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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i årskurs 3 resonerar om och arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. För att få svar på detta har vi valt att både genomföra 

kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med fyra verksamma svensklärare. Detta 

val grundar sig på att vi ville ha en djupare och tydligare förståelse av lärares arbete med 

skönlitteratur i undervisningen. Intervjuerna hade en semistrukturerad form med öppna frågor 

som bidrog till ett samtal där lärarna hade möjligheter att utveckla sina tankar och 

erfarenheter. Vi anser att intervjuerna gav oss grundläggande kunskaper om lärarnas 

resonemang om den skönlitterära undervisningen. Observationerna genomfördes i varje 

lärares klassrum genom att vi var deltagande observatörer. Enligt oss har observationerna 

förstärkt våra tankar om lärarnas resonemang genom att vi direkt har iakttagit lärarnas arbete 

samt att vi har kunnat urskilja detaljer i den sociala värld som skolans klassrum utgör. I denna 

sociala värld samspelar lärare, elever och litteratur och ny kunskap skapas, vilket kan kopplas 

till det sociokulturella perspektivet som är ett genomgående synsätt genom hela vår uppsats. 

Vi bearbetade de empiriska data från intervjuer och observationer med inspiration från en 

hermeneutisk tolkningsmetod. Efter vår bearbetning presenterades resultatet i relation till 

uppsatsens bakgrund och tidigare forskning. Det framkom att skönlitteratur är viktig i 

undervisningen och att lärare har ett stort ansvar att inspirera och motivera elever till att läsa. 

Lärarna i vår undersökning betonade att skönlitteratur är ett viktigt redskap för elevers 

kunskaper och färdigheter. Det är när elever får möjlighet att läsa, lyssna och samtala om 

skönlitteratur som de utvecklar erfarenheter och kunskaper om världen och sig själva.  
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1. Inledning 

En av skolans mest grundläggande uppgifter är att ge alla elever möjlighet att lära sig läsa. 

Läsning är ett viktigt redskap för elevers kunskaper och färdigheter. Det ger bland annat 

tillträde till skönlitteraturens rikedomar som öppnar nya världar och hjälper elever att förstå 

världen och sig själva. Skönlitteratur ger elever möjligheter att utveckla språk, identitet och 

förståelse för omvärlden så som det framhålls i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11).  

 

Under vår lärarutbildning har vi fått insikt i och kunskap om hur viktig skönlitteratur är i 

skolans undervisning. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommit i 

kontakt med den skönlitterära undervisningen. Detta har medfört och väckt ett intresse som vi 

valt att undersöka närmare. En forskare vi inspirerats av är Karin Jönsson (2010) som i sin 

avhandling studerat litteraturarbetets möjligheter. I sitt eget klassrum undersökte hon hur 

elever utvecklade sin läs- och skrivinlärning genom litteraturpedagogiska verktyg, i form av 

skönlitteratur. Då Jönsson inriktat sin forskning på ett elevperspektiv önskar vi i vår uppsats 

att istället utgå ifrån ett lärarperspektiv. I Lgr 11 betonas det att läraren ska organisera och 

genomföra undervisningen så att elever utvecklas och stimuleras till att använda sin kunskap i 

meningsfulla språksammanhang. Vi vill med detta i åtanke undersöka lärarens roll i arbetet 

med skönlitteratur i undervisningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare i årskurs 3 resonerar om och arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. 

1.2 Frågeställningar 

 I vilket syfte används skönlitteratur i undervisningen och hur relateras det till 

styrdokumenten (Lgr 11 och kursplanen i ämnet svenska)?  

 Hur integreras skönlitteratur i svenskämnesundervisningen? 

 Vilka didaktiska tankegångar har lärare med användandet av och vilka möjligheter och 

begränsningar upplever lärare i arbetet med skönlitteratur? 

 Vilken betydelse lägger lärare vid att skapa en god läsmiljö för sitt arbete med 

skönlitteratur?  
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1.3 Disposition 

Vi inleder vår uppsats med att presentera syfte och frågeställningar. Därefter redogör vi för 

uppsatsens bakgrund, där vi fokuserar på styrdokumenten och det sociokulturella 

perspektivet. Vidare väljer vi att presentera tidigare forskning där vi anknyter till sådant som 

vi uppfattat som centralt inom vårt forskningsfält. Vi presenterar sedan de metodologiska 

överväganden vi gjort i undersökningen. Därefter kommer en resultatpresentation där vi 

redovisar empiriska data från våra intervjuer och observationer med lärare. Vi avslutar med 

att diskutera vårt resultat, metodologiska överväganden samt avslutande reflektioner.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi kort för läsning och användning av skriftspråk, hur 

svenskämnesundervisningen i de tidiga skolåren tar sin utgångspunkt i styrdokumenten samt 

ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. Den litteratur vi använder oss av i 

detta kapitel samt i kapitlet tidigare forskning har vi sökt via universitetsbibliotekets databas, 

Skolverkets webbplats samt på vårt lokala stadsbibliotek. 

2.1 Läsning och användning av skriftspråk 

Enligt Gösta Dahlgren, Karin Gustavsson, Karin Mellgren och Lars-Erik Olsson (2006) är 

skriftspråken skapade för människor för att uppfylla mänskliga behov. Skriftspråket är en 

kulturprodukt, att läsa och skriva är inte bara en teknisk färdighet utan också en kulturell 

handling. Handlingen syftar till att skribenten med hjälp av text förmedlar sina tankar till 

läsaren. Forskarna Resnick och Resnick, vilka nämns i Dahlgren m fl (2006), framhåller olika 

användningsområden för skriftspråket. Bland annat används skriftspråket för att få kunskaper. 

Läsning och skrivning används för att lära sig något, exempelvis tidningsläsning och läsning i 

skolan. Läsning i skolan kan också användas för nöjes skull, till exempel vid läsning av 

skönlitteratur.  

2.2 Svenskämnesundervisningen i de tidiga skolåren – utgångspunkt i styrdokumenten 

Enligt Lgr 11 vilar skolväsendet på en demokratisk grund som syftar till att alla elever ska få 

möjlighet att inhämta och utveckla värden och kunskaper. Alla som verkar inom skolan ska 

respektera människors egenvärde samt den gemensamma miljön. Skolan ska ansvara för att 

elever inhämtar och utvecklar kunskap som är nödvändig för varje enskild elev. Lärare ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.  I Lgr 11 

kommer kunskap till uttryck som en helhet när fakta, förståelse och färdigheter samspelar 

med varandra. Lärare måste ge utrymme för olika kunskapsformer, för att undervisningen ska 

kunna anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Elevers fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling främjas med utgångspunkt i deras bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper. Eftersom språk, lärande och identitetsutveckling är nära förenade ska 

elever ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sin förmåga att 

kommunicera och i och med det få tilltro till sin språkliga begåvning.  

 

Enligt kursplanen i ämnet svenska är ”språk människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
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och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Lgr 11, s 222). Det framhålls i 

kursplanen att det är betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och 

verka i samhället. Kursplanen syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisning ska elever ges förutsättningar för att utveckla sin 

förmåga att tänka, kommunicera och lära i tal- och skriftspråk. Undervisningen ska stimulera 

elevers intresse för att läsa och skriva. Elever ska få möta skönlitteratur och få kunskaper om 

hur de analyserar samt skapar texter enskilt men även tillsammans med andra. I mötet med 

skönlitteratur ges elever förutsättningar att utveckla sitt språk, identitet och förståelse för 

omvärlden (Lgr 11).  

 

I kursplanen i Lgr 11 framgår de övergripande målen tillsammans med normer och värden 

samt de kunskaper som elever skall utveckla i grundskolan. Målen anger inriktningen på 

undervisningen. Som stöd för bedömning av undervisningen finns ämnesspecifika 

kunskapskrav i årskurs 3, 6 respektive 9.  I ämnet svenska ska elever i slutet av årskurs 3 ha 

godtagbara kunskaper enligt följande:  

 

Elever kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier. 

Elever kan kommentera och återge viktiga delar av innehållet vilket visar på kunskap om 

grundläggande läsförståelse.   

Elever kan föra fram enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och 

relatera till egna erfarenheter.  

Elever kan kombinera sina texter med bilder och förtydliga samt förstärka sitt budskap. 

Elever kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer 

och framföra egna åsikter (Lgr 11, s 227). 

 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande 

I Lgr 11 betonas vikten av att ”skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lgr 11, s 8). Synen på lärande i Lgr 11 kan kopplas 

samman med det sociokulturella perspektivet. Inom ett sådant perspektiv ses den ryske 

psykologen Lev S Vygotskij som en föregångare. Vygotskij (1999) menade att det är den 

sociala omgivningen och kulturen som är mest avgörande för hur individens lärande och 

utveckling sker.  

