap är något vi skapar och deltar i tillsammans. Det är via 

språket människan kommunicerar med andra individer och på så sätt skapar förståelse för 

sin omvärld (Säljö, 2014, s. 301–305). Två grundläggande begrepp inom den 

sociokulturella teorin är mediering och Zone of Proximal Development (ZPD) (Säljö, 2014, 

s. 305). Med mediering avses att människan använder redskap eller verktyg för att förstå 

sin omvärld. Vygotskij1 menade att det finns två olika slags redskap: språkliga och 

materiella. Ett språkligt redskap kan vara bokstäver eller siffror medan ett materiellt kan 

vara en bok (Säljö, 2014, s. 298–301).  

Den proximala utvecklingszonen är den zon där människan är mottaglig för instruktion 

och förklaringar för att kunna ta sig till nästa möjliga nivå för utveckling. I en 

undervisningskontext når elever ny kunskap genom vägledning av en lärare eller kamrat, 

vilket enligt teorin benämns som scaffolding. Scaffolding handlar i undervisning om att 

                                                      
1 Lev Vygotskij, 1896–1934, pedagogisk teoretiker, Ryssland (Säljö, 2014). 
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lärare, eller en annan person med mer kunnighet, ger en elev mycket stöd i början för att 

sedan låta eleven behärska det aktiviteten avser på egen hand (Säljö, 2014, s. 306).  

Som tidigare nämnts i detta avsnitt bör läsning inte ses som en ordlös aktivitet (Jönsson, 

2007, s. 134). Kopplas teorin till läsning så bör inte läsning endast ske individuellt, så 

kallad tystläsning. Läsning bjuder in till samtal kring ämnen som kan bidra till personlig 

utveckling och vi ges möjlighet att skapa kunskap tillsammans (Langer, 2005, s. 170; 

Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 32). Vid läsning av skönlitteratur kan elever i boksamtal 

dessutom ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla sin läsförståelse (Jönsson, 

2007, s. 233). Kommunikation mellan individer med hjälp av språket är en väsentlig del 

inom den sociokulturella teorin, vilket motiverar dess relevans för denna studie där 

boksamtal berörs (Säljö, 2014, s. 307). I undervisning där skönlitteratur används är den 

sociokulturella teorin vidare relevant. Detta eftersom boken ses som ett medierande 

verktyg och eleverna ges scaffolding för att utveckla sin läsförmåga och förståelse för 

litteraturen.  

Teorin används i studien genom att jag har analyserat det insamlade materialet med syn på 

att lärande och utveckling sker mellan individer med språket som verktyg där 

kommunikation och samspel råder. För att finna likheter med det insamlade materialet och 

teorin kommer begreppen mediering, Zone of proximal development (ZPD) och scaffolding 

finnas i åtanke vid analys.  
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4. Metod 

I följande avsnitt redovisas inledningsvis studiens metod (4.1) följt av kriterierna för 

studiens urval (4.2), validitet och reliabilitet (4.3) och forskningsetiska aspekter (4.4). 

Slutligen presenteras genomförande och bearbetning av material (4.5).  

4.1 Kvalitativ metod 

Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod för att undersöka hur fem lärare i årskurs 

4–6 beskriver att de resonerar kring och använder sig av skönlitteratur i 

svenskundervisning. Kvalitativ metod kännetecknas av att forskare utgår från 

undersökningspersonernas åsikter och uppfattningar (Bryman, 2008, s. 362). Kvalitativ 

metod är lämplig till denna studie eftersom syftet med studien är att få förståelse för 

människors erfarenheter i den sociala verklighet de deltar i (Bryman, 2008, s. 341). Den 

mest använda metoden i kvalitativ forskning är intervju då den rymmer flexibilitet, vilket 

är en fördel vid insamling av kvalitativa data (Bryman, 2008, s. 412).  

En kvalitativ intervju går ut på att förstå hur den intervjuade tänker, vilka erfarenheter den 

har och hur dennes föreställningsvärld ser ut (Trost, 2005, s. 23). Intervjun utmärks genom 

att den som intervjuar ställer enkla frågor vilka leder till innehållsrika svar. Vid analys av 

materialet kan det upptäckas intressanta mönster och åsikter (Trost, 2005, s. 7). Då syftet 

med studien är att undersöka hur lärare beskriver sin svenskundervisning där skönlitteratur 

används fann jag kvalitativa intervjuer som en lämplig metod att använda. Vid intervjuer 

används grader av standardisering. Standardisering handlar om till vilken grad frågorna 

och situationen är densamma för de som blir intervjuade. Kvantitativa studier använder sig 

av en hög grad av standardisering vilket innebär att den som intervjuar använder samma 

tonfall i varje intervju och ställer frågorna i ordningsföljd och exakt som dem är 

formulerade. Är det låg standardisering väljer intervjuaren att ställa frågorna i den ordning 

som faller sig naturligt. I denna studie ställdes frågorna med en låg standardisering för att 

nå en avslappnad situation där intervjupersonerna ges möjlighet att samtala fritt och få 

följdfrågor (Trost, 2005, s. 19). En intervju med låg standardisering benämns som en 

semistruktrerad intervju (Bryman, 2008, s. 413).  

Semistrukturerade intervjuer användes för att besvara studiens frågeställningar. Fördelen 

med en semistrukturerad intervju är att den ger deltagarna utrymme till att svara fritt 

(Bryman, 2008, s. 413, s. 415). En semistrukturerad intervju karaktäriseras av 
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tillämpningen av en intervjuguide där forskaren utgår från teman som berörs under 

intervjun. Intervjuguiden behöver inte följas i ordningsföljd utan används som grund för 

samtalet (Bryman, 2008, s. 415).  

Förberedelse av intervjuguiden gjordes innan intervjuerna genomfördes. Teman låg till 

grund för frågornas utformning för att underlätta att få svar på studiens frågeställningar.  

De tre teman som användes var: Styrdokument (1), läsförmåga (2) samt möjligheter och 

begränsningar (3) (Bilaga 2). Frågor formulerades med användning av ett begripligt språk 

för att ge deltagarna möjlighet att svara utifrån egna erfarenheter. För att ta del av 

deltagarnas tankar och styra samtalet utefter deras erfarenheter fanns en medvetenhet kring 

att skapa öppna frågor. För att få mer utvecklande svar från deltagarna skapades även 

följdfrågor (Bryman, 2008, s. 419). Vid genomförandet av intervjuerna användes guiden 

som underlag för samtalet.  

4.2 Urval 

För att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval såg jag till att 

använda mig av kriterier vid urval av deltagarna (Bryman, 2008, s. 350). Det första kriteriet 

var att lärarna skulle vara legitimerade att undervisa i årskurs 4–6. Det andra var att lärarna 

ska undervisa i ämnet svenska. Det tredje kriteriet var att lärarna ska ha varit verksamma 

inom läraryrket i minst tre år. Till studien valdes fem verksamma lärare som undervisar i 

årskurs 4–6. Antalet deltagare grundar sig i att minska risken för att materialet ska bli 

ohanterligt. Med ett få antal intervjuer ökar chansen att kunna få en god överblick över 

materialet och urskilja viktiga detaljer (Trost, 2005, s. 123). Deltagarna i studien är mellan 

30–62 år gamla och arbetar på två olika skolor i samma kommun. Ett bekvämlighetsurval 

låg till grund vid val av kommun och skolor (Trost, 2005, s. 120).  

4.2.1 Deltagare 

Följande lärare är behöriga att undervisa i ämnet svenska och gör det för tillfället i årskurs 

4–6.  

Lärare A: Lärare A (LA) har erfarenhet av att arbeta inom skolan sedan 45 år tillbaka och 

arbetar för tillfället i årskurs 6.  



10 
 

Lärare B: Lärare B (LB) har arbetat som lärare i 22 år och undervisar i årskurs 5.  

 

Lärare C: Lärare C (LC) har erfarenhet av både kommunal- och privatägdskola och har 

varit verksam lärare i 11 år. För tillfället undervisar hen i årskurs 4 och 5 men har även 

erfarenhet av att undervisa i högstadiet.  

Lärare D: Lärare D (LD) har arbetat som lärare i 14 år och undervisar i årskurs 4.  

Lärare E: Lärare E (LE) har arbetat som lärare i 19 års tid och undervisar för tillfället i 

årskurs 5.  

4.3 Validitet och reliabilitet  

Studiens validitet och reliabilitet går ej att mäta enligt dess principer då studiens metod är 

kvalitativ. För att mäta kvaliteten i arbetet har andra åtaganden gällande en kvalitativ studie 

funnits i åtanke, vilket diskuteras vidare i metoddiskussion (6.1).  

