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vilket syfte mellanstadielärare använder skönlitteratur i undervisningen och hur det påverkar 

elevers motivation, intresse och syn på läsning. 

 

Five minutes left of the lesson, open your fiction books! -  A literature study about the purpose 

for which middle school teachers use fiction in teaching and how it affects students’ motivation, 

interest and view of reading.  

                                                                                                                               Antal sidor: 23 

 

Denna litteraturstudie belyser arbetssätt i undervisningen med anknytning till skönlitteratur samt 

hur dessa påverkar elevers inställning till läsning i mellanstadiet. Användningen av skönlitteratur i 

klassrummet varierar beroende på lärares engagemang och kunskap, vilket påverkar elevers 

inställning i förhållande till läsning. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad 

forskning uppmärksammar angående lärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Vidare 

fokuserar studien kring vilka möjligheter ämnesområdet har för mellanstadieelevers uppfattning 

gentemot läsning.  Frågeställningarna som resultatet ska besvara är följande: 

1.I vilket syfte använder lärare skönlitteratur i undervisningen?  

2.Hur kan arbetet med skönlitteratur påverka elevers motivation, intresse och syn på läsning? 

Litteraturstudien utgår främst från internationell forskning som analyserats efter våra kriterier för 

inklusion. Genom 16 olika vetenskapliga artiklar har ett resultat sammanställts som visade en 

variation av arbetssätt kring hur skönlitteratur behandlas i undervisningen och dess inverkan på 

elevers motivation, intresse och inställning för läsning. När lärare arbetar med skönlitteratur via 

litteraturkretsar, högläsning, utifrån en problembaserad litteraturundervisning eller bygger upp ett 

klassrumsbibliotek av hög kvalité, påverkar elevers inställning för läsning positivt. Det didaktiska 
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arbetet inkluderar att läraren tar hänsyn till elevinflytande samt ger möjlighet till interaktion och 

reflekterande samtal i undervisningen. För att skönlitteratur ska ha en positiv inverkan är lärares 

kunskap om skönlitteratur samt språkliga undervisningsstrategier och engagemang avgörande.  
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1. Inledning  
 

Skolan är en arena som ansvarar för att elever utvecklar kunskaper vad gäller att läsa, tala och 

skriva, vilket betyder att lärare har en avgörande roll för att elever inte ska begränsas 

angående möjligheten att leva i dagens samhälle. Lärare behöver ha kunskap om olika typer av 

undervisning med syfte att motivera elever till att lära och erfara kunskap. Förmågan att kunna 

läsa är viktig att utveckla för att elever ska kunna ta till sig kunskap och information, både i och 

utanför skolan. De läromedel som förekommer i undervisningen innefattar många uppgifter som 

avgränsar elevers möjlighet att utgå från personliga upplevelser och fokuserar istället mer 

på textens form och uppbyggnad. Langer (2017, s. 217) menar att undervisningsmaterialet i nya 

läromedel fokuserar på läsförståelse följt av skrivuppgifter, vilket kan bidra till att elever inte 

upplever läsandet som en tillfredsställande aktivitet. Elever får oftast inte möjlighet att reflektera 

över vad de läser, då läsning av skönlitteratur används mer som ett tidsfördrivande moment i 

klassrummet, vilket bidrar till att elevers läsmotivation kan avta och i sin tur förståelsen för vad 

det är de faktiskt läser. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig, dock innebär detta inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt utan att 

det finns olika vägar för elever att nå målen. Elevers inlärningsprocess skiljer sig från varandra, 

därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket 2011, s. 6). Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför vi upplevt varierande avsikter med användningen av skönlitteratur i 

klassrummet under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och gör därför området 

intressant att undersöka. Är lärare medvetna om att deras val och avsikt angående användningen 

av skönlitteratur kan vara avgörande för elevers motivation, inställning och intresse för läsning? 

 

Denna litteraturstudie kretsar kring hur skönlitteratur möjliggör förståelse, lärande och utveckling 

samt hur lärare förhåller sig till skönlitteratur i undervisningen. Vår utbildning är inriktad mot 

årskurserna 4–6 och finner därför dessa åldrar mest relevanta att undersöka, men vi väljer även att 

analysera material som berör något yngre samt äldre elever med syfte att få en större bild av 

området.  
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2. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad forskning belyser om lärares avsikt med 

användning av skönlitteratur i undervisningen och vad arbetet med skönlitteratur har för inverkan 

på mellanstadieelevers utveckling och inställning gentemot läsning. För att uppnå syftet kommer 

följande frågeställningar besvaras: 

1. I vilket syfte använder lärare skönlitteratur i undervisningen?  

2. Hur kan arbetet med skönlitteratur i undervisningen påverka elevers motivation, intresse och 

syn på läsning? 
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3. Bakgrund  

I denna del presenteras vad olika källor belyser om läsning av olika typer av texter. Skönlitteratur i 

sig kommer även lyftas fram, både generellt och ur ett undervisningsperspektiv. I avsnittet 

kommer även teorier och relevanta begrepp som är centrala i arbetet förklaras.   

 

3.1 Styrdokument 

Syftet med svenskämnet är att undervisningen ska tillfredsställa elevers intresse för att skriva och 

läsa, ge dem chansen att få lärdom om hur de uttrycker egna åsikter och tankar i olika typer av 

texter och genom skilda medier. Elever ska även få möjlighet att utveckla förståelse för omvärlden 

samt den egna identiteten och även sitt språk genom att möta olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande. Tillsammans med andra och även enskilt ska elever ges förutsättningar 

att utveckla förmågan att bearbeta och skapa texter (Skolverket, 2011, s. 257). Det centrala 

innehållet för årskurs 4–6 belyser att elever ska få kunskaper om och möta skönlitteratur från skilda 

delar av världen och från olika tider. Eleverna ska även visa kännedom kring några betydelsefulla 

barn- och ungdomsförfattare och behandla skönlitteratära texter som dramatik, lyrik, myter och 

sagor som uppmärksammar människor villkor och livs-identitetsfrågor. Elever ska även få 

kunskap om lässtrategier för att tolka och förstå texter samt urskilja dess budskap, både angående 

det som står mellan raderna och det uttalade (Skolverket, 2011, s. 259–260).    

Eftersom kursplanen inte anger vilka litterära verk som ska läsas eller hur litteraturundervisningen 

ska utformas kan den enskilda skolan och lärare själva avgöra detta. Därför arbetas skönlitteratur 

med på olika sätt och elevers kunskaper beror på vilken lärare som ansvarar för ämnet (Öhman, 

2015, s. 105; 144).    

 

3.2 Förmågan att läsa 

En god läsförmåga är viktig för elevers fortsatta skolgång, då det möjliggör att ta del av och utnyttja 

skolans texter som resurser för att inhämta kunskap (Reichenberg, 2012, s. 7). Detta är dock en 

mycket komplex kommunikativ färdighet, då en god läsförmåga inte bara handlar om att känna 

igen och tyda bokstäver som bildar ord och i sin tur meningar (Säljö, 2015, s. 15). Förståelsen är 

en viktig faktor för att skapa en djupare mening med texten, vilket kan uppkomma genom att förena 
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innehållet med läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper. För att utveckla förmågan måste 

läsaren aktivt interagera med texten (Bråten, 2008, s. 14; Lokensgard Hoel, 2012, s. 37). 

Uppfattningen av texten är dynamisk, dels genom att den skapas via interaktion, dels genom att 

den förändras kontinuerligt under processens gång (Lokensgard Hoel, 2012, s. 37). En djupare 

förståelse av en text växer fram genom att upptäckas och diskuteras under tiden som andra 

konkreta och mer specifika frågor avhandlas (Chambers, 2011, s. 183). Meningen med texten och 

förståelsen för den framträder alltså under själva samtalet som förs om boken och därför menar 

Chambers (2011, s. 134; 137) att samtalet är läsandets nyckel.   

 

3.3 En syn på lärande – sociokulturellt perspektiv 

Lev. S Vygotskij uppmärksammade i Fantasi och kreativitet i barndomen (1995, s. 13) att fantasin 

är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet. För att läsaren ska förstå och skapa mening med texten är 

föreställningsförmågan viktig för upplevelsen av läsningen. Fast (2008) poängterar att med hjälp 

av fantasin blir ord i texter till liv och stödjer förmågan att föreställa verkligheter som är avlägsna 

i tid och rum, platser på andra sidan jorden eller historiska skeenden. Fantasin är inte skild från 

verkligheten, utan byggs upp av människors tidigare erfarenheter där en sociokulturell miljö är av 

betydelse (Fast 2008, s. 69–70). Utifrån det sociokulturella perspektivet skapar människor själva 

och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Lärandet är inte en endimensionell process 

utan människan utvecklas inom ramen för samspel med andra människor (Säljö 2015, s. 