Enligt Roger Säljö (2000) är kommunikativa processer vid lärande och utveckling helt 

centrala i ett sociokulturellt perspektiv. ”Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö 2000, s 37). Genom att lyssna till vad andra talar 
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om och ta del av andras erfarenheter av livet, blir individen medveten om vad som är 

intressant och värdefullt att urskilja. Individen förs in i ett interaktivt och kommunikativt 

förlopp, där perspektiv på och förhållningssätt till världen redan är inbyggda. Säljö menar att 

kunskap inom det sociokulturella perspektivet utvecklas när individer samspelar med 

varandra. ”[…]Samspel är inte bara en metod som kan stödja lärande och utveckling. […] 

Samspel är lärande och utveckling” (Strandberg 2009, s 47).”[…]Det som barnet idag kan 

göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1999, s 333)  

I ett sociokulturellt perspektiv är läsning och skrivning enligt Säljö (2000) en form av 

kommunikation med skriften som utgångspunkt. Kommunikationen mellan avsändare och 

mottagare är enkelriktad och mottagaren behöver inte vara närvarande. Texten blir utlämnad 

till läsaren och dennes tolkning, vilket förutsätter att läsaren är medveten om tolkning och hur 

tolkning av text ska gå till. Läsaren måste med utgångspunkt från den som skrivit texten skapa 

en förståelse om vad det är den menar (Säljö 2000). Enligt Olga Dysthe (1995) sker lärande 

alltid i ett rum av samspel, antingen i en dialog med levande röster eller i en dialog med texter 

som läses. Dialog av levande röster eller texter som läses innebär att ställa frågor, lyssna, 

svara och komma överens. 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel syftar till att ge förståelse för de olika aspekter och begrepp som uppsatsen 

kommer att behandla. Vi redogör för tidigare forskning inom fältet läs- och skrivinlärning 

med fokus på skönlitteratur.  

3.1 Vad är läsning och varför läsa skönlitteratur? 

Karin Taube (2007a) och Carsten Elbro (2004) menar att läsning kan definieras på olika sätt. 

En förklaring är att läsning innebär att avkoda ord och meningar samt förstå vad orden och 

meningarna betyder. Det är viktigt att elever är motiverade till att läsa, vilket kan medföra att 

de lättare förstår innebörden av ord och meningar.  

 

Att lära sig läsa är en stor och genomgripande händelse i barns liv. Läsförmågan ger tillträde 

till skönlitteraturens värld. Elever kan koppla av, känna glädje och spänning i läsandet av 

skönlitteratur (Taube 2007a, 2007b). Taube menar vidare att läskunnighet är en nyckel som 

ger tillträde till annan kunskap. Det är litteraturens mångfald och den litterära upplevelsens 

särskilda form som resulterar till att den är en unik källa till kunskap (Bommarco 2006). Det 

är därför viktigt att skolans lärare är insatta i den mångfald av skönlitteratur som finns 

tillgänglig. Detta utgör då en tillgång i litteraturundervisningen med elever (Taube 2007a, 

2007b).   

 

Magnus Persson (2007) nämner en projektundersökning av Sten Furhammar, vilken visar 

olika förklaringar till varför människor läser skönlitteratur. De läser för underhållningens och 

förströelsens skull eller så läser de för att reflektera och koppla till sina egna erfarenheter. De 

kan också läsa och ha som mål att få kunskaper som direkt kan kopplas till andra 

sammanhang, eller så har läsningen en terapeutisk funktion, att den ger tröst och utgör 

underlag för självreflektion. 

 

Skönlitteratur spelar en viktig roll under hela skoltiden och kan vävas in i undervisningen 

enligt Rigmor Lindö (2002) på en mängd olika sätt utifrån olika avseenden. Elever kan 

identifiera sig med litteraturens karaktärer och uppleva känslor som beskrivs i texten. Hon 

poängterar att lusten att läsa måste komma inifrån, men att det är viktigt att dela upplevelser 

av skönlitteratur med andra (Lindö 2002). Ett övergripande mål för litteraturundervisningen 

under hela skoltiden är att stimulera elevers lust till att läsa litteratur av olika genrer 

(Dominkovic m fl 2006, Lindö 2002, 2005, Stensson 2006). Sammanfattningsvis menar Jan 
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Nilsson (2007) att läsandet av ”skönlitteratur kan (och bör) fungera som en källa till kunskap, 

insikt, engagemang och aktiv språkproduktion” (s 91). Ett vidgat begrepp av detta kan 

benämnas med hjälp av begreppet literacy.  

3.2 Literacy 

Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson (2006) diskuterar kring literacybegreppet och ser detta 

som en läskompetens.  

 

Läskompetens (Reading Literacy) är förmågan att förstå och använda de 

skriftliga skrivformer som krävs i samhället och/eller värdesätts av individen. 

Unga läsare kan konstruera mening utifrån en rad olika texttyper. De läser för 

att lära, för att delta i läsgemenskap och för att det är roligt (Rosén & 

Gustavsson 2006, s 34).  

 

Att förstå, använda och ha tillträde till skriftliga former av text är centralt inom literacy. 

Läskompetens är något som läsaren främst tar till sig på egen hand. Det är inte förlagt till ett 

specifikt rum eller område, utan kan utvecklas var som helst. Den miljö läsaren vistas inom är 

enligt Carina Fast (2007) betydelsefull för vägen in i skriftspråket.  

 

Elever i skolan har gemensamma och olika erfarenheter av skriftspråket, menar Carina 

Schmidt och Bernt Gustavsson (2011). De anser att varje elev har sitt unika sätt att lära. Fast 

(2007) hävdar att literacy tillgodoser elevers unika sätt att lära, då synen på läsning och 

skrivning är komplex och varierad. Lärandet syftar enligt henne inte till den tekniska 

färdigheten att avkoda ord, utan istället syftar den till att elever kan dra slutsatser, associera 

det lästa och skrivna till egen kunskap och erfarenhet samt ha god förståelse men ändå vara 

kritisk till text (Fast 2007). I literacy finns det utrymme för meningsskapande, då mening och 

förståelse uppstår mellan det kända och okända (Schmidt & Gustavsson 2011).  

3.3 Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om att utvinna och skapa mening vid läsning av skriven text. Med det 

menar Ivar Bråten (2008a) att elever måste vara aktiva i samspelet mellan text och sina egna 

reflektioner. Läsaren kan inte enbart överta allt som står i texten, utan måste själv lägga till, 

dra ifrån samt ifrågasätta utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Det är många olika faktorer som är avgörande för att utveckla en god läsförståelse. Det Inger 

Fridolfsson (2008) framhåller som viktigt är att elever har en god avkodningsförmåga. Enligt 

Bråten (2008b) bygger en god avkodningsförmåga på att elever är fonologiskt medvetna. 
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Fonologisk medvetenhet handlar om att elever förstår och är medvetna om det lästa och 

skrivna. Elever förstår språkets ljudsystem, kan skilja språkets betydelse och form samt kan 

skilja på begreppen bokstav, ord och mening (Fridolfsson 2008). En annan viktig faktor för 

god läsförståelse är enligt Taube (2007a) att elever har förståelse för vad de läser och en 

uppfattning om vad de kommer att läsa. De elever som läser mer eftertänksamt utvecklar en 

djupare förståelse för innehållet. De reflekterar över det lästa och är medvetna om vad de har 

förstått och inte förstått. Att läsa med förståelse innebär att läsa på, mellan och bortom raderna 

(Taube 2007b).  

 

Bråten (2008b), Fridolfsson (2008), Jönsson (2007), Gunilla Molloy (2008), Britta Stensson 

(2006) och Taube (2007a, 2007b) anser samtliga att en god läsförståelse förutsätter att elever 

använder sig av lässtrategier.  

3.4 Klassrumsmiljö 

Undervisningen ska organiseras utifrån kommunikation, där lärare och elever tillsammans 

bygger upp en klassrumsmiljö. Tillsammans formas och växer läsarnas gemensamma världar 

(Jönsson 2007). En varierad och god klassrumsmiljö, anser Maj Björk och Caroline Liberg 

(2009) att lärare och elever tillsammans bygger upp genom att alla känner lust att lära och att 

lära är något de gör på många olika sätt. Att känna sig accepterad, respekterad och sedd som 

en värdefull medlem är betydelsefullt i klassen. Till skolan kommer elever med olika 

erfarenheter av skönlitteratur och det är lärarens uppgift att både möta och utmana elevers läs- 

och skrivinlärning. Att klassrumsmiljön är inbjudande och att det finns ett varierat utbud av 

skönlitteratur anser Björk och Liberg (2009), Dahlgren m fl (2006), Jönsson (2007) samt 

Stensson (2006) är viktigt för att alla elever ska fängslas. Det räcker inte med att litteraturen 

är lätt, lagom eller svår utan den måste också vara intresseväckande. Det är viktigt att elever 

utmanas med anpassad litteratur som stimulerar deras läs- och skrivintresse.  

 

För att goda läsmiljöer ska skapas hävdar Dahlgren m fl (2006) och Stensson (2006) att det i 

klassrummet ska finnas en avskild plats för läsning. Lärare och elever ska kunna sitta ostört 

under hela lässtunden och läsa. Högläsning och tyst läsning kan ske på en matta på golvet, i 

en myshörna, i en soffa eller på stolar runt ett bord. 
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3.5 Lärare som förebilder 

Lärare ska vara förebilder och inspirationskällor till elevers läs- och skrivinlärning. De ska 

skapa en god lärandemiljö, vilket förutsätter enligt Dahlgren m fl (2006) och Fridolfsson 

(2008) att läraren själv har en god självbild och ett medvetet förhållningssätt. Det innebär 

bland annat att lärare känner en stark trygghet i sin yrkesroll. Dahlgren m fl och Fridolfsson 

menar att en god lärandemiljö kännetecknas av att elever får uppmuntran och beröm för sina 

framsteg. Det är viktigt att lärare utmanar elever med väl anpassad litteratur som stimulerar 

deras läs- och skrivintresse. 