Validitetskravet handlar om hur huruvida en mäter det en avser att mäta, men några 

mätningsprocedurer som är tillräckligt standardiserade för att använda ett sådant krav 

förekommer inte inom kvalitativ forskning (Lindgren, 2014, s. 82). Den term som är 

lämplig att använda i denna studie är tillförlitlighet (Bryman, 2008, s. 354). För att styrka 

tillförlitligheten i denna studie har en medvetenhet om validitetskravet funnits med under 

arbetets gång. Detta har gjorts genom att formulera en intervjuguide vilken 

överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar. Vidare har egna tolkningar 

undvikits vid hanteringen av datainsamlingen för att som forskare ej påverka resultatet 

(Lindgren, 2014, s. 84).   

Reliabilitet handlar om hur hög tillförlitlighet en studie har och eftersom denna studie är 

kvalitativ så är dess tillförlitlighet låg (Bryman, 2008, s. 161). Vid mätning av kvalitativa 

studiers reliabilitet kan en annan forskare replikera undersökningen och komma fram till 

samma resultat (Hjerm, 2014, s. 94). Dock innehåller kvalitativa undersökningar ofta 

sociala miljöer vilket kan göra det svårt att uppnå en hög reliabilitet eftersom miljöer kan 

variera (Bryman, 2008, s. 352).  För att uppnå en viss reliabilitet i denna studie har 

intervjuguiden använts vid samtliga intervjuer.  
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4.4 Forskningsetiska aspekter  

Vid genomförande av denna studie är det av stor vikt att som forskare vara medveten om 

de etiska principer som är aktuella och agera utefter dem (Bryman, 2008, s. 130). Följande 

forskningsetiska aspekter har tagits till hänsyn vid denna studie: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om forskningens syfte. 

Deltagarna blev informerade genom ett informationsbrev som mailades till lärarna efter 

jag personligen samtalat med dem om studien (Bilaga 1). Genom informationsbrevet fick 

deltagarna information om att deras deltagande kunde avbrytas om så önskades och att 

uppgifterna om dem gavs konfidentialitet. Därefter fick deltagarna via samtyckeskravet 

rätt att själva besluta om sin medverkan. Nyttjandekravet följdes genom att deltagarna, 

innan genomförandet av intervjuerna, fick information om att materialet endast skulle 

användas till studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). 

4.5 Genomförande och bearbetning av material  

För att hitta deltagare till studien kontaktades tio lärare via mail. Vissa av lärarna 

tillfrågandes personligen då jag vikarierar på deras skola. Efter visat intresse skickades ett 

informationsbrev via mail till dem. Slutligen blev det fem deltagare från två olika skolor. 

Innan genomförandet av intervjun fick deltagarna återigen information om studiens syfte 

och fick därefter godkänna sitt deltagande med en underskrift. För att möjliggöra en 

detaljerad analys spelades intervjuerna in och en transkribering genomfördes. Att 

intervjuerna spelades in gav dessutom mig som intervjuare möjlighet att fokusera på 

samtalet och deltagarnas svar, utan att bli distraherad av att anteckningar fördes (Bryman, 

2008, s. 428). Efter transkribering av intervjuerna skrevs materialet ut och en analys 

påbörjades. För att finna mönster i mitt material användes metoden kodning (Lindgren, 

2014, s. 45). Lindgren (2014) beskriver kodning som en process där målet är att finna 

mönster genom nedbrytning av sitt material (2014, s. 50). Utskrifterna lästes flera gånger 

om och mönster hittades och färgkodades. Intervjufrågorna skapades utefter studiens 

frågeställningar vilket gjorde det praktiskt att sortera materialet efter frågeställning med 

tillhörande färg.  Färgkoderna, som tillhörde vardera frågeställning, utgjorde teman och 

fanns med under hela processens gång. Den första frågeställningen fick färgen grön, den 

andra färgen röd och den tredje frågeställningen fick färgen blå. Under läsning av 
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intervjuerna identifierades nyckelord som de intervjuade lärarna använt mer eller mindre 

frekvent (Bryman, 2008, s. 551). Nyckelorden skapade i sin tur möjligheten att tolka 

materialet vidare och finna samband och skillnader mellan vad lärarna hade berättat 

(Bryman, 2008, s. 525). De nyckelord som exempelvis förekom till den första 

frågeställningen var: lära, läsintresse och språkutveckling. Dessa tre nyckelord resulterade 

i kategorin: språkutvecklande skönlitteratur (5.1). Slutligen sattes funna kategorier i 

relation till frågeställningarna och studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 

perspektivet (Lindgren, 2014, s. 40). Resultatet redovisas i kapitel 5.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis besvaras den första 

frågeställningen (5.1), följt av den andra frågeställningen som presenteras i avsnitt (5.2). 

Slutligen presenteras den sista frågeställningen i avsnitt (5.3).  

5.1  Språkutvecklande skönlitteratur 

Majoriteten av lärarna beskriver att de använder skönlitteratur i undervisning med två olika 

syften. Dels för att eleverna ska lära, dels för att eleverna ska finna inspiration via 

litteraturen. Lärarna hävdar att skönlitteratur som verktyg möjliggör ett språkutvecklande 

arbete, för att eleverna ska bli bättre på att skriva, läsa och samtala. LB beskriver sitt syfte 

på följande vis:  

Vi har exempelvis högläsning som vi då egentligen har för att inspirera eleverna till 

att höra och läsa texter som de normalt sett inte skulle hitta annars. Jag tänker mig 

skönlitteratur som både ett sätt att bli en bättre läsare men också som underhållning. 

Skönlitteratur är i sig som ett inlärningstillfälle för en lär sig så väldigt mycket av 

det (LB).  

LD’s resonemang gällande sitt syfte överensstämmer med ovanstående och lyder följande:  

Jag tycker att det ska vara att ge en läsupplevelse, något som vi gör tillsammans. Det 

ska ge läsförståelse men också ökad förståelse för det ämnet en jobbar med. Syftet 

är att det ska locka till läsintresse, begreppsförståelse, koppla det till 

värdegrundsarbete, relationer och vänskap (LD). 

LC beskriver vidare ett tydligt syfte med skönlitteratur i undervisningen men anser att det 

inte alltid är bra att ha ett syfte med allt: 

Syftet är att inspirera och sen är det ju också att få ett samtal kring saker som kan 

locka eleverna. Det är ju det här med att läsa, skriva och samtala. Litteraturen är ett 

sätt att få med eleverna. Men ibland kan det här med att ha ett syfte ta död på det 

hela, att en inte bara kan läsa för att få koppla av. Men att utgå från en skönlitterärbok 

tycker jag öppnar upp inför alla olika ämnen att diskutera: värdegrund, etik och moral 

(LC). 

Samtliga lärare var tydliga med att ha ett syfte med skönlitteratur i undervisningen. Lärarna 

beskriver att det sällan bara är ett syfte som berörs gällande skönlitteratur, då de får med 

så mycket implicit av att läsa. Att öppna upp för samtal var ett förekommande syfte med 
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skönlitteratur i undervisningen. Ytterligare syfte som beskrevs var att låta eleverna möta 

nya författare och att ge inspiration till att skriva. LA resonerar kring sitt syfte på följande 

vis:  

När jag använder skönlitteratur gör jag det med syftet att både inspirera eleverna till 

att intressera sig för litteratur men även till att skriva. Jag vill låta dem möta 

författare, arbeta språkutvecklande, få läsa och skapa förståelse. Syftet är flerdelat 

för dels så står det att vi ska låta ungarna läsa svenska och internationella författare. 

Men sen är det ett utmärkt arbetsredskap för att lära sig hantera språket, att lära sig 

läsa, att förstå när man läser och för att lära sig skriva själv (LA). 

5.1.1 Styrdokument som grund i arbetet med skönlitteratur  

Användningen av styrdokument, i undervisning med skönlitteratur, beskriver samtliga 

lärare som en självklarhet. De hävdar att styrdokumenten är utgångspunkten i allt arbete 

som görs och att de med åren byggt upp en grund att stå på vad gäller nyttjandet. Tre av 

fem lärare finner dock styrdokumenten tolkningsbara, vilket leder till att de själva får dra 

slutsatser kring hur arbetet med skönlitteratur ter sig. Lärarna beskriver det som att de har 

fått testa sig fram för att se vad som är gynnsamt eller ej i arbetet med skönlitteratur: 

I styrdokumenten står det ju att detta ska vi göra, men sen så har jag väl dragit 

slutsatserna och testat för att se att det här är bra för att träna detta och detta. Men 

styrdokumenten är ju viktiga, det vore konstigt om jag sa något annat. Jag använder 

mig mer av styrdokumenten eftersom jag inte använder mig av läromedel i svenska. 