66).  Vygotskij (1995, s. 40) menade att barn utvecklas i närheten med vuxna och att det är hos 

vuxna som barn finner den rikaste föreställningsförmågan och kreativiteten. Utbildningen ska 

bygga på en aktiv miljö, en aktiv elev och en aktiv lärare. Lärare ska dra in elever i lärandet, i den 

nära utvecklingszonen, där både språket och interaktionen är viktiga verktyg i sammanhanget som 

ligger till grund för elevers tänkande (Vygotskij 1995, s. 60).  
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3.4 Djupläsning  

Läsning kan utövas och ske i olika sammanhang, exempelvis när vi letar information på internet, 

när vi som barn knäcker läskoden eller har erfarit innehållet i en roman. Läsning som behövs för 

att fungera i dagens samhälle, är den så kallade djupläsningen (Ingemansson, 2016, s. 17).   

Ingemansson (2016) beskriver att djupläsning innebär att texten bearbetas praktiskt och mentalt, 

genom att läsa och ha tankar om texten med penna eller dator som verktyg och kunna dra slutsatser 

av textens innehåll. Djupläsning behövs för att texten ska bli läsarens ägodel, alltså måste läsaren 

ha förmågan att omformulera innehållet i texten med egna ord för att texten ska integreras som ny 

erfarenhet. Vidare nämner författaren hur hon som ny lärare insåg vikten av att erfara djupläsning, 

eftersom de barn som inte kunde läsa, reflektera eller återge en skönlitterär text, skulle även ha 

svårigheter att förstå texter som behandlas i andra ämnen. Om läsförmågan inte utvecklats beror 

det oftast på outforskad djupläsning. (Ingemansson, 2016, s. 17–18).   

En förbättrad läsning uppnås med insatser som är viktiga att ta hänsyn till i undervisningen. Vidare 

belyser författaren vikten av att högläsning och berättande tillfogas från födsel och framåt, att barn 

och ungdomar har böcker, tidskrifter, tidningar och andra texter i omgivningen, tillgång till 

facklitteratur och skönlitteratur, ett bibliotek med kvalité och gedigen personal som kontinuerligt 

investerar i nya böcker. Andra centrala faktorer som kan påverka läsningen positivt är regelbundna 

biblioteksbesök, strukturerade och återkommande bok- och textsamtal, avsatt tid för läsning under 

skoldagen för alla barn oavsett ålder. Det är även betydande med en engagerad och kunnig förebild 

till lärare som läser och anpassar litteraturen utifrån textsammanhang, samt en 

ämnesöverskridande användning av skönlitteratur i undervisningen (Ingemansson 2016, s. 22).  

Läsning som sker på djupet är en förutsättning för att komma vidare, både i arbetsliv och studier. 

Målet är att elever ska processa idéerna och själva tänka kring det de läser och betydelsen kring 

det, alltså se sin läsning på en metakognitiv nivå. Förmågan att tänka metakognitivt möjliggör att 

elever får syn på sitt lärande och även blir medvetna om det. (Ingemansson 2016, s. 30).  

 

3.5 Skönlitteratur  

Att läsa skönlitteratur är att befinna sig i ett övergångstillstånd mellan en yttre och inre värld 

(Öhman, 2015, s. 37). I Böcker inom och omkring oss lyfter Chambers (2011, s. 19) att glädjen 
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med att läsa skönlitteratur är att vi själva får upptäcka mönster i skönlitterära texter både vad gäller 

handling, personer, idéer, symbolik och språk m.m. Att läsa skönlitteratur väcker även tankar, 

minnen och känslor till liv, vilket både kan vara positivt och negativt för oss individer och 

samhället då uppfattningen om oss själva och andra kan förändras. Litterära verk behandlar olika 

ämnen, vilket gör att läsaren kan välja bok baserat på intresse vilket främjar motivationen till 

läsandet. Berättandet i skönlitteraturen är bearbetat och noggrant utvecklat, vilket hjälper läsaren 

att skapa sammanhang och mening i texten (Öhman, 2015, s. 37; 21).  Bokläsandet är en krävande 

form av kommunikation eftersom läsaren oftast får sköta sig själv och då skapa egna tolkningar i 

jämförelse med exempelvis filmer där skådespelare, regissörer och producenter tolkar innehållet 

och tillsammans utgör delar av en helhet. Det krävs mycket erfarenhet och förmåga för att få ett 

utbyte mellan text och läsare jämfört med utbytet som sker mellan tittare och film. (Chambers, 

2011, s. 111).    

Intresset för läsning har stor betydelse för elevers fortsatta läsutveckling, då en god läsupplevelse 

ökar lusten att berätta, reflektera och ställa frågor om innehållet. När vi talar om sådant som är 

oklart och reder ut frågetecken utvecklas en förståelse för texten i sin helhet och vad som är av 

betydelse (Chambers, 2011, s. 183).  Det är i detta sammanhang som litteraturen uppmärksammas, 

då läsandet är nyckeln till en värld av fantasi, kunskap och glädje. För att främja läslusten tidigt är 

det därför viktigt att låta elever integreras med och uppleva det som litteraturen har att erbjuda 

(Lundberg & Herrlin, 2015, s. 19). Litteraturen bidrar till en fördjupad förståelse och hjälper oss 

att utveckla idéer och sätta våra tankar i rörelse. Läsandet av litteratur kan skapa utbildade och 

kreativa tänkare, vilket värderas i både arbetsliv och vardag (Langer, 2017, s. 39; 17).   

 

3.6 Faktatexter/Läromedel  

Texter i exempelvis faktaböcker och läromedel behandlas på ett annat sätt, där läsandet sker för 

att lära. Arnbak (2003, s. 46) menar att det krävs mycket som läsare för att ta till sig faktatexter, 

då de ofta är informationsrika, har komplicerad meningsuppbyggnad samt många svåra begrepp. 

Ingen lärobok eller faktatext kan svara på samtliga läsares förutsättningar och behov (Arnbak, 

2003, s. 12). Många läromedel har därför kritiserats då elever upplever texterna som tråkiga, vilket 

i dessa fall påverkar deras engagemang och i sin tur förmåga att ta till sig innehållet. För att läsaren 

ska utbyta kunskap i dessa typer av böcker krävs det att texterna är välstrukturerade och välskrivna. 
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Exempelvis saknar de nya faktaböckerna ibland läshandledning, vilket bidrar till att eleven måste 

tillägna sig strategier och behärska dessa för att hantera texterna på rätt sätt. När texter inte passar 

elevers förutsättningar får de problem med läsförståelsen vilket påverkar motivationen att läsa. De 

får svårt att relatera informationen till egna kunskaper och erfarenheter och minnas den samt fylla 

ut de luckor som saknas i texten. (Langer, 2017, s. 47; 54). 

 

3.7 Föreställningsvärldar  

Skönlitteratur utvecklar fantasin, skapar samhörighet och möjliggör för elever att utforska samt 

lära sig att överväga olika alternativ. De föreställningsvärldar som skönlitteraturen skapar är 

viktiga för förståelsen, alltså de dynamiska uppsättningarna av bilder, frågor, idéer, förväntningar, 

argument som fyller våra tankar när vi läser, talar, skriver eller tar del av andra upplevelser och 

delger både tankar samt tolkningar om texten. Föreställningsvärldar kan beskrivas utifrån fem faser 

i läsprocessen (Langer, 2017, s. 37–43). I den första fasen, orienteringsfasen, befinner sig läsaren 

utanför textvärlden och kliver in i den (att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld) och 

samlar uppfattningar kring texten. I den andra fasen, förståelsefasen, är läsaren i och rör sig genom 

föreställningsvärlden. I denna fas fördjupas tankarna om texten. I den tredje 

fasen, återkopplingsfasen, stiger läsaren ur föreställningsvärlden och reflekterar över det som 

erfarits för att sedan kliva in i föreställningsvärlden igen. I denna fas använder läsaren den egna 

kunskapen/erfarenheten för att organisera den föreställningsvärld som utvecklats utifrån texten. I 

den fjärde fasen, överblicksfasen, har läsaren stigit ur föreställningsvärlden och objektifierar 

upplevelsen, alltså reflekterar läsaren över vad allt betyder, varför och hur det fungerar. Det som 

sker i den sista fasen kreativitetsfasen, är att läsaren lämnar föreställningsvärlden och rör sig vidare 

och använder kunskapen i nya sammanhang. Föreställningsvärldar är den sammanlagda 

förståelsen som läsaren har vid en viss tidpunkt och ett resultat av den pågående processen mellan 

jaget och texten (Langer, 2017, s. 37–43).  

 

3.8 Litteraturdidaktik   

Litteraturundervisningen i svenskämnet har genom åren behandlats utifrån tre olika perspektiv. 

Svenska som ett färdighetsämne, när undervisningen grundas i elevers språkliga färdigheter. 
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Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, då god litteratur förmedlas till elever med syfte 

att fostra deras personlighet och utöka deras kulturella referensram. Svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, vars syfte grundas i att elever själva ska vidga och kan förändra sina 

verkligheter och i det arbetet utveckla både sina språkliga och intellektuella möjligheter. Detta 

perspektiv anses vara det mest framväxande och positiva för svenskämnet, då synen på 

skönlitteratur fördjupas. Denna inriktning är en nödvändig beståndsdel i det pedagogiska arbetet.  