 

Lärares egna förhållningssätt som läsare påverkar elever och därför ska lärare välja texter som 

de själv tycker om så att elever upplever deras engagemang (Lindö 2005). Elever borde alltid 

uppmuntras att välja egen litteratur att läsa, även om lärare kan hjälpa till att söka litteratur 

(Björk & Liberg 2009). Författarna anser också att lärare bör visa intresse för elevers 

individuella läsning. Att samtala om litteratur med elever, gör att elevers kunskap om sin egen 

läsförmåga växer och utvecklas. 

3.6 Arbetssätt i undervisningen med skönlitteratur 

I detta avsnitt redogör vi för fyra arbetssätt som lärare använder sig av i den skönlitterära 

undervisningen, så som detta kommer till uttryck hos några forskare. 

3.6.1 Högläsning 

Ett av högläsningens syften är att lärare och elever ska ha en skön och trevlig stund 

tillsammans där de kan få ägna sig åt att enbart lyssna (Fridolfsson 2008).  Taube (2007b) 

anser att det är bra att läsa högt ur litteratur för att kunna skratta, njuta och gråta tillsammans. 

Högläsning ger elever viktiga kunskaper om språk som är till hjälp vid läs- och skrivinlärning. 

Det bidrar till att elever får höra att skriftspråket har olika former, då det i litteratur finns ord 

som elever aldrig skulle möta i vardagliga samtal (Dominkovic m fl 2006, Björk & Liberg 

2009). Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006), Fridolfsson 

(2008) samt Taube (2007a) menar att elever lär sig hur berättelser är uppbyggda genom att de 

får lyssna på högläsning. Högläsning stimulerar elever till att lyssna och läsa litteratur av 

genrer de annars inte skulle välja. Detta har stor betydelse för elevers eget läsande, skrivande 

samt berättande. Genom högläsning sker ett samspel mellan den som läser och den som 

lyssnar. Då lärare ställer frågor och samtalar om texters innehåll kan elever utveckla strategier 

för hur de kan gå till väga för att förstå innehåll och budskap i en berättelse. Lärares strategier 

överförs då till elever (Björk & Liberg 2009, Dominkovic m fl 2006, Fridolfsson 2008). 
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3.6.2 Tyst läsning 

Elever blir goda läsare genom att de på egen hand får möjlighet till tyst läsning. Den tysta 

enskilda läsningen påverkar också och stimulerar klassens gemensamma läsning och tvärtom. 

I och med enskild läsning blir det möjligt för elever att utveckla sin läsning och skrivning 

utifrån personliga intressen och förmågor (Fridolfsson 2008, Jönsson 2007). Jönsson (2007) 

och Nilsson (2007) hävdar att det är viktigt att elever i så stor utsträckning som möjligt själva 

väljer den litteratur de vill läsa.  

 

Taube (2007a) och Nilsson (2007) framhåller att det är angeläget att elever får tid till tyst 

läsning och att det finns ett rikt utbud av skönlitteratur i skolan. Litteraturen bör vara av 

varierade genrer och svårighetsgrad. Framförallt bör skönlitteraturen väcka intresse och 

nyfikenhet samt skapa glädje hos elever.  

3.6.3 Litteratursamtal 

Det förekommer att elever läser texter från vänster till höger och uppifrån och ned utan att 

förstå vad de läser. Elever stannar inte upp och reflekterar över det lästa. En viktig ledstjärna i 

arbetet med litteratur är att arbetet inte är slut efter bokens sista rad. Utan det är framförallt 

efter läsningen som arbetet börjar och elever får möjlighet att bearbeta sin läsning i 

litteratursamtal (Stensson 2006). 

 

Jönsson (2007) menar att i litteratursamtal samspelar elevers olika röster och de får möjlighet 

att uttrycka sina egna tankar och erfarenheter om det de läst. Enligt Dysthe (1995) räcker det 

inte med att olika röster samspelar, utan de måste också lyssnas till. Mening och förståelse 

uppstår först i samspel när det finns ett aktivt mottagande som går budskapet till mötes genom 

någon form av respons. Vid respons vidgas elevers perspektiv på läsning och de upptäcker 

likheter och skillnader mellan sin egen och andras läsning.  

 

Ett bra tillvägagångssätt för att skapa litteratursamtal är att utgå från autentiska frågor. Enligt 

Dysthe (1995), Molloy (2008) och Stensson (2006) ger autentiska frågor fler elever möjlighet 

att delta i det gemensamma samtalet, då de inte har ett givet svar på förhand. Elever får själva 

möjlighet att uttrycka sina tankar och reflektioner. Det öppnar förståelsen och främjar den 

egna tolkningen samtidigt som det ger elever insikt i varandras tänkande. Det kan vara svårt 

att uttrycka sina tankar och reflektioner muntligt. Dysthe, Molloy och Stensson påpekar att det 

är viktigt att elever även får möjlighet att bearbeta och samla sina egna tankar och reflektioner 
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i skrift. De anser att loggbok är ett fysiskt redskap som ger alla elever möjlighet att delta. Det 

skriftliga underlaget i loggboken har elever som stöd i samtalet. Loggboken medför att alla 

utgår från samma förutsättningar. 

3.6.4 Tematisk undervisning  

Tematisk undervisning handlar om att olika ämnen integreras till en helhet. Förmågor som 

läsning och skrivning, övas i praktiska sammanhang och det tematiska innehållet sätts i 

centrum. Innehållet i den tematiska undervisningen ska ha en tydlig koppling till elevers 

vardagserfarenheter (Nilsson 2007). Både Lindö (2002) och Nilsson (2007) menar att 

skönlitteraturen ofta ingår som en viktig del i tematisk undervisning. Läsning av olika typer 

av skönlitteratur kan användas som dörröppnare och inspirationskälla vid introduktion av ett 

nytt tema. Skönlitteraturen kan också användas som kunskapskälla i det tematiska arbetet.  

Lindö (2005) refererar till Molloy som menar att elever inte bara kan lära sig om litteratur 

utan också kan lära sig genom litteratur. 

 

Vi har nu redogjort för forskningen inom det forskningsfält vi undersöker. Närmast kommer 

vi att presentera de metodologiska överväganden vi gjort för att genomföra våra empiriska 

undersökningar.  
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4. Metodologiska överväganden 

I det här kapitlet redogör vi för våra metodologiska överväganden i uppsatsen. För att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar önskar vi att undersöka hur lärare resonerar och arbetar 

med skönlitteratur i undervisningen utifrån en kvalitativ forskning. Vi presenterar våra val av 

metoder som vi gjort för våra empiriska undersökningar samt urval. Vidare beskriver vi våra 

tillvägagångssätt och hur vi valt att tolka våra empiriska data för att få en god förståelse för 

lärares resonemang och arbete med skönlitteratur i undervisningen. I vår bakgrund har vi 

presenterat det sociokulturella perspektivet på kunskap som dominerar i den forskning som 

ligger till grund för denna uppsats. Då det sociokulturella perspektivet är förankrat i Lgr 11 

och genomsyrar skolans syn på lärande och utveckling, anknyter vi också till detta i våra 

metodval. 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi kommer i vår undersökning att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi anser att 

den är lämplig för vår undersökning, då vi vill samtala med och ta del av lärares resonemang 

om hur de arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Enligt Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009) samt Martyn Denscombe (2009) är en kvalitativ metod när forskaren 

beskriver verkligheten genom intervjuer, fältanteckningar, observationer och omvandlar 

resultatet av dessa till skrivna ord. För att samla in empiriska data, har vi valt att både 

intervjua och observera lärare. Detta val grundar sig på att vi vill ha en djupare och tydligare 

förståelse av lärares arbete med skönlitteratur i undervisningen. Vi anser att intervjuerna ger 

oss en grundläggande kunskap om lärarnas resonemang kring skönlitteratur i undervisningen 

och att våra observationer förstärker kunskaperna genom att vi direkt iakttar lärarnas arbete. 

4.1.1 Kvalitativ intervju 

Valet att använda en kvalitativ intervju i vår undersökning, grundar sig på Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2009) som anser att det till formen liknar ett vanligt samtal samtidigt som 

det har ett bestämt fokus. Vi ansåg att en kvalitativ intervju var lämplig för vår undersökning, 

då vi ville samtala med några lärare om ett förutbestämt ämne där de fick uttrycka sina egna 

erfarenheter. Enligt Denscombe (2009) kan en kvalitativ intervju genomföras utifrån flera 

olika tillvägagångssätt. Vi valde att använda den semistrukturerade intervjun, eftersom vi 

hade ett antal ämnen som skulle behandlas och frågor att samtala om. Kvale och Brinkmann 

(2009) betonar att kunskap produceras i samtalsrelationen mellan intervjuare och 
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intervjupersonen, vilket även kan ses som ett exempel på hur kunskap utvecklas inom ett 

sociokulturellt perspektiv. 

4.1.2 Deltagande observationer 

Lärarnas arbete med skönlitteratur i undervisningen undersökte vi genom deltagande 

observationer. Med utgångspunkt i Denscombe (2009) valde vi att observera lärarnas 

undervisning. Detta gjorde vi för att få en djupare förståelse för den miljö vi undersökte samt 

se detaljer i den sociala värld som skolans klassrum utgör. Vi ansåg att observationer med 

fokus på lärarnas arbete med skönlitteratur i undervisningen ledde till en tydligare och 

trovärdigare bild av det vi avsåg att undersöka eftersom vi inte bara förlitade oss på vad 

intervjupersonerna berättade utan också vad de gjorde.   