Det tror jag är en fördel för det är så lätt att bara vända bladet i läroboken och se vad 

som kommer näst, istället för att veta varför detta kommer (LA). 

Två av lärarna hävdar att de inte får ut mer än vad undervisningen ska beröra från 

styrdokumenten:  

Det styrdokumenten säger är ju bara att en ska utgå från olika typer av texter men 

inte hur. Men så är ju styrdokumenten överlag, det är ju ganska fritt. Då blir ju 

tolkningen av hur man gör en sak…men det är förmågorna som räknas i slutändan 

(LE).  

Jag tycker styrdokumenten är bra. Skönlitteratur finns ju överallt i styrdokument då 

det handlar om att läsa. Men jag får ju inte hjälp av styrdokumenten direkt men ska 

eleverna klara kunskapskraven så förutsätter det ju att de har läst och det är så jag 

kopplar ihop det. Men förslag och så på skönlitteratur… det finns ju inte (LD).  
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När det kommer till användningen av skönlitteratur menar LE att kompetensutveckling, 

exempelvis en kurs i boksamtal, har hjälpt mer än läsa styrdokument. Läraren beskriver att 

kompetensutveckling leder till ett ökat självförtroende gällande användning av 

skönlitteratur, då en får bekräftat att det en gör är gynnsamt: 

Efter att ha gått kursen om boksamtal så kände man att man fick mer strategier och 

metoder för hur man ska arbeta med skönlitteratur. Det man inte får av 

styrdokument. Man fick också en bekräftelse på det man gjort innan med 

skönlitteratur. Skönlitteratur är ett bra verktyg för att individualisera undervisningen 

och bara ösa ur kunskap ifrån (LE).  

Vidare har lärarna en överensstämmande åsikt om att skönlitteratur som verktyg i 

undervisningen berör stora delar av vad styrdokumenten säger att undervisning i 

svenskämnet ska innehålla. En av lärarna beskriver det som att utgå från det stora till det 

lilla: 

Man kan få in det mesta i en skönlitterär bok. Jag tänker på det här med textstruktur, 

vad man använder för språk, att få prata, analysera, ordklasser, det grammatiska, att 

leva sig in i en fantasivärld. Ja man kan få in allt i ett arbete med en skönlitterär bok, 

tycker jag. Jag tycker om att utgå från en skönlitterär text och därifrån jobba vidare, 

istället för att utgå från det lilla till det stora (LC).  

Dock är det en av lärarna som stundtals finner tolkningen av styrdokumenten besvärlig. 

Detta när det handlar om antalet författare:  

Jag använder ju styrdokumenten i alla mina pedagogiska planeringar men samtidigt 

så är de lite vaga när de beskriver hur många författare och vilka svenska respektive 

internationella. Där känner jag hela tiden att jag är lite grann i nederdelen av det 

antalet som de antagligen tänker sig. Just för att jag lägger in en stor del på mina 

egna böcker som jag skrivit själv, så där skäms jag ju lite. Men skönlitteratur är för 

mig det viktigaste redskapet när det kommer till att utveckla varje elevs läsande och 

skrivande (LA). 

5.1.2 Elevernas styrdokument  

Tre av de intervjuade lärarna beskriver att de använder styrdokumenten i sin undervisning 

för att samtala med sina elever. De menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om 

vad som förväntas av dem och varför arbetet i skolan ser ut som det gör. En av lärarna 

berättar att det är en naturlig del av undervisningen eftersom det är styrdokumenten lärare 

alltid utgår från. De tre lärarna är samstämmiga gällande elevers mognad när det kommer 
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till presentation och förklaring av styrdokument. De hävdar att eleverna bör vara 

mottagliga för informationen, så att de förstår vad det handlar om: 

Nu i slutet av årskurs 5 blir det att man mer aktivt börjar visa eleverna exempel 

från styrdokument, för det är ju det vi alltid utgår ifrån. Nu är de mer mogna och 

kommer snart att få betyg och det känns som att de är mer mottagliga för det vi 

presenterar nu (LE). 

Styrdokumenten har man alltid med sig och det är viktigt att synliggöra för 

eleverna, även fast man ”bara” läser en bok. Kanske inte i stunden men att de blir 

medvetna om vad de faktiskt lär sig (LC).  

Att LB har år av erfarenhet gällande svenskämnet har gjort att hen känner sig trygg med 

användningen av styrdokument och samtalar ofta med eleverna vad som krävs av dem: 

Jag pratar mycket om styrdokumenten med eleverna. Eftersom jag är renodlad 

svensk- och SO-lärare så har jag naturligtvis mer koll på styrdokument, vilket gör 

att jag pratar mycket med eleverna. Vi pratar om varför vi övar på lästräning och 

visar på kunskapskrav och annat. Och just det här med olika typer av texter är 

något som vi återkommer till mycket (LB).  

5.2 Högläsning för att utveckla elevers läsförmåga  

Samtliga lärare i studien nämner högläsning som aktivitet för att utveckla elevers 

läsförmåga. Högläsningen kan gå till på olika vis men lärarna är överens om är att det är 

en aktivitet som sker tillsammans. Högläsningen kan ske genom att läraren drar stickor om 

vems tur det är som ska läsa och det kan ske i mindre läsgrupper. Tre av lärarna använder 

sig av läsläxa som förberedelse innan eleverna ska läsa högt för varandra i skolan. Läsläxan 

avser att eleverna tränar på att läsa högt och att läsa ut en hel bok: 

När de har läsläxan så får de när de kommer tillbaka hit träna på att läsa högt för 

varandra. I perioder har vi arbetat med upprepad läsning som läxa också. Detta för 

att väcka läsningen efter lovet för då kan den vara lite ”slumrad”. Så då läser vi ett 

stycke flera gånger om för att komma igång med läsningen igen. Detta gör vi lite 

då och då för att kicka igång läsningen under terminen också (LD). 

Två av lärarna berättar vidare att läsläxan bidrar till ökad begreppsförståelse. Eleverna får 

i läxa att ta med sig ord som de inte förstår för att de gemensamt ska lyftas i klassen och 

förklaras. En av lärarna nämner att hen låter sina elever skriva upp de ord de inte förstår 

på en plansch i klassrummet. Läraren går igenom orden tillsammans med eleverna och då 
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planschen är fylld med ord och dess betydelse genomförs ett Kahoot. Läraren berättar 

vidare att högläsningen bidrar till att eleverna ges möjlighet att förstå skiljetecken och dess 

användning: 

Högläsningens effekter märker jag när de utvecklas och man kan prata med dem 

om litteraturen. Det är helt oslagbart att jobba med högläsning för att elever ska 

förstå vad skiljetecken är till för (LA). 

Samtliga lärare är överens om att det är via högläsningen de får syn på elevernas 

läsförmåga.  Lärarna lyssnar till hur eleverna läser i helklass och i grupper:  

Det är viktigt att låta dem läsa högt för att höra hur det låter, just det där att inte 

tappa läsförmågan. När man observerar eleverna när de läser högt så märker man 

om de behöver öva mer och då uppmanar jag dem till att göra det, en halvtimma 

om dagen räcker… (LE). 

Tillhörande frågor till texten eller samtal förekommer även kring högläsningen. Frågor och 

samtal kring texten brukar ske efter att de har läst högt. LD beskriver hur hen får syn på 

elevernas läsförmåga: 

Jag lyssnar på dem när de läser högt och då märker man ju hur de ligger till. De 

läser högt för mig, regelbundet varje vecka och då får jag syn på det. Det är inte 

heller bara att kunna läsa bra utan man måste också förstå när man läser. Jag brukar 

jobba med frågor till texten och göra lite nedstamp ibland efter ett kapitel… man 

märker när de inte är med (LD). 

Brister elevers läsförmåga är lärarna måna om att tala med dem om det och sätta in 

åtgärder. LB antecknar då eleverna läser i läsgrupper och fokuserar extra på flyt och 

förståelse, för att sedan tala med eleverna om det på utvecklingssamtal. En ytterligare 

åtgärd som förekommer bland lärarna är att låta eleverna få individuell läxa. Dessvärre kan 

det vara svårt att få en elevs förståelse för innebörden med läsning:  

Det svåraste är när eleverna inte förstår att deras läsförmåga inte stämmer överens 

med vilken typ av böcker de vill läsa. Jag försöker prata med dem då för att få 

dem att tänka till lite. Jag har även påpekat att det är viktigt att lästräna i skolan 

och hemma, men många elever tror att de är bra på att läsa och inte behöver läsa 

mer. Det är svårt att förklara för elever att dem väljer för svåra böcker (LB). 
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5.2.1 Boksamtal 

Alla lärare i studien låter eleverna genomföra boksamtal, i samband med användning av 

skönlitteratur, för att utveckla läsförmåga. Det kan ske med en bok som alla läser 

gemensamt eller med fem till sex olika böcker som varje grupp blir tilldelad. Gemensamt 

för samtliga lärare är att under tiden eleverna läser eller efter boken är utläst genomförs ett 

boksamtal. Arbetar hela klassen med samma bok läser alltid LC den innan eleverna. Hen 

anser att det krävs för att kunna skapa tillhörande frågor till texten, som i sin tur är kopplade 

till ett specifikt syfte.  