Läraren måste även ha ett förhållningssätt och en plan för att det ska bli ett dialogiskt möte kring 

texten som elever ska läsa. Den erfarenhetspedagogiska synen har påverkat forskningen att 

undersöka elevers erfarenheter och hur svenskämnet konstruerats i mötet mellan elever och 

skolkulturen istället för att undersöka läsningen av litterära texter (Öhman, 2015, s. 91–92; 95).    

De studier som har tagit utgångspunkt i elevens erfarenheter och igenkänning, har haft stort 

inflytande på litteraturens ställning i svenskämnet de senaste decennierna. Friktionen som uppstår 

i mötet mellan eleverna, läraren och de litterära texterna är det eftersträvansvärda och magiska 

som kan hända av att arbeta och läsa skönlitteratur i klassrummet (Öhman, 2015, s. 95; 103).   
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4. Metod  

I detta avsnitt förklaras hur litteraturundersökningen har gått till inom det valda området. Det 

kommer även framföras vilka databaser och söktermer som använts för att få tillgång till de artiklar 

som studien grundas på. Sedan kommer urvalsprocessen och materialanalysen presenteras.   

4.1 Informationssökning    

Databaserna som användes i denna litteraturstudie är ERIC (Educational resources information 

center), PRIMO och Google Scholar. ERIC förfogar över rapporter, avhandlingar och tidskrifter 

med inriktning mot pedagogik och psykologi, PRIMO är Jönköping Universitys biblioteks egen 

databas och Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google.  

De söktermer som användes till en början i litteraturstudien med syfte att överblicka området var 

exempelvis fiction, literature, books, learning, reading. Tidigt upptäcktes att söktermerna gav 

många träffar med delvis oväsentligt innehåll då sökningen inte varit tydlig nog och behövdes 

därför specificeras. Sökorden ökades till termer som testades med och utan trunkeringar som 

exempelvis (literature OR books) AND reading AND learning. Efter dessa sökningar hittades 

andra relaterade sökord från både abstract och nyckelord i artiklar som var relevanta för studiens 

syfte. Sökningarna ökades exempelvis med ”Reader Text Relationship”, ”Teacher Attitudes” och 

”Reading Attitudes”. Verktyget Teasaurus användes för att hitta synonymer till sökorden och var 

ett bra hjälpmedel för att utöka möjligheterna bland träffarna med hjälp av kombinationen ”OR”.  

Med hjälp av olika trunkeringar, kombinationer och begränsningar hittades användbara artiklar 

som berörde studien.  

Figur 1 beskriver hur en av sökningarna utförts i databasen ERIC. Nedan presenteras antal träffar, 

sökord samt avgränsningar i varje steg för att slutligen resultera i 11 träffar. Utefter 

inkluderingskriterierna litteraturstudien baseras på resulterade det i två relevanta artiklar.  

 

 

 

 

Figur 1: ett exempel på en sökning från databasen ERIC 

”children’s literature” AND teaching - 3352 träffar 

Lägger till ”elementary school students”, ” literacy education”, ” learning 

process” and classroom- 11 träffar 

 

 

Ändrar årtal till 1995–2019, väljer endast vetenskapliga texter - 1332 träffar 

2 av dessa träffar användes i studien 
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4.2_Inklusion    

Peer-reviewed inkluderades alltid i databasen ERIC för att med viss säkerhet ta del av 

vetenskapliga artiklar. De andra kriterierna för materialet var att det skulle gälla mellanstadiet och 

behandla frågeställningarna. Området litteratur har varit centralt för vetenskapen under en lång tid, 

därför begränsades sökningarna från 1990-talet och framåt. Materialet som använts utgår alltså 

från 1990-talet fram tills nutid. 

4.3 Urval  

Undersökningen baseras på ett område som det gjorts mycket undersökningar kring. För att välja 

ut vilken arena som ska analyseras krävs god kännedom om forskningsområdet (Nilholm, 2017 s. 

135). Därför har många artiklar och annan litteratur analyserats för att finna både likheter och 

skillnader mellan lärarens arbete med skönlitteratur i klassrummet. Urvalet har dels baserats på 

dessa kriterier, vilket resulterade i följande artiklar som presenteras i tabellen nedan. 

Titel   Författare  Publikationstyp  Årtal, Land  

Skeleton Keys: Teaching the Fiction of 

Narrative Truth 

Douglas P. Felter Vetenskaplig artikel 1994, USA 

Reading Aloud to Young Children: Teachers 

Reading Styles and Kindergartens Text 

Comprehension 

William H. Teale,  

Miriam G. Martinez 

Bokkapitel 1996, USA 
 

”Just plain reading” A survey of what makes 

students want to read 

Gay. Ivey,  

Karen.Broaddus 

Vetenskaplig artikel  2001, USA 

Text Talk: Capturing the benefits of read-aloud 

experiences for young children 

Isabel L. Beck, 

Margaret G. Mckeown 

Vetenskaplig artikel   2001, USA 
 

Problem-Based Learning: What and How Do 

Students Learn? 

Cindy E. Hmelo-Silver 
 

Vetenskaplig artikel  2004, USA 

Tapping the Potential of Teacher Read-Alouds 

in Middle School 

 

 
 

Lettie K. Albright, 

Mary Ariail 

Vetenskaplig artikel   2005, USA 

Pathways to affective accountability:  
Selecting, locating, 

Nancy L. Williams,  

Patricia T. Bauer  

Vetenskaplig artikel   2007, 

Tyskland 
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and using children’s books in elementary school

 classrooms  

 

Building an Effective Classroom Library  Susan Catapano,  

Jane Fleming, 

 

Martille Elias   

Vetenskaplig artikel   2009, USA 

 Moving beyond Readability: Considering  

Choice, Motivation and Learner Engagement  

Pauline F. Moley,  
Patricia E. Bandre,  
John E. George 

Vetenskaplig artikel   2011,  
USA  

The ”us” 

in discuss: Grouping in literature circles 

 Katherine Batchelor Vetenskaplig artikel  2013, USA 

    

Learning through story: A collaborative,  
multimodal arts approach  

Georgina Barton, 
Margaret Bauley  

Vetenskaplig artikel  Australien, 

2014 

Critical Book Clubs: Reimagining Literature  
Reading and Response  

Robin Jocius,   

Samantha Shealy  

Vetenskaplig artikel  2017,  
USA   

Metacognitive perspectives on 

the development of reading comprehension: 

a classroom study of literary text-talks  

 Anita Varga  Vetenskaplig artikel  2017, 

Sverige  

An Investigation of Middle  
School Classroom Libraries  

 Janis Harmon,  
Miriam Martinez,  
Lucinda Juarez, 
Karen Wood,  
Lisa Simmerson, 
Christopher Terrazas 

Vetenskaplig artikel  2019, USA 

Problem- based Teaching of Literature  Jela Markušic,  
Jakov Sabljic 

Vetenskaplig artikel  2019, 

Kroatien 

Reading Aloud: Engaging young children  

during a read aloud experience  

Dr. Enid Acosta-Tello  Vetenskaplig artikel 2019, USA 
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5. Resultat 

I följande avsnitt kommer de vetenskapliga publikationerna som användes i arbetet presenteras 

och jämföras. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad tidigare forskning belyser om 

lärares avsikt med användning av skönlitteratur i undervisningen och hur arbetet med skönlitteratur 

påverkar elevers motivation, intresse och syn på läsning. Frågeställningarna som besvarats är ”I 

vilket syfte använder lärare skönlitteratur i undervisningen?” samt ”Hur kan arbetet med 

skönlitteratur i undervisningen påverka elevers motivation, intresse och syn på läsning?”. 

Frågeställningarna har inte kategoriserats utan sammanflätas under rubrikerna som resultatdelen 

har delats in.      

 

5.1 Läsa för att förstå - samtala om texten  

Litteratursamtalet var ett centralt verktyg i de studier som analyserats. Lärare arbetade på olika sätt 

och aktiviteterna som innefattade just samtal och dialog varierade, vilket presenteras nedan.  

 

En effektiv metod för att bearbeta skönlitteratur i undervisningen var litteraturkretsar, då små 

kamratledda grupper förde diskussioner och pratade om samma text (Batchelor 2013, s. 27). 