4.2 Urval 

Vår avsikt med urvalet var att inom ramen för vår undersökning få en så tydlig bild som 

möjligt av lärarens arbete med skönlitteratur i undersökningen. Vi planerade därför att 

intervjua och observera lärare på fyra olika skolor i en mindre kommun. De utvalda skolorna 

kom vi i kontakt med när vi genomförde vår VFU. Vi intervjuade och observerade fyra lärare, 

då vi ansåg att dessa lärare var kvalificerade inom undersökningsområdet för vår uppsats. 

Våra främsta kriterier i urvalet var att lärarna var verksamma i årskurs 3 samt behöriga i 

ämnet svenska. Dessutom relaterade vi i våra urval till riktlinjerna i Lgr 11 samt kursplanen i 

ämnet svenska. I den nämnda kursplanen står det att elever i undervisningen ska få möta samt 

få kunskaper om skönlitteratur. Vi är väl medvetna om att lärare med behörighet av andra 

ämnen kan använda sig av skönlitteratur i undervisningen, men för att få ett djupare resultat 

valde vi behöriga svensklärare. Enligt Sonja Kihlström (2007) är det viktigt att det finns 

variation av erfarenhet och arbetssätt hos intervjupersonerna. Vi valde därför lärare med både 

lång och kort erfarenhet av arbetet med läs- och skrivinlärning. De utvalda fyra lärarna arbetar 

dagligen med skönlitteratur i undervisningen. I resultatkapitlet nämns lärarna med fingerade 

namn, Gerd, Inger, Karin och Mona. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Det första vi gjorde inför vår undersökning var att kontakta sju tänkbara intervjupersoner via 

mail, där vi frågade dem om de hade möjlighet att delta i vår undersökning (se bilaga 1). I 

mailet informerade vi om ämnet och syftet med vår uppsats och varför vi ville komma till 

deras klassrum och intervjua samt observera. Vi klargjorde också att deras deltagande i 

undersökningen skulle behandlas konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
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huvudkrav. En av lärarna bekräftade via mail att hon hade möjlighet att delta, men övriga fick 

vi personligen kontakta via besök. Efter besöken fick vi samtycke från fyra lärare. Dag och tid 

för intervjuer och observationer bokades in. 

4.3.1 Intervjufrågor 

Inför utformningen av våra intervjufrågor betraktade vi vårt syfte, frågeställningar, bakgrund 

samt tidigare forskning för att kunna skapa relevanta intervjufrågor. Detta betonar Kvale och 

Brinkmann (2009) som viktigt vid formuleringen av intervjufrågor. Vi kunde med stöd av 

syftet, frågeställningarna, bakgrunden och den tidigare forskningen urskilja fyra grupper, som 

vi formade till huvudfrågor med underfrågor (se bilaga 2). Vi ansåg att det var viktigt att 

intervjun blev ett samtal och inte en styrd konversation, därför valde vi att använda oss av 

öppna frågor. Detta framhåller Kihlström (2007) som ett bra tillvägagångssätt, då det ger 

intervjupersonerna möjlighet till flera olika svar samtidigt som frågorna inte riskerar att 

missförstås.  

4.3.2 Pilotintervjuer 

Innan våra intervjubesök genomförde vi två pilotintervjuer med två lärarstuderande, för att 

utvärdera tillvägagångssättet. De visade att några av våra intervjufrågor behövdes formuleras 

om. Efter genomförda pilotintervjuer strukturerade vi om frågorna. Detta gjorde det möjligt 

för lärarna i intervjuerna att de mer utförligt kunde utveckla sina tankar och erfarenheter.  

4.3.3 Genomförande av intervjuer och observationer 

Samtliga intervjuer ägde rum i lärarnas klassrum med avsikt att vi kunde samtala ostört. 

Placeringen vid samtalet lade vi stor vikt vid, för att alla skulle ha ögonkontakt med varandra. 

Vid varje intervju var vi båda närvarande och vi möttes av ett positivt bemötande av lärarna. 

Vi inledde varje intervju med att klargöra upplägget samt påpeka vikten av att intervjun blev 

ett samtal. Vi påpekade ännu en gång att det insamlade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Vid intervjuerna bestämde vi oss för att 

en av oss var aktiv och ställde frågor, den andre var passiv och förde anteckningar. Vi valde 

att använda oss av ljudinspelningar med hjälp av Mp3-spelare och kompletterade det med 

anteckningar. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att Mp3-spelare som verktyg är bra vid 

intervjuer för att höra sina egna frågor samt intervjupersonens fullständiga svar. Vi valde 

medvetet att inledningsvis ställa frågor om lärarens utbildning samt deras yrkesverksamma år. 

Denscombe (2009)  nämner att inledande frågor är viktiga för att intervjupersonerna ska 

kunna slappna av och känna sig bekväma i situationen. Vidare behandlade vi intervjufrågorna 
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efter utvalda grupper, bestämde riktningen på samtalet och såg till att intervjupersonerna via 

följdfrågor höll sig till ämnet. Vi var flexibla när det gällde ämnets ordningsföljd och tillät 

lärarna att utveckla sina tankar och erfarenheter och tala mer utförligt om det som togs upp. 

 

De observationer vi genomförde ökade reliabiliteten till våra intervjuer och syftade som vi 

nämnt tidigare till att de skulle ge oss en djupare förståelse av hur lärare arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. Denscombe (2009) menar att observation bygger på ögats 

direkta deltagande av händelsen vad människor gör, till skillnad från vad de berättar att de 

gör. Samtliga observationer ägde rum i lärarnas klassrum och vi togs emot av både lärare och 

elever. Vid varje observation var vi båda närvarande och observerade lärarens aktiva samt 

passiva arbete med skönlitteratur och tog del av klassrumsmiljöns helhet. Som observatörer 

var vi ”flugor på väggen” som endast iakttog i det tysta. Under observationerna förde vi 

anteckningar som vi förde in i ett observationsschema (se bilaga 3) som vi skapat med 

inspiration från Denscombe (2009). Observationsschemat var endast ett stöd för att vi skulle 

kunna sammanföra våra anteckningar från de fyra klassrummen.  

 

Under våra intervjuer och observationer har vi kommit fram till att det sociokulturella 

perspektivet kommer in som en naturlig del i lärares arbete med skönlitteratur. Enligt 

Vygotskij (1999) förutsätter dialoger reflektioner och av reflektioner utvecklas ny kunskap. 

Kunskap konstrueras och växer fram när ord, språk och erfarenheter samspelar. Detta har vi 

erfarit i våra intervjuer, då vi har tagit del av lärares erfarenheter samt kunskaper om 

skönlitteratur i undervisningen. I våra observationer har vi studerat lärare, elever och 

litteraturens samspel med varandra och hur det samspelet blir till en helhet.   

4.4 Bearbetning och tolkning av intervjuer och observationer 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi bearbetat och tolkat våra empiriska data. 

4.4.1 Transkribering och bearbetning 

Efter varje intervju som tog cirka en timme, transkriberade vi materialet. Vi lyssnade på 

intervjuerna och översatte det talade språket till skriven text. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det är så en transkriberingsprocess går till. I våra transkriberingar ändrade vi 

ordföljden i vissa meningar, för att vi skulle kunna presentera meningarna lättare vid 

resultatpresentationen. Vi valde att ta bort oväsentliga dialoger då vi ansåg att dessa inte var 

relevanta för våra resultat. 
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Varje observation tog mellan en timme till en och en halv timme. Efter varje observation 

samtalade vi med varandra om våra iakttagelser och erfarenheter för att få en gemensam 

förståelse av den miljö vi undersökte. Vi förde gemensamt in anteckningarna från 

observationen i ett observationsschema, då vi ville att bådas tolkningar skulle redovisas i ett 

enat schema. Detta var ett stöd för oss vid genomförandet av resultatpresentationen.  

4.4.2 Hermeneutiskt inriktad tolkning 

I vår uppsats har vi inspirerats av en hermeneutisk tolkningsmetod, som enligt Torsten Thurén 

(2007) syftar till att förstå människor och deras handlande och inte bara begripa på ett 

intellektuellt plan. Vi anser att det är lämpligt att tolka våra intervjuer och observationer på ett 

sådant sätt, eftersom materialet samlats in genom samtal där lärarna fått möjlighet att resonera 

öppet om sina tankar och erfarenheter om skönlitteratur samt genom observationer som visat 

hur deras arbete går till. Tolkning av våra intervjuer och observationer utgår från idén om en 

allmän tolkningslära inom hermeneutiken. Med detta menas enligt Ingrid Westlund (2009) att 

delarna av de empiriska data ställs i relation till helheten. Tolkningen av intervjuer och 

observationer ser vi som delar, dessa delar har ställs i relation till varandra och bildat en 

helhet. Helheten är vår resultatpresentation som vi har framställt genom att vi sökt oss djupare 

i våra empiriska data. Vi har tolkat lärarnas olika ställningstaganden i varje intervju och 

observation och sammanfört dem till tre huvudteman med underkategorier.  Dessa tre teman 

grundar sig på de intervjufrågor som vi skapade utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, 

bakgrund samt den tidigare forskning vi studerat och redovisat. Vår avsikt med dessa tre 

teman var att ge en tydligare struktur i vår resultatpresentation. Westlund (2009) liknar denna 

tolkning som en spiralliknande process som kan leda till djupare förståelse.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra viktiga ”huvudkrav” att följa när humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

bedrivs, vilket Vetenskapsrådet (2002) har publicerat. De fyra kraven är informationskravet 

som innebär att alla berörda informeras om forskningsstudiens syfte, samtyckeskravet där de 

berörda själva får välja om de vill delta i studien eller inte, konfidentialitetskravet som innebär 

att deltagarna hålls anonyma och inga uppgifter får publiceras och nyttjandekravet som 

innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas i forskningssyfte. I vår uppsats har 

vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra ”huvudkrav”. De berörda lärarna som frivilligt valt 

att delta i vår undersökning, har informerats via mail och personlig kontakt angående 

undersökningens ämne och syfte. Det insamlade materialet har vi behandlat konfidentiellt och 
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sett till att deltagarna och deras utsagor har redovisats utan att namn på personer eller skolor 

angetts. 