Tre av lärarna i studien nämner att boksamtalen leder till goda samtal kring litteraturen. 

Lärarna menar att via boksamtalet skapas möjligheten för eleverna att dels öva på att 

samtala dels att dra egna kopplingar till erfarenheter och upplevelser. LC menar att 

litteraturen bjuder in till en fantasivärld. Även om handlingen inte är baserad på verkliga 

händelser så kan texten vara elevnära. Hen brukar låta eleverna få prata om texten som om 

de vore där för att sedan koppla det till egna erfarenheter: 

Det är lättare att få med elever i ett boksamtal kring en skönlitterärtext, det är väl där 

man tillåts att fantisera lite. Det är inte på riktigt men det är ändå elevnära. Samtala 

är något eleverna behöver öva på… och göra det kring något som inte är på riktigt 

skapar reflektioner kring personer och händelser (LC). 

Skillnaden mellan lärarnas boksamtal är vilka frågor de arbetar med. Har lärarna inte 

förberett frågor till boken använder de sig av en kortlek med frågor som de fått på skolan. 

Frågorna till boken blir då mer spontana och den aktiviteten uppskattar eleverna, menar 

LA. Hen upplever att eleverna behöver omväxling och de tycker det är roligt att få dra 

frågor själva istället för att utgå från de klassiska frågorna. 

Lärarna hävdar att det är litteraturen i sig som möjliggör boksamtalet. LD menar att då 

boken fångar elevernas intresse sker samtalet automatiskt. Hen lägger ner tid på att 

litteraturen berör ett ämne som intresserar eleverna och samtalar med sina elever om 

läsupplevelsen av boken. Det är viktigt att lägga ner energi på val av bok men även på att 

uppmuntra eleverna när de samtalar: 

När jag går runt i grupperna brukar jag uppmuntra dem och säga liksom ”titta va bra 

diskussioner ni har utifrån er bok”. En del kanske läser något om grekisk mytologi, 
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då kan man ju uppmuntra och säga att de får lära sig så mycket av litteraturen genom 

samtalet (LE). 

5.2.2 Tystläsning  

Lärarna som deltar i studien har schemalagd tid för så kallad tystläsning. Det kan ske på 

morgonen då eleverna börjar sin skoldag och de får då gå in och sätta sig för att läsa tyst i 

tjugo minuter. Tystläsning som aktivitet är viktigt att lägga ner tid på då det utvecklar 

elevers läsförmåga, menar fyra av lärarna. LC beskriver det på följande vis: 

Det här med att ge eleverna tid att läsa själva, för det blir ofta sådär att de får läsa 

när de är klara. Istället börjar vi dagen med att läsa i tjugo minuter och man vet ju 

själv, att börja på en bok så kanske man inte får läsa på några dagar och då måste 

man ju börja om från början. Att ge tid till det är viktigt… (LC).   

Två av lärarna berättar om deras inställning till tystläsning vilken överensstämmer med 

ovanstående citat. De väljer dock att kalla det för lästräning istället för tystläsning. LB har 

under hela året lagt in medveten lästid på schemat för att eleverna ska ges tillfälle att läsa, 

oavsett om en är klar med sitt arbete eller inte. En svårighet när det kommer till 

tystläsningen handlar om att motivera de elever som är så kallade motvilliga-läsare. LB 

beskriver det på följande sätt: 

Jag försöker ständigt påminna dem om att det är viktigt att lästräna och varför vi gör 

det. Men överlag i min årskurs så är det många som vill läsa men det är ett fåtal som 

man ändå får pusha. Jag har ändå en medveten strategi för att de ska läsa mycket 

och när det väl fångar eleverna så är det fantastiskt, då får man så många effekter 

(LB). 

LE, LC och LB är de lärare i studien som berättar om hur viktigt det är att de själva läser 

när eleverna gör det. De berättar att de från början läste vuxenböcker för att sedan gå över 

helt till barn- och ungdomslitteratur. På så sätt, menar LE, att hen även fortbildar sig kring 

deras litteratur och kan på så vis ge dem boktips. Sedan tror hen att då eleverna får se dem 

läsa ger stor effekt gällande elevernas inställning generellt till skönlitteratur. LE beskriver 

det på följande sätt: 

Den största effekten på eleverna när det kommer till tystläsning tror jag är att man 

som lärare själv visar hur viktigt det är med läsning och läser själv. Det som jag 

upplevt mest effektfullt är att jag själv läser ungdomsböcker hela tiden…det 

eleverna läser, läser jag (LE).  
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Trots att tystläsning är schemalagt för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 

läsförmåga fungerar det inte alltid på det sätt läraren eftersträvar. LA berättar att en orsak 

är att det är för fritt för eleverna och att de inte lägger ner tillräckligt med tid på att välja 

litteratur med omsorg. De övriga lärarna har även poängterat att val av litteratur överlag 

kan vara avgörande för hur arbetet ter sig. LA berättar vidare kring sin upplevelse av 

tystläsning: 

Tyvärr måste jag säga att den här tystläsningen inte blir jättebra i den klass jag har 

nu. Alldeles för mycket energi går till att bara lägga sig i ett hörn i soffan och 

småprata med varandra eller sitta och småsova. Så tror de att de ska lämna in boken 

efter en timma och tycker den är dålig utan att ha gett den en chans (LA).  

5.3 Lärares inställning till skönlitteraturundervisning  

Alla lärare beskriver sig själva som läsande lärare.  Läsande lärare skapar goda möjligheter 

för hur undervisningen ter sig, hävdar samtliga. LC beskriver att det är viktigt att som 

lärare vara insatt i skönlitteraturen för att kunna inspirera sina elever. Fyra av de deltagande 

lärarna i studien beskriver att de alltid läser när eleverna gör det (5.2.3). LE är en av två 

lärare som dessutom läser ungdomslitteratur, hen beskriver det på följande vis: 

Nu när jag läser samma litteratur som eleverna kan dem ge mig boktips också. Så 

nu kan man på skoj säga att: nu läser jag en jättespännande bok så nu måste ni 

vara tysta…och eleverna vet precis vad man menar (LE). 

Att eleverna kan fråga lärarna om vilka böcker de ska läsa, menar både LE och LB är en 

fördel i arbetet med skönlitteratur. LB berättar att hens inställning till litteraturen avspeglar 

sig på eleverna. Läraren menar att när en lärare är insatt i litteraturen kan det inspirera 

eleverna:  

Eftersom jag läser så mycket barn och ungdomslitteratur själv så har det gjort att 

jag också vet vad som faller eleverna i smaken. Sen brukar jag också tänka att jag 

inte läser exakt det som eleverna läser utan något liknande, så att de kan fångas 

och bli intresserade av det. Jag är som ett levande boktips som då kan 

inspirera…Eleverna vet att när de frågar mig i biblioteket så har jag läst nästan 

alla böcker som är där (LB).  

Att lärarna läser ungdomslitteratur tycks motivera och intressera eleverna, hävdar LB och 

LE. En lärare som snarare begränsas på grund av sin smala repertoar av ungdomslitteratur 

är LA. Hen berättar att följden av att inte vara uppdaterad gör att en inte kan ge eleverna 
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tips när de ska låna böcker på biblioteket.  LA hade önskat en bredd i sin egen repertoar 

för att kunna inspirera eleverna mer: 

Jag skulle vilja ha koll på fler böcker för att kunna säga: detta är bra. Men jag läser 

för lite barnlitteratur själv för att kunna säga det. Jag har läst en del i de genrerna 

jag gillar men de som jag inte gillar har jag inte läst speciellt mycket. Jag hade 

velat säga till Bengt att du kan ta denna men just nu har jag bara deckare och 

fantasy att rekommendera (LA).  

Tre av lärarna beskriver att de gör sitt yttersta för att eleverna ska tycka om 

skönlitteraturundervisningen. LD berättar att hen låter eleverna få lyssna på radioteater där 

det spelas upp en skönlitterär berättelse. Läraren upplever att eleverna tycker det är både 

roligt, spännande och mysigt. Eleverna lockas gärna till att samtala om radioteatern vilket 

leder till goda diskussioner, menar LD. Läraren beskriver vidare att eleverna tycker det är 

roligt att agera och illustrera händelser från skönlitteraturen. Därför försöker LD 

genomföra sådana aktiviteter ofta, för att eleverna ska bli inspirerade och intresserade.  