Läraren stod inte i centrum, utan antecknade och överblickade elevers tankar, frågor, teman och 

ordförråd under aktiviteten vilket sedan användes som underlag för att planera och förbereda 

smågrupps- eller helgruppsundervisning. Lärares modellering i litteraturkretsar var betydande för 

att säkerställa att diskussionerna blev meningsfulla. Detta arbetssätt med skönlitteratur hjälpte 

elever att nå förståelse, eftersom aktiviteten utmanade deras tänkande genom olika uppgifter. En 

sådan aktivitet var exempelvis då lärare uppmanade elever att skriva ned ett citat eller stycke från 

den skönlitterära boken som fångat deras intresse under läsningen inför varje diskussionsträff, för 

att sedan motivera varför och diskutera detta i elevgruppen. Vidare menar författaren 

att litteraturkretsar bidrar till en god klassrumsmiljö och främjar elevers relationer till varandra 

(Batchelor 2013, s. 27–30). Jocius och Shealy (2017) visade att när elever fick arbeta utifrån 

arbetssättet litteraturkretsar ledde det till ökad motivationsnivå inför skönlitterär läsning hos 

dem. När mötet med skönlitteraturen inte enbart skedde individuellt utan tillsammans med andra, 

med utrymme för diskussion, främjades elevers läsförståelse. Genom diskussion fick elever 

möjlighet att lyssna på klasskamraters tankar och på så sätt utvecklades en egen läsförståelse då 
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den lästa skönlitteraturen bearbetades på ytterligare ett sätt. Litteraturkretsar utvecklade elevers 

sätt att uppleva texter och främjade förståelse i läsningen (Jocius & Shealy, 2017, s. 693; 696; 

700). Vidare visade en annan studie att elever engagerades när de kontinuerligt fick involvera sitt 

känslomässiga liv i förståelseprocessen och reflektera över den typ av känslor som framkallats 

under läsningen och varför (Varga 2017). Det var betydande att läraren ställde frågor som 

uppmanade elever att reflektera, uppmärksamma både känslor och tankar samt sätta ord på dem, 

eftersom det påverkade elevers förståelse och möjlighet att anpassa ett metakognitivt perspektiv 

på läserfarenheten. Med hjälp av lärares modellering kunde elever tänka sig in i den fiktiva världen 

och relatera till texten samt kliva ur föreställningsvärlden och börja se på texten från utsidan. Dessa 

val av språkliga undervisningsstrategier möjliggjorde för elever att anpassa ett metakognitivt 

perspektiv på sin läserfarenhet samt observera och finna ord som beskrev deras upplevelse. Att 

erfara den förmågan var ett bevis på att elever utvecklade ett metakognitivt perspektiv på 

läsprocessen (Varga, 2017, s. 19; 24).    

 

Liknande förespråkar Acosta-Tello (2019) hur diskussion om skönlitteratur främjar elevers 

förståelse och engagemang för texten. Högläsning av skönlitteratur uppmärksammas som en 

givande undervisningsstrategi där samtalet är en av grundpelarna som utvecklar elevers 

språkförmåga och även främjar deras förståelse av texten. I studien uppmärksammades arbetssättet 

dialogläsning, då läraren ställde öppna frågor till eleverna innan, under och efter läsningen. När 

lärarna arbetade med dialogläsning som strategi kunde de även använda sig av avslutande 

upprepande fraser under läsningen.  Lärarna läste upprepande fraser för att sedan vara tyst nästa 

gång samma fras dök upp och förhoppningsvis hade eleverna förstått att en upprepning skett av 

frasen och kunde slutföra den upprepande frasen. Lärarna som skapade en förväntan genom 

att ställa öppna frågor, motiverade eleverna till aktiva lyssnare. Frågorna som ställdes på detta sätt 

lät eleverna tänka ett steg längre och bidrog till att de levde sig in i karaktärerna 

eller handlingen och blev därför mer motiverade till att lyssna (Acosta-Tello 2019, s. 3–5). Även 

Beck & Mckeown (2001, s. 13) undersökning visade att öppna frågor låter elever bygga vidare 

sina idéer medan de läser, vilket ökar deras motivation.  
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5.1.1 Problembaserad undervisning  

Elevers kognitiva medvetenhet stödjs av diskussionen som förekommer i grupparbeten, vilket är 

nyckeln i en så kallad problembaserad litteraturundervisning (Hmelo-Silver 2004, s. 246). Denna 

modell anses vara användbar i undervisningen kring litteratur, då lärare inte förmedlar kunskap 

utan stödjer och utmanar elever mot förståelse samt kunskap via diskussioner och reflektioner som 

sker i mindre elevgrupper (Markušic & Sabljic, 2019, s. 23). Interaktionen som skedde mellan 

eleverna i studien främjade deras personliga expertis inom ämnet och tillät även alla i gruppen att 

angripa problem som i vanliga fall skulle vara svåra för dem att hantera själva (Hmelo-Silver 2004, 

s. 246). Lärare ansåg att den problembaserade undervisningen bidrog till att elever tänkte, 

analyserade, syntetiserade och utvecklade ett kritiskt tänkande. Modellen accepterades av lärare på 

grund av att eleverna visade större intresse, aktivitet, utveckling av kritiskt tänkande och 

kommunikationsförmåga. Det blev en avslappnad atmosfär i klassrummet, elever pratade med 

varandra och hade alltid någonting att göra på grund av uppgifternas konstruktion. Lärare anser att 

problembaserad litteraturundervisning aktiverar och gör lärarinnehållet mer dynamiskt, 

tillgängligt och intressant jämfört med den traditionella undervisningen som eleverna oftast inte 

fann intressant (Markušic & Sabljic, 2019, s. 26–28). Dock visar Hmelo-Silvers (2004, s. 249) 

studie att lärare och elever upplevde den traditionella undervisningen som en effektiv modell 

gentemot deras utveckling och ifrågasätter den problembaserade undervisningen. Studien visar att 

ett självvägledande lärande inte främjades då elever istället blev beroende av varandra. Lärare 

ansåg att organisationen i klassrummet tog mycket energi och tiden spenderades på att lära elever 

hur de skulle bete sig under tillfället istället för att ägna tid på arbetet kopplat till ämnesområdet 

(Hmelo-Silver 2004, s. 254; 260). Även Markušic och Sabljic (2019 s. 27) resultat visar att 

tidsbrist, mycket förberedelser, bristande förkunskaper, brist på material, odisciplinerade elever 

och deras ignorans var faktorer som bidrog till lärares negativa inställning för modellen. Vissa 

lärare ställde sig kritiska till modellen då de elever som hade svårt att kommunicera verbalt 

inte fick möjligheten att uttrycka sina åsikter, vilket påverkade deltagandet (Markušic & Sabljic, 

2019, s. 27).  
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5.2 Läsa för att lära 
Elevers motivation, inställning och förståelse för syftet med själva läsningen påverkas negativt när 

läsandet av skönlitteratur sker för att slutföra uppgifter (Moley, Bandré & George, 2011, s. 250). I 

en studie utförd av Ivey och Broaddus (2001, s. 361) klagade eleverna på den “tilldelade” 

läsningen i undervisningen då texterna inte intresserade dem, vilket påverkade förståelsen för 

texten trots att mycket tid ägnades åt att förstå texter med hjälp av olika strategier. Vidare visade 

undersökningen att läsningen som sker i hemmet upplevdes mer personlig och tillfredsställde 

elever betydligt mycket mer jämfört med läsningen som förekom i skolan. Författarna till studien 

belyser att elever försöker att känna till sin värld men versionen av läsning som många stöter på 

är krävande och begränsande, fråntagen personlig mening, att det elever lär sig är att förbise 

nöjesläsning och dess tillfredsställelse och, i fyra år ”göra engelska” (Ivey och Broaddus 2001, s. 

361). En annan studie som gjorts av Williams och Bauer (2006, s. 15) visade anledningen till varför 

lärare inte använder skönlitteratur i undervisningen beror på att de är ovetande kring var bra 

böcker finns, vilka böcker elever tycker om, tidsbrist samt hur val av bok och läroplan kopplas 

ihop. Lärarna i studien ansåg att läromedel och texterna i dessa böcker är en säker källa till 

kunskap, eftersom de är utformade efter läroplanen (Williams & Bauer, 2006, s. 20). Ytterligare 

en studie uppmärksammade anledningen till varför lärare fokuserar på irrelevanta aktiviteter som 

elever upplever endast är till för att fylla tid och rum i klassrummet, beror på att läroplanen inte 

har tydliga riktlinjer för hur lärare ska arbeta med skönlitteratur (Moley, Bandré och George, 2011, 

s. 253). De lärare som inte tar hänsyn till förhållandet mellan bokval och elevers motivation samt 

intresse, kommer påverka elevers inställning gentemot läsning av skönlitteratur. Lärare som inte 

ger tillräckliga instruktioner eller förklarar syftet med olika läsprojekt, resulterar i att elever tappar 

intresset och engagemanget till att läsa eller fördjupa sig i texten (Moley, Bandré och George, 

2011, s. 252).   