 

Därmed har vi redogjort för våra metodologiska överväganden. I det följande kapitlet kommer 

vi presentera resultatet från våra empiriska undersökningar.  
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5. Resultatpresentation 

I detta kapitel redogör vi för resultaten av de genomförda intervjuerna och observationerna.  

Vi har med utgångspunkt i uppsatsens syfte, frågeställning, bakgrund och tidigare forskning 

tolkat våra empiriska data med inspiration från en hermeneutisk tolkningsmetod. Tolkningen 

av de empiriska data har skett utifrån att vi studerat intervjuer och observationer del för del. 

Varje del har vi sammanfört till en helhet och skapat tre huvudteman med underkategorier, för 

att ge framställningen en tydlig struktur. Våra tre huvudteman namnger vi enligt följande: 

användningen av skönlitteratur i undervisningen, lärares arbete med skönlitteratur och 

didaktiska tankegångar samt lärares uppfattningar om hur en god läsmiljö skapas. Vi inleder 

med att kort presentera de fyra lärarna som vi har intervjuat och observerat i deras arbete med 

skönlitteratur.   

5.1 Lärarna 

De fyra lärarna arbetar samtliga i årskurs 3 och har olika erfarenheter av skönlitteratur i 

undervisningen.  

Gerd  

Gerd har arbetat som lärare i ca 30 år. Hon är utbildad låg- och mellanstadielärare och har 

mestadels arbetat i årskurs 1-3.  

 

Inger  

Inger har arbetat som lärare i ca 20 år. Hon är utbildad lågstadielärare och har vidareutbildat 

sig inom specialpedagogik med inriktning läs- och skrivinlärning. Under hennes 

yrkesverksamma år som lärare har hon arbetat på låg- och mellanstadiet. 

 

Karin  

Karin har arbetat som lärare i ca 10 år. Hon är utbildad lärare för grundskolans tidigare år och 

har främst arbetat på lågstadiet.  

 

Mona  

Mona har arbetat som lärare i ca 10 år och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i 

årskurs 1-3. Mona är utbildad svensk - och samhällskunskapslärare. 
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5.2 Användningen av skönlitteratur i undervisningen 

I detta avsnitt redogör vi för lärarnas användning av skönlitteratur i undervisningen. Detta 

huvudtema presenteras med hjälp av tre underkategorier: syftet med den skönlitterära 

undervisningen, skönlitteratur relaterat till Lgr 11 och kursplanen i ämnet svenska samt 

möjligheter och begränsningar.  

5.2.1 Syftet med den skönlitterära undervisningen 

Samtliga lärare anser att skönlitteratur är en viktig del i undervisningen. De hävdar att läsning 

av skönlitteratur utvecklar elevers läs- och skrivinlärning. Skönlitteratur ger elever ett rikare 

språk och hjälper dem att se hur ord stavas och meningar är uppbyggda.  

 

Den som behöver träna stavning, brukar jag säga. Läs mycket, så du matas med rätt stavning, rätt 

meningsbyggnad och variation. Det är viktigt att elever ser att man inte skriver och sen och sen 

och sen… Utan att det finns andra sätt att uttrycka sig (Karin). 
 

Inger som har en klass med flerspråkiga elever, anser att skönlitteratur ger elever ett djupare 

språk, eftersom litteraturen innehåller begrepp och ord som de annars inte möter i sitt 

vardagliga språk.  

 

Alla lärare ser skönlitteraturen som en inspirationskälla till läs- och skrivinlärning. Lärarna 

anser att de måste fånga elever och inspirera dem till att läsa. Inger framhåller att 

skönlitteratur är en naturlig del av allt de gör. Vidare anser hon att elever inte blir läsare om 

de inte får möjlighet att arbeta aktivt med det. Både Mona och Gerd menar att det är viktigt att 

uppmuntra elever till läsning. De måste få tid att koppla sin läsning till egna erfarenheter och 

också få kunskaper om andra ämnen. Gerd menar att en uppmuntran kan vara att tala väl om 

litteratur och framhålla det positiva. Karin och Gerd anser båda att en annan uppmuntran kan 

vara att som lärare börja läsa en bok för att väcka elevers nyfikenhet och sedan låta eleverna 

fortsätta läsa. 

5.2.2 Skönlitteratur relaterat till Lgr 11 och kursplanen i ämnet svenska 

Alla lärare arbetar aktivt med kunskapskraven i svenskämnets kursplan. De gemensamma 

klassrumsväggarna pryds med uppförstorade kunskapskrav, vilket vi lade märke till under 

våra observationer. Mona framhöll under observationstillfället att hennes kunskapskrav i 

svenska var under bearbetning och därför fanns det inte att betrakta på väggen. Inger och 

Karin betonar att kunskapskraven inte bara ska synliggöras på väggen i klassrummet utan det 

är viktigt att eleverna får ta del av kraven genom samtal. Båda lärarna introducerar varje 
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arbetsområde med att samtala med eleverna om kraven. De redogör för kraven, dit eleverna 

ska och vilka kunskaper de ska ha utvecklat när kunskapskraven är uppfyllda. Gerd anser att 

läroplanens språk är otydligt och har med hjälp av eleverna omformulerat kursplanens krav 

till ett elev- och föräldraspråk. Detta har hon gjort eftersom hon anser att det är viktigt att 

både elever och föräldrar har en god förståelse och är väl insatta i kraven. Karin påpekar att 

det är viktigt att vara tydlig med hur man framför kraven till eleverna. Utifrån egna 

erfarenheter har hon reflekterat över att elever är väl medvetna om sina egna förmågor att nå 

kunskapskraven. Vid utvecklingssamtal nämner elever enligt Karin; ” det här kan jag och det 

här… nja, det behöver jag nog öva lite mer på och sedan skulle jag också vilja lära mig mera 

om… och så kommer ett nytt mål”.  

5.2.3 Möjligheter och begränsningar 

De fyra intervjuade lärarna upplever alla att det finns flera möjligheter i arbetet med 

skönlitteratur. Gerd menar att en möjlighet med litteraturundervisning är att ha en större 

uppsättning av skönlitteratur som elever kan läsa tillsammans i grupp. Inger framhåller att 

skönlitteraturen ger eleverna fantasi i deras eget skapande av text. Enligt henne finns det 

många olika böcker, bland annat lättlästa, därför finner hon ingen begränsning i att använda 

skönlitteratur i undervisningen. Mona och Karin finner inte heller några begränsningar med 

det skönlitterära arbetet. Det är endast Gerd som poängterar att det finns en begränsning i 

form av praktiska skäl, det vill säga för få exemplar av samma boktitel.  

5.3 Lärares arbete med skönlitteratur och didaktiska tankegångar 

I detta avsnitt redogör vi för lärares arbete med skönlitteratur och deras didaktiska 

tankegångar med undervisningen. Detta huvudtema presenteras i en underkategori som 

benämns: arbetssätt med skönlitteratur. I denna underkategori ingår rubrikerna: högläsning, 

tyst läsning, tematiskt arbete och bearbetning av skönlitteratur. 

5.3.1 Arbetssätt med skönlitteratur 

Högläsning 

I samtliga lärares klassrum förekommer högläsning i stor utsträckning och det är främst 

lärarna som läser högt för eleverna. Detta för att inspirera och engagera elever till att läsa. 

Lärarna framhåller att högläsning är viktig för att utveckla elevers läsförståelse. 

 

Det är framförallt en stor hjälp för de elever som inte läser. När jag läser får de lyssna och vi kan 

tillsammans diskutera bokens handling (Inger). 
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Karin betonar att det är viktigt att elever får relatera till något annat än bara film. Karin 

och Inger menar att en bra läsare fångar sina mottagare genom att engagera dem i texten 

med hjälp av att förändra och variera rösten. Inger anser att detta är något som lärare 

kan bli bättre på och något som elever måste få tränas i. 