LE och LB beskriver att de aktiviteter de genomför med skönlitteratur är uppskattade av 

eleverna. Det kan vara så kallade ”läs-happenings” där lärarna i arbetslaget anordnar 

författarbesök, tävlingar och lässtunder. LB berättar att personal från biblioteket även 

hjälper till med detta, vilket är en stor fördel menar hen. Hur lärarna arbetar med 

skönlitteraturaktiviteter kan gå till på följande sätt: 

Vi försöker göra roliga aktiviteter med skönlitteratur. Vi har haft ett boklotteri som 

går till som så att om man läser en bok så får man en lott, så lottar vi ut bokpriser 

till dem som lämnar in. Vi har haft läsbingo med böcker som pris också. Det är vi 

i arbetslaget som står för priserna men ibland är det biblioteket som anordnar det 

(LB).  

En annan anledning att genomföra aktiviteter med skönlitteratur är då lärarna anser att 

eleverna har genomfört ett bra jobb, menar LE. Hen berättar att då de uppmärksammar 

elevernas arbete och anordnar dessa aktiviteter blir eleverna motiverade till att läsa, för de 

uppskattar de stunderna: 

Vi har ju läs-happenings när eleverna också har varit duktiga och gjort ett bra jobb. 

Exempelvis förra veckan ville vi uppmärksamma deras arbete i läsgrupperna. Vi 

hade då lite fruktmys sista boksamtalet. Man märker att när man har haft dem här 

frukt- och mysstunderna att eleverna bli fast i sin bok och vill sitta kvar och läsa. 

Det är nästan så det är svårt att få ut dem på rast efter en sådan förmiddag (LE).  
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För att inspirera eleverna till att tycka om läsning och att skriva berättar LA att hen 

använder sina egna böcker i sin undervisning. LA har själv skrivit några ungdomsböcker 

om medeltiden och äventyr om bergsklättring i Sverige. Hen berättar att de böckerna har 

använts när det har varit aktuellt för eleverna att möta den typ av skönlitteratur, exempelvis 

i årskurs 4:  

Mina egna böcker har använts i undervisningen när det har passat in i 

undervisningen. Nackdelen är väl att det då blir färre författare som eleverna får 

möta men jag tror att jag vinner lite på det då eleverna tycker det är lite coolt att 

det är jag som har skrivit böckerna (LA).  

5.3.1 Val av litteratur 

Hur samtliga lärare väljer litteratur till sin undervisning varierar. Lärarna beskriver att de 

brukar välja böcker efter något speciellt tema, allt från medeltiden till mänskliga 

rättigheter, författare och aktuella ämnen. Två av lärarna anser sig själva vara begränsade 

när det kommer till val av litteratur. Orsaken till det beror på att skolan har bestämt vilken 

litteratur som ska användas och att det då blir den som lärarna har att tillgå. LA och LD är 

de två lärarna som beskriver detta som en begränsning när det kommer till undervisning 

med skönlitteratur. Lärarna menar på att litteraturen, som finns som klassuppsättning, ses 

som förlegad och kan snarare hämma elevernas intresse än att gynna dem: 

Jag hade önskat att det fanns mer klassuppsättningar med nyare böcker som vi kunde 

läsa. Det finns ju klassuppsättningar men de är ibland lite gamla, eleverna fastnar 

inte. Det är svårt att motivera dem då (LD). 

LA är den lärare som även upplever ovanstående dilemma. Hen beskriver vidare att 

klassuppsättningarna försvårar arbetet då klassernas arbete varierar i tid: 

När det gäller val av litteratur kan man bli lite begränsad. Skolan är det som väljer 

till årskurs 4–5. Det kan också bli problem när man ska anpassa det till kollegorna, 

att böckerna inte blir färdiga. Just nu har jag bara 6 böcker av Eldens hemlighet då 

de inte är klara med den i A-klassen. Det är tråkigt att inte göra ett val själv för jag 

kan tycka att efter ett antal år blir titlarna inaktuella. Även om det är en rolig bok så 

blir det gammeldags och det gör att ungarna inte riktigt förstår den (LA).  

LA och LD berättar vidare att de stundtals går ifrån klassuppsättningarna som finns att 

tillgå på skolan. Detta för att inte släcka elevernas intresse. Lärarna berättar att det är lika 

viktigt att finna ett intresse själv för litteraturen, som att eleverna intresseras av den. En av 
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lärarna hävdar att det gäller att vara uppdaterad på den nyutgivna litteratur som finns. 

Samtliga lärare är samstämmiga gällande att val av litteratur ska fånga elevernas intresse. 

LB beskriver det på följande sätt: 

Jag utgår från något som jag tror är intresseskapande för eleverna. sen väljer jag 

något som jag tror att de inte skulle välja själva. Jag försöker styra eleverna när det 

gäller att utveckla sitt läsande vid val av bok. Jag vill inte att de fastnar i någon genre 

utan försöker testa på olika (LB). 

Hur LC väljer litteratur till sin svenskundervisning kan variera. Hen kan utgå från tips från 

andra kollegor men även elever. Hen kan välja böcker som tidigare varit intresseväckande 

bland eleverna från sina andra klasser eller så fokuserar hen bara på att finna spännande 

litteratur.  

LC och LE är de lärare som nämner att skönlitteraturen de arbetar med ska vara spännande. 

De beskriver sitt val av litteratur på följande sätt: 

Jag försöker hitta litteratur som är spännande, för de har barnen själva önskat sen 

innan också. Sen brukar jag ta någon författare som eleverna inte mött innan för att 

de ska få möta en ny. Det kan göra dem intresserade (LE).  

Jag väljer gärna något med spänning men sen så tycker jag också att det viktigaste är 

att jag har läst boken och tycker den är bra. För det märks direkt när jag själv inte 

läst boken eller om jag tycker den är sådär. Ibland kanske man väljer tunnare böcker 

för det kan vara ett sätt att få igång eleverna, det kan vara ett sätt att inspirera de som 

har det lite jobbigt med läsning (LC).  

En ytterligare begränsning i arbetet med skönlitteratur är då eleverna själva får välja sin 

litteratur. LE försöker att hjälpa sina elever i den mån det är möjligt men de måste även få 

välja själva. LA hävdar att det är inga problem gällande de elever som är så kallade 

bokslukare, för dem är själva medvetna om att valet av litteratur utvecklar dem som läsare. 

Hen berättar även följande: 

Som det är nu så tycker jag att skitlitteratur tar över, så som när Dagbok till alla mina 

fans lånas. Visst det har fått igång läsare men det är dålig litteratur och begränsar 

barnen efter ett tag…mer än att utveckla dem. Dem där böckerna ger inte ens flyt i 

läsningen, eleverna som väljer dem gör det bara för att det är så lite text (LA).  
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5.4 Sammanfattning  

Samtliga lärare i studien använder sig av skönlitteratur i svenskundervisning med syftet att 

eleverna ska ges möjlighet att inspireras till att läsa och utveckla sin språkförmåga. Lärarna 

finner sig trygga i sin användning av skönlitteratur relaterat till styrdokument, för att främja 

ovanstående syften. Styrdokumenten utgör en grund i samtliga lärares undervisning, dock 

råder det en tveksamhet gällande de obefintliga riktlinjer vilka exempelvis berör antalet 

författare. Lärarna använder sig av styrdokumenten för att samtala med eleverna om vad 

som förväntas av dem och varför undervisningsinnehållet förekommer. De arbetar aktivt 

med skönlitteratur som verktyg för att utveckla elevers läsförmåga. Eleverna ges möjlighet 

att utveckla sin läsförmåga, med skönlitteratur som verktyg, via högläsning, boksamtal och 

tystläsning. Vid aktiviteten boksamtal kan det se olika ut beroende på vilka frågor lärarna 

väljer att använda. Hur lärarna resonerar kring tystläsning skiljer sig dock åt. De kan tala 

om det som lästräning istället för tystläsning och upplever mestadels att det ger goda 

effekter. Lärares inställning till skönlitteratur kan skapa möjligheter för hur undervisningen 

ter sig. De kallar sig för läsare och några av dem är intresserade av att inspirera eleverna 

vid val av skönlitteratur. Att lärare inte är uppdaterade gällande nyutgiven litteratur samt 

elevers val av skönlitteratur kan dock begränsa elevers lärande.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en diskussion kring studiens metod (6.1) följt av studiens 

resultat i förhållande till den sociokulturella teorin, tidigare forskning samt styrdokument 

(6.2). Slutligen diskuteras förslag om vidare forskning (6.3).  