 

5.3 Främjande insatser 
Harmon, Martinez, Juarez, Wood, Simmerson och Terrazas (2019, s. 585) uppmärksammar att 

tillgången till böcker är viktig för elever på mellanstadiet, med tanke på visat lågt 

läsengagemang. Forskarna undersökte och intervjuade lärare om deras engagemang till att skapa 

och använda klassrumsbibliotek för att främja läsandet. Med hjälp av intervjuerna identifierades 

fyra centrala områden: strävande för att bygga bokkollektioner, utmaningar, lärarens ansträngning 
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för att främja läsning och skolsektorn (Harmon, m.fl. 2019, s. 591; 593). Undersökningen visade 

att 58% av lärarna främjade en bekväm yta för läsningen, exempelvis soffor, mysigt ljus och 

bekväma stolar och varje lärare nämnde vikten av att skapa en samling böcker utifrån elevernas 

intressen. Vidare belyste studien att vissa lärare tog reda på vad eleverna fann intressant genom att 

själva finnas tillgängliga för att ta emot förslag från eleverna, och mer än hälften av lärarna 

anpassade valet av böcker utifrån olika läsnivåer. En lärare i undersökningen samarbetade med 

vetenskapslärare och historielärare för att integrera innehållsspecifika böcker i sitt 

klassrumsbibliotek. Vidare vände sig en annan lärare till professionella nätverk för att ta reda på 

vilka böcker som skulle användas i klassrummet. Vissa förlitade sig på skolbibliotekarierna eller 

andra plattformar på internet som angav recensioner eller vilka böcker som låg 

på topplistan (Harmon, mfl. 2019, s. 598–600). Studiens resultat visade en variation angående hur 

lärarna byggde boksamlingar, allt från att köpa egna böcker, donationer från vänner/familj, 

samhällsboksbank eller via ett eget bibliotek hemma med ett system där människor 

kunde lämna böcker och låna nya. Utmaningarna med att skapa ett bra klassrumsbibliotek var dels 

lärares tidsbrist för att läsa böcker som kunde intressera eleverna, dels tillgången på kopior av 

populära böcker och även att böcker försvann (Harmon, m.fl. 2019, s. 600).    

 

Insatserna som lärarna i studien gjorde för att främja läsning varierade, allt från att de 

visade böckers omslag som tilltalade elever, att lärarna själva läste böcker, hade veckoboksamtal, 

gav tid till läsning i klassrummet, till att de skapade väntelistor för att säkerställa att populära titlar 

skulle cirkulera (Harmon, m.fl. 2019, s. 601). Att uppmuntra elever att samtala om böcker de läst, 

bidrar till att lärare får vetskap kring deras intresse och även deras attityd till att läsa. Vidare 

uppmärksammade lärarna i studien ett annat sätt att öka elevers engagemang, motivation och 

intresse för att läsa är att samarbeta över årskurserna som ett språk-team och skapa läsmiljöer samt 

utveckla en plan som inkluderar dagliga möjligheter för läsning (Harmon, m.fl. 2019, s. 603–604). 

En annan studie som undersökt samma område, visade att elever som hade tillgång till ett 

klassrumsbibliotek med hög kvalité, läste 50 % mer än de elever som inte hade den 

förmånen (Catapano, Fleming & Elias, 2009, s. 60).  Harmon, m.fl. (2019, s. 600) belyser att valet 

av böcker är avgörande för elevers läsförståelse och ordförråd.  Vidare menar Acosta-Tello (2019, 

s. 5) att det är av stor vikt att elever kan koppla ihop sina tidigare erfarenheter och upplevelser med 

karaktärer och händelser i boken för att fatta intresse för läsning. Lärare måste ha ambition för att 
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förstå vilka böcker som kommer leda till att elever får en positiv upplevelse och därmed utveckla 

sin läsförståelse (Teale & Martinez 1996, s. 323).  

 

5.3.1 Lärarens engagemang  

Studien som genomfördes av Ivey och Broaddus (2001, s. 368) visade att högläsning var en 

av aktiviteterna som elever uppskattade mest i klassrummet. Förståelsen för texten utvecklades då 

eleverna upplevde den genom lärarens lästa tolkningar och lärarens inlevelse under högläsningen 

bidrog till att eleverna fängslades och intresserades mer för texten. Albright och Arials (2005, s. 

582) studie visade att en engagerad lärare som läser med entusiasm blir en avgörande faktor för 

elevers intresse och läslust. Elever som kunde, men inte ville läsa på grund av bristande 

motivation, upplevde att motivationen kommit tillbaka och att de såg fram emot att börja läsa efter 

ett högläsningstillfälle då läraren läst med både entusiasm och inlevelse. Författarna menar vidare 

att om lärare är engagerade och anstränger sig under de tillfällena där högläsning behandlas i 

klassrummet, kan elever finna motivation till egen läsning och en djupare förståelse för det lästa. 

Högläsning möjliggör även för elever att utforska genrer de annars aldrig skulle ha läst (Albright 

& Ariail, 2005, s. 583). Lärare kan med hjälp av engagemang fånga fler elever, och ju fler som 

fångas, desto fler får möjligheten att utveckla sin läsförståelse genom högläsning (Acosta-

Tello 2019, s. 4).    

 

5.3.2 Klassrumsklimat  
Alla elever har olika bakgrunder och livserfarenheter som de tar med sig in i skolans värld (Barton 

& Baguley, 2014, s. 94). Skolan är en arena där många olika personligheter möts och en tid då 

elever utforskar sin identitet och försöker finna sin plats i livet. Barton och Baugley (2014, s. 94) 

menar att det inte är lätt att hitta sig själv i ett klassrum som inte tillåter personlig utveckling, vilket 

gör lärares engagemang betydande med syfte att bygga ett öppet klassrum med rum för elever att 

utvecklas. Studien belyste hur skönlitteratur kan hjälpa lärare att stödja elevers personliga 

utveckling och hjälpa dem att förstå deras plats i världen, hitta sin identitet och berika deras 

tankesätt. Vidare menar författarna att de böcker lärare läser för elever ska beröra ämnen som 

omfattar verkligheten, fantasin, dåtiden, nutiden, det personliga och det professionella (Barton & 

Baguley, 2014, s. 94). Böcker med en mångfald av karaktärer och berättelser som återspeglar 

samhället och som elever kan leva sig in i på olika sätt, ska finnas tillgängliga med syfte att 
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möjliggöra identitetsutveckling. Därför är det betydelsefullt att elever har tillgång till böcker som 

kan bidra till denna utveckling (Catapano, Fleming & Elias, 2009, s. 62).  

 

Barton och Baguley (2014, s. 94) diskuterar vikten av att dramatisera det som elever har läst, då 

det ger dem möjlighet att leva sig in i karaktärer och på så vis testa att vara någon annan. Detta 

arbetssätt med skönlitteratur främjar elevers personliga utveckling och hjälper dem att utforska sin 

identitet. Dock menar Felter (1994, s. 43) att det fanns en hake med att leva sig in i olika karaktärer, 

då inte alla karaktärer i skönlitteraturen gör goda handlingar samt har ett sunt sätt att tänka 

angående vad som är rätt och fel. Undersökningen som han utförde visade att de flesta lärare inte 

var medvetna om att alla karaktärer inte är bra för elever att leva sig in i. Lärarna berättade om 

karaktärerna med sådan lätthet och på ett sätt som fick eleverna tro att personerna i den 

skönlitterära boken verkligen levde och att handlingen var sann. Ur denna aspekt 

lyfter Felter (1994, s. 43) att många lärare skulle bli förvånade över hur lätt elever tar till sig olika 

typer av skönlitteratur. Lärare ska låta elever tänka över författarens syfte med 

föreställningsvärldar och genom diskussion utveckla ett kritiskt förhållningssätt till skönlitteratur. 

Trots att elever ska vara källkritiska till nästan allt de ser och läser, bortprioriteras detta 

förhållningssätt till skönlitteratur på grund av tidsbrist (Felter 1994, s. 43–44).  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt redogörs valet av material och informationssökningen under rubriken 

metoddiskussion. Därefter diskuteras resultatet av litteraturstudien i relation till syfte, 

frågeställningar och bakgrund. Syftet med denna studie var att undersöka och granska vad 

forskning belyser om i vilket syfte lärare använder skönlitteratur i undervisningen och hur elevers 

motivation, intresse och syn på läsning påverkas av detta.  

 

6.1 Metoddiskussion  
Till en början var det svårt att finna bra sökord på engelska, dels på grund av att begreppet 

skönlitteratur kännetecknas som flera begrepp i engelskan, jämfört med det svenska språket. 

Sökordet “Fiction” resulterade i att sökningarna hänvisade till arbetet med specifika genrer och 

böcker, exempelvis “Harry Potter” eller “Hunger games”. Det uppstod även vissa hinder i 

sökprocessen när läsförståelse användes som sökord, då det upptäcktes att detta område ofta 

kopplas till barn i yngre åldrar. Därför var det viktigt att specificera sökningarna utifrån den ålder 

som studien behandlar. Det upplevdes även problematiskt i början att finna omfattande studier som 

belyste hur lärare generellt arbetade med skönlitteratur. Artiklarna belyste mer hur lärare kan och 

ska arbeta effektivt med skönlitteratur, istället för hur det faktiskt ser ut i praktiken. För att besluta 

vilket material som skulle användas, analyserades många artiklar som berörde olika arbetssätt, 

utifrån både elevperspektiv och lärarperspektiv. I den processen upptäcktes gemensamma nämnare 

och även sådant som skilde sig åt i undersökningarna angående arbetssätt, vilket bidrog till 

möjligheten att utesluta vissa artiklar utifrån en generell aspekt. För att vidare analysera artiklar 

med liknande inriktning, utnyttjades både ”citering” samt kedjesökningar. Sökprocessen blev 

därför en aning komplicerad, eftersom söktermerna i sökningarna varierade från artikel till artikel, 

vilket också avspeglas i den bifogade tabellen angående sökprocessen. 