 

Gerd och Karin menar båda att lärare aldrig kan tvinga elever att läsa högt, utan lärare måste 

vara försiktiga med elevers egen läsning, då det skiljer sig mycket individer emellan. I Karins 

klassrum sker endast frivillig högläsning från elevernas sida. Det är endast i nivåanpassade 

läsgrupper som hon begär att elever ska läsa högt. I Monas klassrum läser elever också i 

nivåanpassade läsgrupper, men det förekommer också att elever läser högt för varandra två 

och två. Hon anser att det är viktigt att elever vid flera olika tillfällen får möjlighet att träna på 

att läsa högt samt diskutera det lästa med en kamrat. För att elever i Gerds klass ska få träna 

på att läsa högt, får eleverna två och två gå till förskolan som ligger intill skolan och läsa för 

en mindre grupp barn. Eleverna får först välja ut en skönlitterär bok de tror barnen på 

förskolan vill lyssna till och sedan får de träna och förbereda sig i klassrummet. Gerd menar 

att det är viktigt att elever känner sig trygga med läsningen och hon ger eleverna gott om tid 

till att träna på att läsa högt tillsammans.  

 

Inger och Gerd anser att lärare bör uppmuntra de elever som har svårigheter med läsning. De 

nämner att det är betydelsefullt att involvera hemmet och uppmuntra föräldrar att läsa högt 

med sina barn. Det är viktigt, påpekar Gerd, att elever som har svårigheter med läsning både i 

skolan och i hemmet får hjälp. Det kan ske enligt henne med att elev - förälder eller elev -

lärare läser högt för varandra varannan mening, varannan sida eller varannan dag. Endast för 

att det ska bli naturligt för elever samt att de får träna sig i att läsa högt.   

 

Tyst läsning 

I samtliga lärares klassrum förekommer tyst läsning i stor utsträckning, vilket vi under våra 

observationer kunde iaktta. Inger, Mona och Gerd börjar dagen med tyst läsning cirka 15-30 

minuter. Karins tysta läsning är schemalagd cirka 30 minuter tre gånger i veckan. I de fyra 

lärarnas klassrum får eleverna alltid möjlighet att läsa skönlitteratur även vid lektionstid som 

inte är planerad. Under våra observationer lade vi märke till att lärarna är både aktiva och 

passiva vid den tysta läsningen. Gerd poängterade att hon själv sätter sig ner och läser en bok 

samtidigt som hennes elever läser tyst. 
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Alla lärare betonar att den tysta läsningen av skönlitteratur är bra för elevers egen 

läsupplevelse samt läsförståelse, då de har tid och möjlighet att själva koppla sin läsning till 

egna erfarenheter och därmed få en djupare förståelse av det lästa. Mona och Inger menar 

dock att tyst läsning inte tillgodoser alla elevers läsupplevelse och läsförståelse. De menar att 

vissa elever behöver mer stöd i läsningen och skulle utvecklas mer genom att läsa högt och få 

möjlighet att reflektera över det lästa.  

 

Karin, Gerd och Mona anser alla tre att elever själva ska välja den litteratur de vill läsa. Karin 

framhåller att det är viktigt att elever får läsa litteratur de tycker om, bara det finns olika 

genrer och svårighetsgrad att välja bland. Mona anser att elever utvecklas när de får välja 

litteratur utifrån sina egna intressen. Inger anser att som pedagog är det viktigt att förstå 

vilken litteratur som passar varje elev. Elever får enligt henne inte välja litteratur själva, utan 

hon väljer eller ger förslag. Detta gör hon på grund av att hon anser sig ha god kunskap om 

elevers individuella läsning, då hon kartlägger samtliga elevers läsutveckling. De övriga 

lärarna anpassar också litteratur efter individnivå när det behövs. Karin menar att det är viktigt 

som lärare att tro på elevers egna val av litteratur, men lärare måste också sporra elever med 

att ge dem utmaningar i form av annan litteratur. Under den tysta läsningen går Inger runt till 

elever och ber dem läsa för henne. Därefter samtalar hon tillsammans med eleverna om 

boken. Hon anser att det är viktigt att elever har en anpassad och intressant bok som 

stimulerar dem till att läsa. 

 

Tematisk undervisning  

I Karins och Ingers klassrum förekommer tematisk undervisning. Karin anser att det är ett 

roligt arbetssätt och hon försöker väva in skönlitteratur på olika sätt. Ett tematiskt arbetssätt 

hon nämner är temat ”Trollflöjten”, i temat används skönlitteratur som ett steg in i musiken. 

Arbetet introducerades med att lärare och elever tillsammans läste en liten del varje vecka av 

boken Trollflöjten och sedan tittade på den riktiga operan på film. Utifrån den skönlitterära 

boken samtalade lärare och elever om operan och elever fick utifrån det musikaliskt spela 

olika instrument. Inger arbetar tematiskt med sagor. Hon integrerar ämnena engelska och 

svenska. Eleverna får läsa sagor på båda språken och utifrån det spela upp en teater på 

engelska. Karin och Inger lyfter fram att det finns så otroligt mycket att göra med 

skönlitteratur. Inger uttrycker ”man kan välja en bok som man vill arbeta länge med […] på 

många olika sätt”(Inger). Mona och Gerd nämner att de använder svenskämnet mer tematiskt. 
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De introducerar endast olika arbetsområden med hjälp av skönlitteratur. I Gerds klass fick vi 

tillfälle att observera detta.  

 

Bearbetning av skönlitteratur 

De fyra lärare som ingår i vår undersökning arbetar samtliga med recensioner som 

bearbetning av en skönlitterär bok. Under vårt observationstillfälle synliggjordes detta i 

Monas klassrum, då flera elever skrev bokrecensioner om den litteratur de läst. Både Inger 

och Gerd framhåller att elevers läslust kan avta om de varje gång de läst en bok måste skriva 

en recension. De anser därför att arbetsformerna för bearbetning av litteratur måste varieras. I 

Ingers och Karins klass förekommer litteratursamtal. Där eleverna får möjlighet att samtala 

och delge för varandra deras egna tankar och erfarenheter om den litteratur de läst. ”Jag 

tänker som om ”Pelle” har läst en bok, kan han inspirera sina kompisar att läsa samma bok” 

(Inger). Karin har med sin klass dramatiserat och arrangerat rollspel, utifrån Astrid Lindgren- 

och Kiwiböcker.  

 

Alla lärare arbetar också med läsläxa i olika former. Mona har under en period haft en läsläxa, 

där det handlade om att eleverna läste en skönlitterär bok som de sedan redovisade. 

Redovisningen kunde bland annat ske utifrån att eleverna skulle skriva, rita, bygga något eller 

träna på vissa sidor som de skulle läsa upp för klassen. Mona nämnde under vårt 

observationstillfälle att hon inom kort ska inleda ett nytt läsprojekt, där eleverna två och två 

ska få läsa en skönlitterär bok. Eleverna ska få träna på att läsa texten högt både i skolan och i 

hemmet. Till texten finns det olika uppgifter som eleverna tillsammans ska genomföra. I slutet 

av läsprojektet ska eleverna redovisa sin text genom högläsning samt delge erfarenheter 

utifrån uppgifterna.  

5.4 Lärares uppfattningar om hur god läsmiljö skapas 

I detta avsnitt redogör vi för lärares uppfattningar om hur en god läsmiljö skapas. Detta tema 

består av tre underkategorier; mysmiljöer, tyst läsmiljö och tillgång till skönlitteratur. 

5.4.1 Mysmiljöer 

 

Ja, drömmen skulle ju vara att alla skulle kunna sjunka ner i en fåtölj och sitta och läsa (Gerd). 
 

Samtliga lärare nämner att det är viktigt att sitta bekvämt under lässtunden för att det 

ska bli en god läsupplevelse. Under våra observationer tog vi del av detta och i alla 
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klassrum fanns en soffa eller matta på golvet där elever i avskildhet kunde sitta och läsa 

en bok. Det fanns också hörselkåpor för de elever som behövde skärma av ljudet 

omkring sig. I Ingers och Karins klassrum kunde vi vid våra observationer se att 

mysmiljöerna användes. Gerd framhåller att transporten till och från mysmiljöerna tar 

för mycket tid och därför sitter eleverna i sina bänkar vid läsningen. ”Så ibland är det 

bara, öppna boken, läs!” Inger och Mona nämner att de är väldigt låsta till sitt eget 

klassrum, det enda utrymme som finns är korridoren. De finns grupprum att boka i 

skolan, men Inger och Mona anser precis som Gerd att transporten till och från 

klassrummet tar för mycket tid och därför utnyttjades inte den möjligheten.  

5.4.2 Tyst läsmiljö 

Karin och Inger menar båda att det är betydelsefullt att det är tyst när lärare och elever läser. 

Inger menar dock att detta inte är självklart utan elever måste få tränas i att ge varandra 

tystnad.   

 

Vi har tränat, tränat och tränat. Jag har försökt förmedla till eleverna att det här är vår viktigaste 

stund på dagen, det är det viktigaste vi gör när vi läser. Därför är det viktigt att elever ger varandra 

arbetsro (Inger).  
 

Vid våra observationer har vi fått ta del av en mycket tyst läsmiljö i Karin och Ingers 

klassrum. Denna tysta miljö kunde vi inte se i Monas och Gerds klassrum. Lärare 

eftersträvade tystnad, men det småpratades trots allt mellan lärare och elever. Under 

observationerna upptäckte vi att mysfaktorn tog över i deras klassrum, vilket Mona också 

poängterar ”vi brukar ha det lite mysigt […], släcka ner. För jag tycker att det är också en 

viktigt bit, det är hur miljön är, det är också avgörande för eleverna ska bli lite inspirerade” 

(Mona).  