6.1  Metoddiskussion  

Metoddiskussionen belyser styrkor och svagheter i arbetet utifrån val av metod, 

datainsamling, deltagare och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med reflektioner kring 

studiens validitet och reliabilitet.   

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där 

enskilda semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studiens metod var passande sett till 

studiens syfte för att få fram hur olika lärare resonerar kring skönlitteratur i 

svenskundervisning. Fokus låg inte på hur många som tyckte på ett visst sätt utan vad varje 

enskild lärare hade för tankar kring intervjufrågorna. Användning av semistrukturerade 

intervjuer ses som en fördel i detta arbete då metoden bör användas för att få förståelse för 

människors erfarenheter (Bryman, 2008, s. 341). Deltagarna kunde dessutom ges utrymme 

att svara fritt och ge detaljrika svar, vilket ses som en styrka i studien då resultatet på så 

vis påverkats positivt (Trost, 2005, s. 19). Hade en kvantitativ metod använts i form av 

enkäter hade resultatet sett annorlunda ut. Kvantitativa enkäter skapar inte möjligheten för 

de innehållsrika svar som en kvalitativ intervju gör, däremot hade enkäter gett en annan 

omfattning sett till antalet deltagare.  

De enskilda intervjuerna genomfördes med anledning av att gruppintervjuer kan leda till 

att deltagarna argumenterar och ifrågasätter varandra, vilket kan förhindra att en vågar säga 

sin mening (Bryman, 2008, s. 449). Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Detta gjordes för att förhindra distraktion av behovet att föra anteckningar och för att skapa 

fokus kring att ställa berikade följdfrågor som leder till en intressantare och innehållsrikare 

intervju (Bryman, 2008, s. 428). Alla fem intervjuer hölls på lärarnas skola, i ett klassrum 

eller grupprum. Lärarna kände sig bekväma i sin miljö vilket ledde till avslappnade samtal. 

Fem av tio tillfrågade lärare resulterade i deltagare och de alla hade en positiv inställning 

till studiens syfte. Antalet deltagare anser inte påverka resultatet negativt eftersom ett för 

stort antal kan försvåra analysen av materialet på grund av dess omfattning (Trost, 2005, 

s. 123). För att få större möjlighet till variation och skillnader i resultatet kontaktades lärare 
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i olika åldrar vilket resulterade i ett åldersspann på 30–62 år. Lärarnas ålder kan ses som 

en fördel beträffande studiens urval då det gav möjlighet till variation, vilket en vill uppnå 

i kvalitativa studier (Trost, 2005, s. 141). Lärarna har från 11 till 45 års erfarenhet, vilket 

är en ytterligare styrka med studiens urval. Samtliga lärare har dessutom erfarit 

fortbildning, vilket styrker deras kompetens inom ämnet. Studiens resultat kan vidare ha 

påverkats av oerfarenhet gällande intervjuer. På grund av brist på erfarenhet av att intervjua 

lärare fanns en medvetenhet om att vara strukturerad för att skapa möjlighet för en 

resultatrik intervju (Bryman, 2008, s. 420). Vid varje intervju beskrevs syftet och 

intervjupersonerna gavs möjlighet att ställa frågor. En pilotintervju genomfördes för att se 

hur pass väl intervjufrågorna hängde samman och för att få erfarenhet av metoden, dock 

var intervjupersonen ej lärare. Att ingen pilotintervju ägde rum med en lärare kan ses som 

en svaghet studien har då det hade kunnat säkerställa intervjuns kvalitet (Bryman, 2008, s. 

294). Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera eftersom deltagarna i studien 

är omöjliga att generalisera för en annan miljö. Ett visst mått av generaliseringsbarhet kan 

en dock hävda att studien har då deltagarna är typiska för den grupp som ska undersökas 

och de överensstämmer med studiens efterfrågande urvalskriterier. Studiens resultat går 

dock inte att generalisera för andra lärare då sociala miljöer är olika (Bryman, 2008, s. 

369). 

Mätning av validitet och reliabilitet kan ej genomföras eftersom metoden i studien är 

kvalitativ. Som tidigare nämnt (4.3) har andra åtaganden funnits i åtanke, studiens 

tillförlitlighet. För att styrka trovärdigheten i denna studie delges de intervjufrågor och 

följdfrågor som ligger till grund för studiens resultat (se bilaga 2). Läsare kan på så vis 

avgöra huruvida utformningen av intervjun ses som trovärdig. Visar forskare en öppenhet 

gällande intervjuns frågor och följdfrågor visas en öppenhet kring studiens trovärdighet. 

Vid genomförandet av intervjuerna har personliga åsikter ej kommit till uttryck då fokus 

låg vid deltagarnas resonemang och erfarenheter, vilket ökar studiens trovärdighet (Trost, 

2005, s. 134). Ytterligare valideringsteknik som använts gällande studiens tillförlitlighet 

handlar om ett granskande synsätt. Vid fem tillfällen har studien granskats av 

studiekollegor där kvalitén på de procedurer som valts och hur de tillämpats bedömts. Detta 

har medfört en säkerställning av att studiens alla faser skapats och finns tillgängliga att 

granska (Bryman, 2008, s. 354).  
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Vid mätning av kvalitativa studiers reliabilitet kan en annan forskare replikera 

undersökningen. Dock innehåller denna kvalitativa studie en social miljö vilket kan göra 

det svårt att uppnå en hög reliabilitet, eftersom miljöer kan variera (Bryman, s. 352).  För 

att uppnå en viss reliabilitet i denna studie har intervjuguiden använts vid samtliga 

intervjuer. Det har medfört att intervjuerna genomfördes på samma sätt då samtliga 

deltagare svarade på samma frågor. Trots att validitet och reliabilitet inte går att mäta i en 

kvalitativ studie anser jag att denna studie på ovanstående grunder genomgått en 

kvalitetssäkring.  

6.2  Resultatdiskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den sociokulturella teorin, 

tidigare forskning och styrdokument. Diskussionen är upplagd utefter studiens 

frågeställningar och delas in i tre olika sektioner. Första frågeställningen diskuteras i 

avsnitt 6.2.1, den andra i 6.2.2 och den tredje frågeställningen i avsnitt 6.2.3. 

6.2.1 Lärares användning av styrdokument i 

skönlitteraturundervisning  

I styrdokument finner studiens lärare riktlinjer för hur arbetet med skönlitteratur ska 

behandlas. Samtliga beskriver att de är noggranna med att tydliggöra syftet med 

skönlitteratur, både för sig själva och för eleverna (se kap. 5.1.2). Ämnet svenska har ett 

stort ansvar för elevers språkutveckling, då språket är avgörande för fortsatt 

tankeutveckling och lärande (Skolverket, 2017a). Det är påtagligt att lärarnas resonemang 

genomsyras av Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a), gällande 

svenskämnets innebörd. I resultatet förekommer två syften med arbete med skönlitteratur 

i svenskundervisning: dels att eleverna ska ges möjlighet att arbeta språkutvecklande, dels 

att de ska finna inspiration via litteratur. Resultatet visar på ytterligare resonemang 

gällande syftet med skönlitteratur. LC hävdar att kravet på ett syfte i 

skönlitteraturundervisning kan hindra den avkoppling och underhållning läsning bidrar till 

(se kap. 5.1). Inspiration och motivation är två avgörande faktorer för att arbete med 

skönlitteratur ska ses som gynnsamt och för att litteraturen inte ska få motsatt effekt 

(Granström, 2007).  Den inspiration som beskrivs beträffande skönlitteratur syftar till att 

eleverna ska ges möjlighet att finna läsningen lustfylld. Upplever elever att läsningen är 
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tråkig avfärdar de litteraturen, vilket resulterar i att läsprocessen blockeras och nya 

kunskaper förhindras att utvecklas (Granström, 2007).  

Skönlitteratur framställs som ett språkutvecklande verktyg och används med syftet att 

utveckla elevers skrivning, läsning och förmåga att samtala (se kap. 5.1). LA beskriver 

skönlitteratur som ett verktyg för att lära sig hantera språket, vilket syftar till boken som 

ett medierande verktyg (Säljö, 2014). Skönlitteratur som medierande verktyg förekommer 

även i övriga lärares undervisning. LC och LD berättar att litteratur leder till samtal då dess 

ämnen lockar fram samtalet ur eleverna. Det framgår ur resultatet att lärarnas 

skönlitteraturundervisning skapar möjlighet för elever att utveckla såväl sin förmåga att 

samtala som sin förståelse för litteraturen, sig själva och andra människor (se kap. 5.1). 