Sökningarna gjordes alltid på engelska på grund av att en begränsning upptäcktes av svenska 

artiklar som behandlade området i studien. Materialet som valdes baseras därför främst på 

internationell forskning. Trots att sökningarna skedde på engelska hittades en relevant artikel som 

utfördes i Sverige, vilket anses vara en bra infallsvinkel då den utökar perspektivet i resultatet. 

Eftersom skönlitteratur förekommer överallt i världen och är ett aktuellt moment i undervisningen, 

ansågs materialet, oavsett vilket land som undersökningen utfördes i, relevant att analysera. Det 
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gav en inblick i hur språklärare i olika länder arbetar med skönlitteratur, vilket kopplas samman 

med syftet i denna litteraturstudie. Materialet som använts är begränsat från år 1990–2019. Alltså 

kan artiklarna ifrågasättas då vissa är mer eller mindre aktuella, vilket även påverkar deras 

trovärdighet. Materialet som analyserats kan även vara feltolkat på grund av bristande kunskaper 

i det engelska språket. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom innehållet kan förvrängts och inte 

stämma överens med vad studien egentligen belyser.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
De frågeställningar som besvarades för att uppfylla syftet har belyst metoder samt didaktiska val 

lärare gör inom området och hur elevers inställning för läsning påverkas i samband med arbetet 

kring skönlitteratur. Resultatet visar att lärares arbetssätt med skönlitteratur varierar, både 

beroende på lärares attityd och kunskap kring undervisningsstrategier. Antalet elever och lärare 

som ligger till grund för resultatet i studierna har varierat från ett fåtal till en större mängd, vilket 

gör det svårt att dra generella slutsatser kring resultatet. Studierna har dock vissa gemensamma 

aspekter angående effektiva arbetssätt och många författare till studierna belyser att läroplanen 

ofta är en stor bov i valet av undervisning och även att tidsbristen påverkar lärares engagemang 

gentemot användningen av skönlitteratur i klassrummet. Slutsatserna har alltså dragits utifrån de 

studier som materialet berör, vilket även kommer diskuteras ur en kritisk aspekt i avsnittet nedan.  

Lärare använde avsiktligt skönlitteratur på ett eller annat sätt i klassrummet eftersom läsning är 

centralt att tillägna tid åt i undervisningen. Däremot uppkom olika arbetssätt som svarade på hur 

lärare använde skönlitteratur i klassrummet, såsom högläsning, litteraturkretsar samt 

klassrumsbibliotek. Lärare belyste samtal och interaktion som viktiga element för elevers 

utveckling, vilket återspeglades i valet av klassrumsaktiviteter. När lärare behandlade skönlitterära 

texter och lät elever vara delaktiga och aktiva, ökade deras motivation och intresse för läsning. 

Likaså vidgades elevers förståelse för texter när de tillsammans med andra diskuterade tankar och 

ämnen som berörde läsningen. Samtliga studier påpekade att lärares engagemang, inställning och 

kunskap om språkliga undervisningsstrategier var avgörande för ett positivt resultat i förhållande 

till elevers motivation, förståelse samt utveckling. Lärares beteende och personlighet påverkar 

alltså hur elever upplever olika aktiviteter, exempelvis högläsning. Vissa lärare har inte förmågan 

eller viljan att dramatisera bokens handling eller göra läsandet levande för eleverna, vilket är 
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förståeligt med tanke på att alla människor är olika. Däremot strävar alla lärare efter att elever ska 

utvecklas och erfara kunskap, vilket gör dessa arbetssätt som resultatet belyser nödvändiga för 

lärare att ta till sig. De lärare som inte utforskar eller utmanar sig själva för att bli exempelvis goda 

berättare, behöver även förstå de möjliga konsekvenserna av handlandet gentemot elevers 

utveckling. Författarna till studierna förespråkar arbetssätt där elever får mer utrymme i 

undervisningen, vilket stämmer väl överens med det läroplanen belyser angående att läraren ska 

se till att alla elever får ett reellt inflytande vad gäller arbetsformer, arbetssätt och undervisningen 

innehåll (Skolverket 2011, s. 14). Undersökningarna riktade även uppmärksamhet kring hur en 

problembaserad undervisning i jämförelse med en traditionell undervisning främjade utveckling 

och förståelse då elever arbetade tillsammans, vilket förankras till det sociokulturella perspektivet 

på lärande. 

Majoriteten av studiernas resultat påvisar att lärare oftast anser att tiden påverkar valet av arbetssätt 

kring skönlitteratur i undervisningen. Lärare bär ett stort ansvar för att elever utvecklas med 

riktlinjer från både det innehåll och kunskapskrav som läroplanen innefattar. Elever ska få 

kunskaper om och möta skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen och vidare få 

kunskap om skönlitterära verk som några betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare har skrivit 

(Skolverket, 2011, s. 260). Det står inget om de didaktiska val som lärare kan göra i samband med 

användning av skönlitteratur, bara att elever ska få kunskap om skönlitterära verk och några 

författare därtill. Därför är det förståeligt att lärare vänder sig till läromedel, trots att många 

förespråkar de möjligheter som skönlitteratur bidrar med i undervisningen gentemot elevers 

förståelse jämfört med läromedel som oftast begränsar djupläsningen, som är en nödvändig 

beståndsdel att ta hänsyn till angående elevers läsutveckling och förmåga. Om lärare hade förstått 

hur elevers inställning och uppskattning till att läsa ökar om dessa arbetssätt tillämpas i 

undervisningen, hade förmodligen tiden prioriterats annorlunda.  

Diskussionen som sker runt omkring elever får dem att se mer i böcker än bara en handling. 

Skönlitteraturen utvecklar elevers fantasi och hjälper dem att utvidga sitt perspektiv kring 

människor, erfarenheter och idéer. Elever får en inblick i hur andra människor kan leva, och när 

de även får möjlighet att testa vara olika karaktärer kan de utveckla en bättre förståelse för sig 

själva och människorna runt omkring dem (Al Darwish, 2014, s. 82). Det skönlitteraturen bidrar 

med stämmer väl överens med det som står i läroplanen angående att skolan ska främja elevers 
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förmåga till inlevelse och även förståelse för andra människors villkor och värderingar, men också 

vad det gäller elevers förmån att erfara kunskap om samt möta skönlitteratur från skilda delar av 

världen och olika tider”. Vidare uppmärksammar läroplanen att ingen i skolan ska utsättas för 

kränkande behandlingar beroende kön, sexuell läggning, ålder, trosuppfattning, identitet, etnisk 

tillhörighet eller funktionsnedsättning och att detta måste bemötas med aktiva insatser, 

diskussioner och kunskap (Skolverket 2011, s. 5). Utifrån resultatet anser vi att skönlitteratur kan 

vara en naturlig ingång för att lyfta områden som behandlar dessa typer av ämnen, genom att 

diskutera exempelvis händelser, teman eller budskap som förekommer i boken. Med andra ord kan 

skönlitteratur användas till mer än att bara lära elever läsa. Syftet med alla dessa arbetssätt som 

frångår den traditionella undervisningen är att motivera elever att läsa, vilket ger elever möjlighet 

att utvecklas både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt (Al Darwish, 2014, s. 83).  

Det är dock svårt att dra slutsatser kring att dessa metoder som studierna uppmärksammar alltid 

fungerar, med tanke på att alla klasser och elever skiljer sig från varandra, likaså deras 

kunskapsnivå. Relationen som både lärare och elever har till varandra är också av betydelse om 

arbetssättet är effektivt och accepteras i klassrummet. Det kan även vara annat som speglar in i 

resultatet, både ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv. Utifrån materialet som analyserats har 

vår förståelse utökats angående att elever, vars lärare inte använder skönlitteratur på ett bra sätt i 

undervisningen, troligtvis kommer att påverka deras engagemang och motivation till läsning. För 

att undervisningen kring skönlitteratur ska vara effektivt behöver lärare tänka igenom sin roll samt 

sina didaktiska val i klassrummet samt anpassa valen av skönlitterära böcker utifrån elevers 

intressen. Lärare behöver kunskap om undervisningsstrategier som gynnar elevers lärande samt 

inställning och vidare förstå vikten av att utveckla en levande läskultur i klassrummet. Detta kräver 

mycket engagemang och tid från lärare, men enligt resultaten kommer det absolut att vara värt det. 