5.4.3 Tillgång till skönlitteratur 

Samtliga lärares uppfattning är att läsning av skönlitteratur ska ske på ett roligt och 

lustfyllt sätt. För att elever ska bli läsande personer menar Karin att hon måste erbjuda 

dem ett stort utbud av skönlitteratur.  

 

”Barnen läser inte för sig, utan vi måste introducera och visa böcker som kan intressera” (Inger). 
 

I samtliga klassrum finns det skönlitteratur utifrån olika genrer, intressen och 

svårighetsgrad. Karin och Inger nämner att det hela tiden måste vara fullt med litteratur 
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i klassrummet. Elever ska inte behöva leta, utan litteratur ska finnas på plats. På 

samtliga fyra skolor finns det ett skolbibliotek, men lärarna nämner att på grund av ett 

begränsat utbud av skönlitteratur vänder de sig ofta till stadsbiblioteket. Mona nämner 

att på stadsbiblioteket finns en särskild skolbibliotekarie som hjälper både lärare och 

elever att hitta ”rätt”. En stor del av skönlitteraturen i samtliga klassrum kommer från 

stadsbiblioteket i form av boklådor. Karin anser att det är viktigt att visa sitt eget 

engagemang och intresse för litteratur. När boklådan från stadsbiblioteket kommer till 

hennes klassrum visar hon sin glädje och försöker göra den spännande. Hon menar ”om 

jag som lärare tycker att det är roligt, så är de upp i taket och tycker att det är jätteroligt” 

(Karin). Inger anser också det är viktigt att visa sin entusiasm kring skönlitteratur och 

hjälpa elever att hitta litteratur som passar dem.  

 

Mona, Karin och Inger nämner alla att de skulle vilja ha mer kunskap om nya böcker. Själva 

hinner de inte med att läsa all ny skönlitteratur som kommer ut. De är därför tacksamma att 

kunna ta hjälp av skolbibliotekarien som är mer kunnig inom fältet. Skolbibliotekarien har 

kommit vid flera tillfällen till deras klassrum och haft bokprat med eleverna. Inger nämner att 

bibliotekarien skapar ett sug efter litteratur som hon presenterar. Elever vill direkt läsa och 

ställer upp sig på kö för att inom kort kunna läsa böckerna själva. Gerd nämner att 

skolbibliotekarien har haft bokprat med elevernas föräldrar istället för med eleverna själva. 

Detta för att även föräldrar ska inspireras av litteratur och motivera sina egna barn till att läsa.   

 

Inger nämner att elever på hennes skola har tillgång till DASIY- böcker som är en form av 

digitala ljudböcker. Hon menar att DASIY- böcker hjälper och ger elever som har svårigheter 

med läsning en lustfylld och god läsupplevelse.  

 
Vi har nu redovisat för våra resultat där vi presenterat våra tolkningar av intervjuer och 

observationer med lärare. I nästa kapitel diskuterar vi uppsatsens resultat i relation till 

bakgrund och tidigare forskning.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi resultaten av undersökningarna i relation till uppsatsens syfte, 

frågeställningar, bakgrund samt tidigare forskning. För att tydliggöra vår resultatdiskussion 

använder vi rubriker kopplade till uppsatsens frågeställningar. Vidare kommer vi i kapitlet att 

reflektera över våra metodologiska överväganden. Vi avslutar kapitlet med reflektioner av vad 

vi kommit fram till samt ger förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Skönlitteraturens syfte i undervisningen samt dess koppling till styrdokumenten 

I mötet med skönlitteratur ska elever ges förutsättningar att utveckla sitt språk, identitet och 

förståelse för omvärlden (Lgr 11). I våra resultat har vi kommit fram till att alla lärare är 

överens om att skönlitteratur är viktig i undervisningen och att elever utvecklas på ett 

personligt och intellektuellt plan vid läsning. I enlighet med svenskämnets kunskapskrav i 

årskurs 3 (Lgr 11) anser vi att lärares skönlitterära undervisning ger elever möjlighet till att 

läsa, lyssna och samtala om litteratur samt relatera till egna erfarenheter. I våra 

undersökningar har vi fått del av att lärare använder skönlitteratur i olika syften för att elever 

ska utveckla godtagbara kunskaper. Vi menar att lärarna är väl insatta i kunskapskraven och 

att de arbetar aktivt med dem. Dock relaterar lärare till kunskapskraven på olika sätt, för att 

både lärare och elever ska ha en gemensam förståelse. Gerd poängterar att kursplanens 

utformning i ämnet svenska är svårbegriplig och har därför tillsammans med sina elever 

omformulerat kursplanen till ett enklare språk. Birgitta Garme (2006) anser att det är en av 

skolans viktigaste uppgifter att skapa och främja ett språk som alla har god förståelse för. Vi 

anser att detta är viktigt och menar att Gerds didaktiska val har stor betydelse för elevers samt 

föräldrars insikt om kunskapskraven. Karin nämner att hon anser det är viktigt att vara tydlig 

med framförandet av kunskapskraven för eleverna. Ju tydligare hon är desto kunnigare blir 

elever om deras egna förmågor att nå kraven. Vi anser att det är viktigt att lärare arbetar så 

som Gerd och Karin gör för att öka elevers medvetenhet om kunskapskraven. En fundering 

utifrån detta är om lärares tydliggörande av kunskapskraven ökar elevers förståelse av att lära 

genom skönlitteratur? Vår undersökning visar att skönlitteratur är ett viktigt redskap som 

utvecklar elevers kunskaper och färdigheter. 

 

Dahlgren m fl (2006) och Fridolfsson (2008) konstaterar att lärare ska vara förebilder och 

inspirationskällor för elevers läs- och skrivinlärning, vilket resultatet av våra undersökningar 
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också påvisar. Samtliga lärare är eniga om att de måste fånga elever och inspirera dem till att 

läsa och att skönlitteratur ska ses som en inspirationskälla. Det framkommer också i intervjun 

med Karin att lärares eget intresse och engagemang för litteratur är viktigt, vilket också Lindö 

(2005) påpekar. En slutsats vi kan dra utifrån våra resultat är att lärare är centrala inspiratörer 

för elevers lärande och utveckling och att de motiverar elever till att läsa skönlitteratur. Men 

det är viktigt att lärare inte är för påträngande i rollen som inspiratörer eftersom det då kan ha 

motsatt effekt, det vill säga att eleverna i stället tar avstånd från skönlitteratur. Stensson 

(2006) menar att det är lärarens uppgift att planera och strukturera upp undervisningen så en 

god läsmiljö kan skapas för alla.  

6.1.2 Vikten av klassrumsmiljön i lärares arbete med skönlitteratur 

Klassrumsmiljön hos samtliga lärare utgår från ett kommunikativt samspel med skönlitteratur 

som utgångspunkt. Något som vi tolkar sker i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv på 

utveckling och lärande. Enligt Jönsson (2007) ska klassrumsmiljön organiseras utifrån 

kommunikation där lärares och elevers gemensamma världar formas och växer. I våra resultat 

har vi observerat inbjudande klassrumsmiljöer med varierat utbud av skönlitteratur. Detta 

nämner Björk och Liberg (2009), Dahlgren m fl (2009), Jönsson (2007) samt Stensson (2006) 

som viktigt för att elever ska fängslas. Vi anser att den inbjudande miljön samt utbudet av 

litteratur skiljde sig klassrumsmiljöerna emellan. En stor del av detta beror enligt oss på 

klassrummets storlek samt antalet elever i varje klass.  

 

Dahlgren m fl (2006) samt Stensson (2006) nämner att det i klassrumsmiljön bör finnas en 

avskild plats för läsning, för att lärare och elever ska kunna sitta ostört och läsa. I samtliga 

klassrum kunde vi utifrån våra observationer iaktta att avskilda läsplatser fanns, men att de 

inte användes i så stor utsträckning. Vid våra intervjuer framhöll Gerd tydligast att hon ansåg 

att transporten till och från läsmiljöerna tog för mycket tid och att hennes elever istället fick 

sitta kvar i sina bänkar och läsa. Vi anser att det är ett medvetet didaktiskt val Gerd gör, men 

att det är synd att elever inte får möjlighet att använda läsmiljöerna. Fast (2007) betonar dock 

att det inte är en specifik plats som läsning är förlagd till utan att det är den plats som läsaren 

väljer att vistas inom som är betydelsefull. I våra resultat har vi endast i Karins klassrum 

observerat det som Fast betonar. Vi anser att detta till stor del beror på att övriga lärare och 

även Karin anser att undervisning med skönlitteratur är en mycket viktig del som ska ske i 

klassrummet inom strukturerade ramar. En fråga vi ställer oss är om de strukturerade ramarna 

alltid är didaktiskt ”rätt” och vilka läsmiljöer eleverna själva skulle välja? Vi menar att sitta i 
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fönstret, på golvet under bordet, i ett hörn eller i en soffa kan ge elever lika mycket läsro som 

när de sitter i bänken. Det är viktigt anser vi att lärare ibland ”går utanför ramarna” och tillåter 

en mer ostrukturerad läsmiljö eftersom det inspirerar elever. Läsning ska framförallt vara en 

lustfylld upplevelse, där intresse, nyfikenhet och glädje skapas. 