Den lärarmedvetenhet som beskrivs kring skönlitteraturs roll i svenskundervisning bidrar 

till att uppnå de syften litteraturen avser: glädje och språkutveckling (Skolverket, 2017a). 

Forskning lyfter lärares problematik med att tolka läroplanen och dess restriktioner 

gällande litteraturanvändning (Mossberg Schüllerqvist, 2008). Tre deltagande lärare 

beskriver hur de gör sin egen tolkning av styrdokument för att sedan testa sig fram för att 

se vilka aktiviteter som är framgångsrika. LE beskriver hur kompetensutveckling bidragit 

till idéer om hur en ska arbeta med skönlitteratur i svenskundervisning (se kap. 5.1.1). LE 

hävdar att fortbildning gett mer kunskap och stöttning vad gäller undervisning än vad 

styrdokument har. Däremot hävdar samtliga att de finner sig trygga i användning av 

styrdokument sett till sin litteraturundervisning. Den lärare som upplevs mest självsäker är 

LA som gått ifrån allt läromedel i svenskämnet för att utforma sin undervisning utifrån 

läroplan och eget material. Att LA är den lärare som har mest erfarenhet av yrket kan vara 

en bidragande faktor till en trygg användning av både styrdokument och skönlitteratur. 

Oavsett erfarenhet av yrket och säkerhet i styrdokument visar det sig dock att 

kompetensutveckling både är ett behov och en nödvändig inspirationskälla (Ewald, 2007).   

Vad som vidare presenteras i studiens resultat är att styrdokument kontinuerligt används 

för att låta elever ta del av syftet med litteraturundervisningen. De tre lärarna som beskriver 

följande menar att det är viktigt att elever erhåller en medvetenhet kring vad de förväntas 

lära och utveckla i undervisningen. Elevers medvetenhet gällande syftet med läsning ses 

som en avgörande faktor i arbetet med skönlitteratur för att de ska finna en meningsfullhet 

med aktiviteten (Granström, 2007). Vidare delar tre lärare åsikt om betydelsen av elevers 

mognad när det kommer till kommunikation av styrdokument. LE talar om innebörden av 
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att förbereda elever på vad som förväntas av dem så att både elever och lärare vet vad som 

ska fokuseras på i läsutvecklingen (se kap. 5.1.2). Då elever informeras om sin egen 

personliga nytta av läsningen, likt LE och LB:s utlåtande, skapas subjektiv relevans till 

läsning (Granström, 2007). Råder överensstämmelse mellan elev och lärare, gällande 

läsnings syfte och mål, kan de tillsammans utveckla läsförmåga utifrån varje elevs 

proximala utvecklingszon.  

6.2.2 Skönlitteratur som läsutvecklande verktyg 

För att elever ska ges möjlighet att utveckla läsförmåga nämner samtliga lärare i studien 

högläsning, boksamtal och tystläsning som aktiviteter vilka främjar läsningen. Högläsning 

kan ske i olika konstellationer och lärarna är eniga om att aktiviteten ska genomföras 

tillsammans med andra (se kap. 5.2). Att läsning är en viktig förmåga att förfoga över tycks 

lärarna vara mycket medvetna om. Det är lärares uppdrag att utveckla och utvärdera elevers 

kunskaper, hur en väljer att göra det kan dock skilja sig åt (Skolverket, 2017a). 

Skönlitteratur som verktyg kan underlätta lärares arbete vid kontrollering och utveckling 

av elevers läsförmåga (Arfwedson, 2006; Skolverket, 2018), vilket LE och LB beskriver 

då de utvärderar elevers läsflyt i samband med högläsning. Varken Läroplan (2018) eller 

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017a) berör begreppet högläsning eller 

förklarar kunskapskravet gällande elevers förmåga att läsa skönlitteratur med flyt. Däremot 

berättar LB att det är högläsningen som synliggör elevers läsförmåga och huruvida de har 

flyt i läsningen eller ej (se kap. 5.2). Vid genomförande av högläsning delar LB och LE in 

elever i läsgrupper utefter läskunnighet. Genom att variera grupperna utefter elevers 

läsförmåga kan de hjälpa varandra att utvecklas. När elever läser högt för varandra befinner 

de sig i sin ZPD. Eleven utmanas i läsgruppen för att ta sig till nästa möjliga nivå med hjälp 

av en annan elev. Att elever stödjer varandra i läsningen kan vidare kopplas till begreppet 

scaffolding där en mer kunnig person hjälper till för att en sedan ska klara mer på egen 

hand (Säljö, 2014). Resterande lärare i studien nämner inte läsflyt överhuvudtaget. Vid 

tolkning av deras resonemang syftar högläsning till att elever ska utvecklas som läsare 

generellt och därmed skapa sig god läsförståelse. Lärarnas resonemang kan likställas med 

de processer vilka ses som avgörande för utvecklandet av läsförmåga: avkodning och 

förståelse (Skolverket, 2016). Att läsa för att förstå och för att utveckla sina kunskaper är 

vidare komponenter begreppet literacy avser (PISA, 2016). Dessa framkommer implicit 
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vid analys av lärarnas beskrivning kring högläsning som aktivitet för att utveckla elevers 

läsförståelse.  

Kursplanen för ämnet svenska fastslår att språket är ett redskap för att tänka, kommunicera 

och lära (Skolverket, 2018). Påståendet kan tänkas bygga på den sociokulturella teorin som 

står för att det är via språket människan utvecklar sitt lärande och sina tankar (Säljö, 2014). 

Språket utvecklas enligt teorin i samspel med andra människor och boksamtal är en 

aktivitet som både bidrar till gemenskap och behandlar syftet att som elev få diskutera sina 

läsupplevelser (Skolverket, 2017a). Samtliga lärare i studien berättar att de använder sig 

av boksamtal för att utveckla elevers läsförmåga (Jönsson, 2007). De har däremot skilda 

konstellationer för hur och när boksamtalet sker men delar åsikt om att aktiviteten leder till 

goda samtal där elever ges utrymme att knyta an till såväl fantasier som elevnära 

sammanhang. Via boksamtal ges elever således tillfälle att utveckla förmågan att läsa och 

analysera skönlitteratur, vilket avser att eleven gör egna kopplingar mellan texters budskap 

och egna erfarenheter (Skolverket, 2017a). Studiens resultat visar på skillnader i 

förberedelser av boksamtal och vilka frågor som används (se kap. 5.2.1). Gemensamt för 

samtliga lärares resonemang är att elever i samtal ges stöd genom användning av 

förberedda eller färdiga frågor, vilka ses som verktyg för att få igång en diskussion. LD 

och LC talar om innebörden av att uppmuntra och stötta elever under boksamtal. Med 

frågor och stöttning ges elever scaffolding för att de ska finna styrka i att behärska samtalet 

på egen hand (Säljö, 2014). Oavsett hur förberedelserna inför samtalet ser ut är det 

genomförandet av aktiviteten som spelar roll för elevernas utveckling. Diskussionen 

stimuleras av deltagarnas infallsvinklar oberoende av vad som diskuteras eller vilka frågor 

som används kring boken (Olsson, 2007; Axaeus, 2007). Boksamtal leder till att samtliga 

parter får delge sitt tyckande och ta del av andras iakttagelser. När elever tillsammans 

försöker reda ut frågetecken skapas förståelse för texten och med hjälp av andras 

uppfattningar kan de skapa sig en egen (Chambers, 2011). Det är således inte bara lärare 

som ger elever scaffolding vid boksamtal utan elevers kunskapsutbyte är minst lika 

betydande för varje elevs ZPD.  

Trots att läsning ej bör ses som en ordlös aktivitet som sker i ensamhet framkommer det 

ur studiens resultat att tystläsning genomförs för att främja elevers läsförståelse (Jönsson, 

2007; Ewald, 2007). Fyra av studiens lärare tycks vara måna om att skapa tid till tystläsning 

då de dagligen har det inplanerat i schemat, för att ge eleverna möjlighet att utvecklas som 

läsare (Chambers, 2011). De lärare som är mest positiva till aktiviteten är LB och LE och 
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de väljer dessutom att kalla det för lästräning istället för tystläsning (se kap. 5.2.2). LA är 

däremot den lärare som är kritisk gentemot tystläsningen. Hen menar att aktiviteten är för 

fri vilket leder till att eleverna inte tar tillvara lässtunden. Den medvetenhet som uttrycks 

kring tystläsning och dess effekter i svenskundervisning är betydelsefull. Råder inte denna 

medvetenhet kan förgivettagande ske om att läsning automatiskt ger goda effekter. LA 

väljer istället att utforma undervisningen med skönlitteratur på det sätt hen anser är 

gynnsamt, då läsning inte ska ses som ett tidsfördriv (Ewald, 2007). 