6.2.1 Vidare forskningsfrågor  

Med hänsyn till resultatet av denna litteraturstudie skulle det vara intressant att undersöka om 

lärare använder skönlitteratur med syfte att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga elever samt 

hur de i sådana fall tillämpar detta arbete i undervisningen. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om lärare använder skönlitteratur för att bemöta värdegrundsfrågor som är aktuella att 

behandla i skolan. Dessa områden känns relevanta, dels för att materialet vi analyserat 

uppmärksammat positiva effekter för elevers läsförmåga och syn på omvärlden när lärare använder 

skönlitteratur i undervisningen med ett tydligt syfte och arbetar med texterna på ett effektivt sätt. 
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Denna forskning går att utföras på olika sätt, dels utifrån ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. 

Utifrån dessa perspektiv är det lämpligt att använda både observationer, intervjuer och enkäter.  
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur  

Titel  

 Författare   

 Publikations-år   
 Tidskrift   

Syfte   Design  

 Urval  

 Datainsamling  
 Land 

Resultat   

 

Pathways to affective 

accountability: selecting  

locating and using  

children`s books in 

elementary school  

classrooms   

 

Nancy. L. Williams, Patricia. 

T. Bauer   

 

2007, Vetenskaplig artikel   

 

Undersöka effektiva 

strategier i 

litteraturundervisningen 

 

15 legitimerade lärare 

och deras klasser   

 

År av forskning   

 

Professionella 

organisationer   

 

Tyskland   

 

Lärarna måste vara mer 

förberedda. Lärarna som 

hade läst en förberedande 

kurs om vad läsning 

innebär var mer självsäkra 

kring användningen av 

skönlitteratur.  

 

Detta resulterade i att 

eleverna ville läsa mer.   

 

Tyst läsning av 

skönlitteratur ska vara en 

daglig aktivitet i skolan.   

 

Critical book clubs: 

Reimagining literature  

Reading and response  

 

Robin Jocius, Samantha 

Shealy   

 

2017, Vetenskaplig artikel   

 

Undersöka hur ett 

ifrågasättande arbetssätt 

kan främja elevernas 

läsförståelse via 

litteraturkretsar   

En klass i årskurs 3.  

 

Ett års undersökning   

 

USA 

 

Arbete med skönlitteratur i 

mindre grupp kan främja 

elevernas läsförståelse. Det 

kan hjälpa att förstå 

svårare typer av texter och 

budskap.   

Litteraturkretsar kan stärka 

elevers läsande och 

skrivande.   

Learning through a story: A 

collaborative, multimodal arts 

approach   

 

Georgina Barton, Margaret 

Bauley   

 

2014, Vetenskaplig artikel   

Hur det kreativa kan 

vara ett kraftfullt 

verktyg för inlärning 

och förståelse av en 

skönlitterär text. 

En liten skola från 

lågstadiet-årskurs 6. 

 

Data som samlats in 

under förberedelser 

för en show utifrån 

boken “The sign of 

the seahores (1992)” 

 

Dokumentering 

genom video, slutliga 

resultat, intervjuer och 

elevarbeten.   

 

Med hjälp av mentorskap 

och samarbete arbetade 

barnen tillsammans för att 

presentera berättelsen 

genom drama, dans och 

sång. Denna forskning 

belyser vikten av att 

uttrycka kunskap och 

mening genom flera lägen 

- inte bara med hjälp av 

språket. Det visar att ett 

kreativt och 

samarbetsinriktat uttryck 
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USA kan vara ett kraftfullt 

verktyg för att lära och 

förstå en berättelse 
 

Reading Aloud: Engaging 

young children during a read- 

aloud experience  

 

Dr. Enid Acosta-Tello  

 

2019, Vetenskaplig artikel   

Visa hur väl valda 

strategier kan engagera 

elever vid högläsning   

Studien baseras på 

vad tidigare forskning 

visar inom området  

 

USA 

Det var många 

komponenter som spelade 

roll för att högläsningen 

skulle bli en lyckad 

aktivitet.  

 

Lärarna måste förbereda 

frågor och förväntningar 

om boken. Det är detta 

som gör att eleverna kan 

bli mer engagerade.  
 

Att läsa entusiastiskt bidrar 

till att fler elever lyssnar 

och vidare förstår texten. 

    

Building an effective 

classroom library.  

 

Susan Catapano, Jane 

Fleming, Martille Elias   

 

2009, Vetenskaplig artikel   

Visa hur lärare på ett 

effektivt sätt kan bygga 

ett klassrumsbibliotek 

och hur det kan 

användas i 

undervisningen 

En mindre grupp med 

ny examinerade lärare  

 

USA   

Även om 

klassrumsbiblioteket var 

bra organiserat och lärarna 

hade fått redskapen kunde 

svårigheter och oklarheter 

om böckerna dyka upp.   

 

Om lärare varje dag frågar 

2–3 elever om vilka böcker 

klassrumsbiblioteket ska 

fyllas på med kommer det 

alltid finnas något som 

tilltalar alla.   

  

Lärarna måste hålla koll på 

vad eleverna läser genom 

att till exempel skriva i ett 

anteckningsblock.   

 

Moving beyond readability: 
Considering Choice, 

Motivation and Learner 

Engagement  

 

Pauline. F. Moley, Patricia. E. 

Bandre, John. E. George   

 

2011, Vetenskaplig artikel   

Vilka val lärare måste 
överväga angående 

texter, böcker, 

instruktioner för att 

elever ska vilja läsa, 

förstå, tänka kritiskt, 

diskutera tankar om 

texten.   

Tidigare forskning 
och författarnas egna 

erfarenheter kopplat 

till området  

 

Två elevintervjuer   

 

USA 
 

Effektiva instruktioner är 
nyckeln för att skapa 

intresse. 

Främja autentiska samtal, 

uppmuntra till diskussion 

och debatt, överväga olika 

synpunkter, att främja 

alternativa lösningar, 

koppla frågor till det som 

är relevant/aktuella ämnen 

är grundläggande för att 
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främja situationsintresse 

och se till att eleverna inte 

“sköter” sig själva. 

 

An Investigation of Middle 

School Classroom Libraries   

 

Janis, Harmon, Miriam, 

Martinez, Lucinda, Juarez, 

Karen, Wood, Lisa, 

Simmerson, Christopher, 

Terrazas   

 

2019, Vetenskaplig artikel    

Förstå 

klassrumsbibliotekens 

natur på mellanstadiet 

och hur lärare använder 

sina bibliotek för att 

främja läsning 

Kvalitativ 

undersökning   

17 lärare i tre 

mellanskolor 

intervjuades.  

Intervjuerna skedde i 

två faser och 

analyserades/jämförde

s med syfte att hitta 

gemensamma 

synpunkter.   

 

USA   

Lärare värdesätter 

klassrumsbibliotek för att 

främja engagerad 

läskunnighet och förstår 

hur dessa bibliotek ger 

eleverna omedelbar och 

enkel tillgång till böcker. 

Innehållet i de bibliotek 

som undersöktes varierade 

i termer av genre, 

mångkulturell litteratur 

och sociala rättvisefrågor 

The ” us” in discuss: 

Grouping in literature circles   

 

Katherine, Batchelor   

 

2013, Vetenskaplig artikel   

Hur lärare kan arbeta 

med litteraturkretsar 

och varför arbetssättet 

är effektivt.   

Hur litteraturen kan 

överskrida andra 

områden 

Baserad på tidigare 

forskning och egen 

undersökning/erfaren

het  

 

USA 

 

Eleverna njuter av 

litteraturkretsar eftersom 

aktiviteten håller dem 

engagerade samtidigt som 

de ger stöd via 

diskussioner och 

kamratskap. 

Litteraturcirkelgrupperinge

n skapar gemenskap i 

klassrummet.   

 

Problem-based Teaching of  

literature   

 

Jela, Markušic, Jakov, Sabljic  

 

2019, Vetenskaplig artikel   

Undersöka lärares 

inställning till och 

användning av en 

problembaserad 

litteraturundervisning 

50 kroatiska 

språklärare, varav 29 

arbetade i 

grundskolan  

 

Formulär med 5 

frågor  

 

Kroatien   

Används oftare i 

grundskolan. 

Eleverna är mer 

intresserade och 

motiverade i den 

problembaserade 

litteraturundervisningen.   

Det är en effektiv modell 

för att undervisa i litteratur 

jämför med traditionell 

undervisning.  

Utvecklingen av kritisk 

tänkande, kreativitet och 

självständighet är 

anledningen till varför 

lärare använde modellen.   

88% av lärarna var överens 

att elever är mer aktiva och 

villiga att sammabeta i 

problembaserad 

litteraturundervisning 

jämfört med traditionella 

föreläsningar om litteratur.    
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Metacognitive  

perspectives on the  

development of reading  

comprehension: a classroom 

study of  

literary text-talks  

 

Anita, Varga   

 

2017, Vetenskaplig artikel   

Identifiera, lyfta fram 

och analysera de 

väsentliga 

komponenterna i de 

textdiskussioner som 

kan vara till nytta för 

eleverna i deras 

metakognitiva 

utveckling.   