6.2.3 Möjligheter och begränsningar i arbete med skönlitteratur 

Ur studiens resultat framkom det att lärare finner möjligheter och begräsningar i arbetet 

med skönlitteratur. Att studiens deltagande lärare beskriver sig själva som läsande lärare 

är en av de möjligheter som urskiljs i skönlitteraturundervisning (se kap. 5.3). Lärarna visar 

intresse för skönlitteratur vilket ses som positivt då det påverkar hur en väljer att arbeta 

med det i undervisningen (Arfwedson, 2006; Olsson, 2007). Tre av dem läser barn- och 

ungdomslitteratur vilket leder till goda kunskaper gällande den nyutgivna litteraturen, 

kunskap som annars kan vara svår att hinna med (Ewald, 2007.) Lärarna finner inte 

läsningen tidkrävande eftersom de läser då eleverna gör det. LE berättar att deras arbete 

med skönlitteratur ger effekt på elevernas motivation då det visar på betydelsen av läsning 

(Granström, 2007). I studiens resultat berättar LA om sin avsaknad av en egen repertoar 

kring nyutgiven ungdomslitteratur (Ewald, 2007). Möjligen kan tidsbrist vara en orsak som 

påverkar hens resonemang. För att råda bot på problemet bör svensklärare inspireras av 

studiens läsande lärares inställning till att läsa det eleverna läser (se kap. 5.2.2), då det 

sprider engagemang i ett annars tidspressat yrke. Lärares inställning och kunskaper om 

skönlitteratur är dessutom avgörande för vad elever lär sig i arbete med skönlitteratur 

(Ewald, 2007; Molloy, 2010).  

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017a) poängterar att varje lärare, 

tillsammans med sina elever, avgör vilka böcker eller författare undervisningen ska 

behandla (Skolverket, 2017a). I val av litteratur tycks majoriteten av studiens lärare skapa 

goda möjligheter för att skönlitteraturundervisningen ska bidra till att även ovana läsare 

ska finna böcker att läsa (Olsson, 2007). Däremot råder en önskan om att kunna påverka 

elevers val av litteratur (se kap. 5.3.1), då lärare är medvetna om vilken litteratur de inte 

vill att elever läser (Molloy, 2010). LA hävdar att då elever själva väljer litteratur kan 

läsningen begränsas eftersom böckerna inte alltid matchar elevers läsförmåga eller att 
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litteraturen i sig snarare hämmar än utvecklar. Litteraturvalet kan ses som problematiskt 

sett till elevers utveckling av förmågan att kunna analysera skönlitteratur då det i senare 

årskurser ställs krav på att elever fördjupar sina resonemang om budskap i olika verk 

(Skolverket, 2017a). Uppnås inte ett val av litteratur som överensstämmer med elevers 

ZPD sker ingen utveckling i varken läs- eller analysförmåga och boken som medierande 

verktyg förlorar sin funktion. LD och LA har ytterligare begräsning i arbetet med 

skönlitteratur. De berättar om klassuppsättningar av böcker som kan ses som förlegade, 

vilket kan hämma elevers läsintresse (se kap. 5.3.1). Val av litteratur kan ses som 

avgörande för att elever ska finna den glädje som läsning av skönlitteratur syftar till 

(Skolverket, 2017a). Således kan LD’s resonemang om att stundtals gå ifrån 

klassuppsättningarna, för att inte minska elevers eller sitt eget läsintresse, ses som klokt. 

Detta sett till att det tidigare visat sig att lärare väljer böcker vilka ses som lättillgängliga 

(Ewald, 2008). En kan ställa sig frågande till LA’s användning av egenskriven litteratur, 

som dessutom tar stor plats i undervisningen (se kap. 5.3). Detta kan ifrågasättas eftersom 

elever ska ges möjlighet att möta litteratur från olika författare och delar av världen 

(Skolverket, 2018). Motiveringen till att det intresserar eleverna på grund av lärarens 

författarskap kan däremot skapa överseende. Skönlitteratur i svenskundervisning ska trots 

allt bidra till lusten och glädjen att läsa, vilket elever förhoppningsvis bär med sig livet ut. 

6.3 Fortsatt forskning  

Utifrån vad som belysts i resultatdiskussionen råder en stark medvetenhet bland 

verksamma lärare kring skönlitteratur och dess möjligheter i svenskundervisning, för att 

utveckla elevers läsförmåga. Intresse och motivation är två begrepp som använts flitigt i 

lärares resonemang kring elevers möte med skönlitteratur. Forskning har även belyst 

begreppen som viktiga faktorer för framgångsrik skönlitteraturundervisning.  

Denna studie har behandlat skönlitteratur i bokform. Eftersom samhället och skolan de 

senaste åren digitaliserats har datorer och iPads blivit mer förkommande i 

svenskundervisning. Nästintill varje skönlitterär bok går att finna digitalt. Det vore således 

intressant att ta del av framtida forskning som behandlar digitaliseringens påverkan på 

elevers intresse och motivation till läsning och än mer intressant: huruvida digitaliseringen 

påverkar elevers läsförmåga. Framtida forskning kan även behandla vad för typ av digitala 

verktyg lärare kan finna gynnsamma i skönlitteraturundervisning för att främja elevers 

läsförmåga. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev till dig som är lärare i årskurs 4–6  

Mitt namn är Therese Damberg och jag studerar min åttonde och sista termin på Jönköping 

University till grundlärare med inriktning åk 4–6. Detta är ett informationsbrev angående 

en studie som ska genomföras till mitt examensarbete under vårterminen 2019. Syftet med 

studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder sig av 

skönlitteratur i svenskundervisning. 

För att samla material till min studie söker jag lärare som kan tänka sig att delta i studien. 

Intervjuer kommer hållas och jag vill gärna att du som deltar ska vara legitimerad lärare 

och vara behörig i att undervisa i svenskämnet i årskurs 4–6. Du ska gärna ha arbetat som 

lärare i minst tre år. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Studien 

följer forskningsetiska aspekter och alla uppgifter om dig som deltar kommer förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Att medverka i studien är frivilligt och du har även 

rätt som deltagare att avsluta din medverkan om så önskas. 

Mitt färdiga examensarbete kommer att publiceras i DIVA där du kan ta del av studien i 

sin helhet.  

Intervjuerna bör äga rum v.15 och beräknas ta cirka 30 min. Vänligen svara om du vill 

delta senast: den 1 april 2019  

 

Har du frågor får du gärna kontakta mig via nedanstående kontaktuppgifter. 

Tack på förhand, jag hoppas höra från Dig snart. 

Med vänlig hälsning 

Therese Damberg  

’ 
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Jag godkänner mitt deltagande i studien 

 

Signatur: …………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………………. 

 

Skola: ……………………………………………………………………… 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilken årskurs undervisar du i nu? 

- Hur ser du på skönlitteratur, är du en läsare? 

 

1. Hur beskriver lärare syftet med skönlitteratur i svenskundervisningen relaterat 

till styrdokument? 

• Vad har du för syfte med skönlitteratur i undervisningen? 

Följdfråga: I vilka sammanhang och hur ofta läser ni? (avkoppling, läsintresse)  

• Kan du berätta hur du ser på styrdokumenten kopplat till din 

skönlitteraturundervisning?  

Följdfråga: Använder du dig av styrdokument när du planerar din 

skönlitteraturundervisning? Får du någon ”hjälp” av styrdokument gällande 

användning av skönlitteraturen?  

2.  Hur ges elever enligt lärare möjlighet att utveckla sin läsförmåga i arbete med 

skönlitteratur i svenskundervisning?  

• På vilket sätt får eleverna öva på sin läsförmåga när ni arbetar med skönlitteratur? 

• På vilket sätt får du som lärare syn på att eleverna har en god läsförmåga? 

• Vilka aktiviteter genomförs med skönlitteratur? (Boksamtal, bokrecension) 

3.  Hur beskriver lärare sin användning av skönlitteratur i svenskundervisning sett 

till möjligheter och begränsningar? 

• Hur gör du när du väljer litteratur? 

Följdfråga: Hur vet du vad du ska välja och varför? Är litteraturen ett medvetet val? 

• Upplever du att det finns tid till att arbeta med skönlitteratur? 

• Är det något som känns svårt i arbetet med skönlitteratur? 

• Vad är bra med att använda skönlitteratur i undervisning? 

Är det något mer du vill tillägga om skönlitteratur i svenskundervisning? 

Exempel på följdfrågor: 

Berätta… 

Beskriv… 

Kan du ge exempel… 