2 mellanstadie 

klasser, 4 lärare, 

undersökningen 

sträcktes över 4 år för 

att jämföra elevernas 

förståelse med 

tidigare arbetssätt.  

  

Sverige   

Språkliga 

undervisningsstrategier är 

avgörande för elevernas 

metakognitiva utveckling.  

” Just plain reading” A survey 

of what makes students want 

to read  

 

 2001, Vetenskaplig artikel 

 

Gay, Ivey & Karen Broaddus 

Belysa vad eleverna 

anser främjar deras 

engagemang í läsning. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

undersökning. Frågor: 

1.Vad elever 

värdesatte mest i 

deras läsning och 

språkklasser 2. vad 

som motiverade 

eleverna att läsa 3.hur 

väl deras klassrum 

svarade på dessa 

behov  

 

Uppföljningsintervjue

r  

1765 elever i årskurs 

6 
 

23 skolor  

  

USA, Virginia 

 

Högläsning och tystläsning 

var uppskattade aktiviteter 

i klassrummet.   

 

Diskussion om text 

förekom sällan 

 

Läsandet hemma 

tillfredsställde eleverna 

mer jämfört med läsningen 

i skolan 

 

Böcker som är kopplade 

till elevernas erfarenheter 

och intressen var faktorer 

som var viktiga för att de 

skulle engageras att läsa 

Text Talk: Capturing the 

benefits of read-aloud 

experiences for young 

children 
  

Isabel L. Beck, Margaret G. 

Mckeown 
  

2001, Vetenskaplig artikel 

Hur elever förbättrar  

språk- och  

läsförståelse genom  

bokdiskussion av en 

högläsningsbok 

 

Observationer: när 

lärare läser högt för 

elever i årskurs 1 

 

USA 
 

Att läsa högt för att sedan 

diskutera det lästa är en 

viktig del i elevernas 

språkutveckling.   
 -kan ge mening till en 

svårtolkad text 
 lärarens efterföljande 

frågor samt hur lärare 

“spinner vidare” på 

elevernas frågor har en stor 

betydelse 

 

Problem-Based Learning: 

What and How Do Students 

Learn? 

 

Cindy E. Hmelo-Silver 

2004, Vetenskaplig artikel 

Denna artikel 

diskuterar hur elever lär 

vid användning av PBL 

och undersöker hur  

förkunskaper påverkar 

PBL.   

Några studenter från 

hälsohögskolan samt 

elever från låg-

mellan-högstadiet och 

gymnasiet 
 Eleverna fick arbeta 

med modellen pbl. 

Resultaten av ett 

problembaserat lärande var 

olika. Tentorna som 

gjordes visade inga stora 

skillnader åt några håll, 

alltså inga jättedåliga 

resultat och inga jättebra. 
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Lärarna planerade och 

hjälpte eleverna att 

genomföra pbl-

undervisningen   

 
USA 

Resultanten var både bättre 

samt sämre vid 

användningen av PBL.  

Resultaten kan inte påvisa 

att PBL är en effektiv 

undervisningsmetod. 

 

Reading Aloud to Young 

Children: Teachers Reading 

Styles and Kindergartens Text 

Comprehension 

 

William H. Teale, Miriam G. 

Martinez 
  

1996, Bokkapitel 

 

Hur vuxna som läser 

skönlitterära texter 

utvecklar elevers 

läsförståelse 

En lärare läser en bok 

för hela sin klass 
 Totalt 6 lärare samt 6 

klasser undersöktes  
I fem klasser fanns 

det 22st elever  
I en klass fanns det 

20st elever 

 
 USA 

Lärarna som undersöktes 

hade olika syn på 

skönlitteratur. Resultatet 

visade att lärarnas syn på 

skönlitteratur påverkar 

elevernas läsförståelse. 

 

Tapping the Potential of 

Teacher Read-Alouds in 

Middle School 

 

Lettie K. Albright, Mary 

Ariail 

 

2005, Vetenskaplig artikel 

Beskriva omfattningen 

samt karaktären av 

högläsningsundervisnin

gen på mellanstadiet 

Högläsning av 

mellanstadielärare i 

ett skoldistrikt i 

Texas. 

 

Totalt 141 lärare 

 

USA 

Många lärare läste högt för 

sina elever för ett specifikt 

syfte.  
Det negativa var att när 

lärarna läste för ett 

specifikt syfte brast elevers 

uppmärksamhet. Studien 

vill därför uppmuntra 

lärare att använda 

högläsning då det ger 

elever möjlighet att skapa 

personliga upplevelser. Att 

eleverna kan känna ingen 

sig i skönlitteraturen kan 

bidra till ökad 

motivationsnivå. 
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Bilaga 2: Sökprocess  

Söknummer        

                                           

Sökord  

 #1 Literacy 

 

 #2 Reading ability 

 

 #3 Reading strategies  

 

 #4 Reading achievement  

 

 #5 Reading skills  

 

 #6 Childrens literature 

 

 #7 Literature 

 

 #8 

  

School activities  

 #9 

  

Classroom techniques 

 #10 

 

Learning activities  

 #11 

 

Elementary school students 

 #12 

 

Literacy education 

 #13 

 

Learning progress 

 #14 

 

Teaching  

 #15 

 

Fiction  

 #16 

 

books 

 #17 

 

Grade, 4,5 and 6  

 #18 

 

Oral reading  

 #19 

 

Story telling  

 #20 

 

Literature reviews  

 #21 

 

Language teachers  
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 #22 

 

Reader text relationship  

 #23 

 

Reading  

 #24 

 

Middle school teachers  

 #25 

 

Teacher attitude  

 #26 

 

Reading attitudes  

 #27 

 

Elementary school  

 #28 

 

Teaching methods  

 #29 

 

Middle schools 

 #30 

 

Learning strategies  

 #31 

 

Reading comprehension  

 #32 Middle school students  

 

 #33 Textbooks  

 

 #34 Teachers behavior  

 

 #35 Reading aloud to others  

 

 #36 

  

Problem based learning  

 #37 

 

Cooperative learning  

 #38 

 

Student motivation 

 #39  Elementary school classroom 

 

 #40 Childrens books  

 

 #41 

 

Selecting books 

 #42 Classroom environment  

 

 #43 Reading motivation 

 

 #44 Reading material selection  

 



34 

 

 #45 Clubs 

 

 #46 Reading aloud to young children  

 

 #47 Teachers reading styles  

 

 #48 Text comprehension  

 

 

Sökmotor/  

databas 

 

Sökord Begränsing  Träffar  Urval titel Urval 

Abstract 

 

(st)  

Google scholar 

 

#1 AND #11 

AND #23 

AND #28 

AND #39 

AND #40 

AND #41 

Peer reviewed 37 800 1 1 

ERIC 

Klar  

#15 OR #6 OR 

#16 AND #11 

OR #17 AND 

#1 OR #18 OR 

#19 OR #4 OR 

#5 OR #3 

Peer reviewed 

 

1990-2019 

Thesaurus 

159 17 1 

ERIC 

klar 

#15 OR #6 OR 

#16 AND #11 

OR #17 AND 

2# OR #4 OR 

#5 OR #3 

Peer reviewed 

 

1990-2019 

Thesaurus 

108 45 1 

ERIC 

Klar  

#1 OR #2 OR 

#3 AND #6 

OR #20 AND 

#8 OR #9 OR 

#10 

Peer reviewed 

 

1990-2019 

Thesaurus 

17  3 1 

ERIC 

klar 

#16 OR #7 

AND #22 OR 

#23 

Peer reviewed 

 

1990 - 2019 

Thesaurus 

 

233  3 1 

ERIC 

Klar  

#21 OR #24 

OR #25 AND 

#23 OR #26 

OR #7 OR #16 

Peer reviewed  

 

Thesaurus 

368  4 1 
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ERIC 

Klar  

#21 AND #7 

AND #28 

AND #27 

Peer reviewed 

 

1990–2019 

 

256  1 

ERIC 

Klar  

#32 OR #29 

AND #28 OR 

#30 AND #23 

Peer reviewed 

 

Thesaurus 

1990–2019 

28 5 1 

ERIC 

Klar 

 

#15 AND #31 Peer reviewed 

 

105 7 1 

Google scholar #32 AND #33 

AND #34 

AND #35 

Peer reviewed 

 

62 400 5 1 

Google scholar #32 AND #33 

AND #34 

AND #35 

AND #28 

AND #9  

Peer reviewed 

 

36 700  1  

ERIC  

Klar 

 

#36 AND #37 

AND #28 

AND #38  

Peer reviewed 

 

1990-2019 

 

30 24 1 

ERIC  #42 AND #29 

AND #43 

AND #38 

AND #44 

Peer reviewed 

 

Thesaurus 

1990–2019 

 

3  1 

ERIC #16 AND #5 

AND #11 

AND #28 

AND #45 

Peer reviewed 

 

Thesaurus 

1990–2019 

 

3 2 1 

Google scholar  #46 AND #47 

AND #48 

 

Peer reviewed 

 

1  1 
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