 

Den skönlitteratur elever läser bör vara av varierad genre och svårighetsgrad samt bör väcka 

intresse, nyfikenhet och skapa glädje (Taube 2007a, Nilsson 2007). Detta anser vi utmärker 

arbetet med skönlitteraturen i samtliga klassrumsmiljöer vi observerat. Lärarna framhåller 

enbart möjligheter när det gäller att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. I samtliga 

klassrum är hyllan fylld med varierad litteratur för att elevers olika intressen och nyfikenhet 

ska inspireras. Gerd nämner att en begränsning i hennes klassrum är att det finns för få 

bokexemplar av samma titel, då hon önskar att elever kunde läsa gemensam litteratur och 

samtala om den.  

 

När lärare ska fylla på hyllan i klassrumsmiljön tar de hjälp av stadsbibliotekets 

skolbibliotekarie. Mona är tacksam över att kunna ta hjälp av någon som är mer kunnig inom 

fältet. En slutsats vi kan dra utifrån våra resultat när det gäller litteraturundervisning är att 

skolbibliotekarien har stor betydelse. Det är enligt vår tolkning hon som både inspirerar lärare, 

elever och föräldrar att läsa skönlitteratur. Problematiken som vi anser med detta är att 

samtliga lärare är mycket beroende av skolbibliotekarien för att genomföra undervisning 

enligt kraven i Lgr 11.  Vi anser det är synd att inte varje skola har en skolbibliotekarie att ta 

hjälp av, då vi i våra resultat har kommit fram till att det är betydelsefullt för elevers 

utveckling och lärande.  

 

Vid litteraturundervisning är det inte bara viktigt att klassrumsmiljön är inbjudande och 

innehåller ett varierat utbud av skönlitteratur, utan våra resultat visar att en lugn och tyst miljö 

också är viktigt i klassrummet. Det är framförallt Karin och Inger som framhåller att det ska 

vara tyst när lärare och elever läser. Detta hade vi inte reflekterat så mycket över innan, då det 

ofta ses som en ”oskriven regel” i skolan att vid läsning ska det vara tyst. I Monas och Gerds 

klassrum anser vi att lärarna eftersträvade tystnad, men att detta inte gav så stora resultat. Det 

vi istället uppmärksammande i deras klassrum var att mysfaktorn tog över, då lärarna 

mörklade rummet och tände ljus. Det småpratades i klassrummet, men dock upplevde vi att 

elever trivdes och fann läsro. Vi anser att en god klassrumsmiljö inte är något som blommar 

upp av sig själv utan det kräver ett aktivt och medvetet arbete, som lärare och elever 
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tillsammans bygger upp genom att alla känner lust att lära utifrån läsning av skönlitteratur och 

att lära är något de gör på många olika sätt.  

6.1.3 Hur skönlitteratur integreras i undervisningen och i lärares didaktiska tankegångar 

Våra resultat visar att skönlitteraturen integreras i svenskämnesundervisningen genom 

högläsning, tyst läsning, läsförståelse, tematisk undervisning samt bearbetning utifrån 

litteraturläsning. Vi kommer att diskutera dessa arbetssätt samt lärarens didaktiska 

tankegångar i relation till valen av arbetssätt. 

 

Högläsning  

Högläsning av skönlitteratur förekommer i våra resultat genom att det främst är lärarna som 

läser för eleverna. Fridolfsson (2008) menar att högläsning syftar till att lärare och elever ska 

ha en skön och trevlig stund tillsammans, där de enbart får ägna sig åt att lyssna. Karin och 

Inger påstår att en god läsare bör fånga sina mottagare genom att engagera dem i texten och 

genom att förändra och variera tonläget i rösten. Inger menar också att högläsningen är en stor 

hjälp för de elever som inte läser. ”När jag läser får de lyssna och vi kan tillsammans 

diskutera bokens handling” (Inger). Vi anser att det är viktigt att elever får lyssna till 

högläsning, framförallt de elever som inte läser så mycket. Dessa elever får i högläsningen 

möta litteratur som de annars förmodligen inte skulle läsa. Detta anser vi utvecklar deras 

kunskap och förståelse av att tolka texter av svårare genrer.  

 

Genom högläsning sker ett samspel mellan den som läser och den som lyssnar, det poängterar 

Björk och Liberg (2009), Dominkovic m fl (2006) samt Fridolfsson (2008). Samtliga 

författare menar att när lärare samtalar med elever om litteratur utvecklar de strategier för hur 

de kan gå tillväga för att förstå budskapet i texterna. Vi anser att detta samspel kan kopplas 

samman med det sociokulturella perspektivet, där inlärning enligt Dysthe (1995) alltid sker i 

ett rum av samspel, antingen i en dialog med levande röster eller i en dialog med texter som 

läses. I våra resultat kunde vi urskilja flera tillvägagångssätt som visar hur högläsning kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet där lärande sker i samspel. I Monas klassrum läser 

elever högt för varandra i par. Hon menar att det är viktigt att ge elever många olika tillfällen 

att träna på att läsa högt och samtala om det lästa med en kamrat. Gerd arbetar i sin klass med 

att eleverna får träna på högläsning genom att de får läsa skönlitteratur högt för en mindre 

grupp med förskolebarn. Vi anser att både Monas och Gerds didaktiska tankegångar angående 

högläsning är betydelsefull för elevers fortsatta lärande. Vi menar att när elever får tillfälle att 
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träna flera gånger på sin högläsning utifrån olika tillvägagångssätt, stimuleras läslusten hos 

eleverna och de känner trygghet i sin läsning. Högläsningen kan upplevas som påfrestande av 

elever, men vi menar att när lärare ger elever tid till att träna högläsning i mindre grupp, ger 

de också elever förutsättningar till att lyckas. Vi anser att högläsning i både stor och liten 

grupp är betydelsefull, då lärande sker genom att elever samspelar med varandra. Återigen 

kan vi koppla samman lärares arbete med högläsning till det sociokulturella perspektivet, där 

lärande och utveckling sker genom kommunikativa processer (Säljö 2000). 

 

Högläsningen bidrar också till att elever får höra skriftspråkets olika former, då det i litteratur 

finns ord som elever aldrig skulle möta i vardagliga samtal (Dominkovic m fl 2006, Björk & 

Liberg 2009). I våra resultat framhöll Inger detta, då hon i sin klass har elever med annat 

modersmål än svenska. Enligt henne främjar högläsning av skönlitteratur dessa elever samt 

övriga, då de i litteraturen får möta ett mer varierat språk än i vardagliga samtal. Inger 

poängterar vikten av att involvera hemmet i läsundervisningen och uppmuntra föräldrar att 

läsa högt med sina barn. Gerd menar också att det är viktigt att ha ett gott samarbete med 

hemmet. Vi anser att det är viktigt att beakta att det inte är säkert att alla föräldrar har 

möjlighet att hjälpa sina barn med läsningen av olika anledningar. Detta ställer högre krav på 

lärare att hitta andra arbetsmöjligheter för eleverna. Inger använder sig av DASIY- böcker i 

undervisningen, för att elever ska få möjlighet att lyssna på litteratur vid flera olika tillfällen. 

DASIY- böcker är ett hjälpmedel för både lärare och elever, då elever mer självständigt kan 

lyssna till högläsning. Problematiken vi ser med hjälpmedlet är att elever lämnas ensamma 

och att det inte sker ett naturligt samspel med texten. När svåra och obegripliga ord 

framkommer i texten har eleverna inte någon att samtala med det om. Vi menar att det då blir 

en form av tyst läsning trots att eleverna lyssnar till skönlitteratur. 

 

Tyst läsning 

En slutsats vi kan dra utifrån våra resultat när det gäller tyst läsning är att lärare bör intressera 

sig för elevers individuella läsning, vilket också Björk och Liberg (2009) menar. Både Inger 

och Karin är aktiva under tillfällena då den tysta läsningen äger rum. De är medvetet tysta, går 

runt och ber eleverna läsa för dem, de lyssnar på eleverna och samtalar om boken. Gerd 

nämner att hon själv brukar sitta och läsa när eleverna läser, vilket tyder på att hon intresserar 

sig för elevernas läsning. Dock uppmärksammade vi inte det under vårt observationstillfälle. 

Mona var passiv under den tysta läsningen och sysselsatte sig med andra saker. Vi anser att 

lärare bör vara tysta under lästillfällen och som Björk och Liberg påstår, intressera sig för 
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elevers läsning. Detta för att visa gott omdöme och för att elever i läsandet av skönlitteratur 

ska kunna koppla av, känna glädje och spänning, vilket också Taube (2007a, 2007b) ger 

uttryck för.  

 

Våra resultat visar till stor del att elever till sin enskilda tysta läsning bör få välja den litteratur 

de själva vill läsa. Gerd, Karin och Mona framhåller vikten av att elever får läsa litteratur de 

själva är intresserade av, så länge det finns olika genrer och svårighetsgrad att välja mellan. 

Detta menar också Björk och Liberg (2009), Jönsson (2007) samt Nilsson (2007) är 

betydelsefullt. Inger däremot väljer själv ut den litteratur hon anser passar varje elev, eftersom 

hon menar att hon har en god kunskap om deras individuella läsning. Vi anser att det finns 

både möjligheter och begränsningar med båda tillvägagångssätten. Möjligheten med att elever 

själva får välja litteratur är att de kan utgå från sina intressen och därmed motiveras till att 

läsa. Begränsningen med detta menar vi är att elever kanske alltid väljer litteratur av liknande 

genrer och svårighetsgrad. Det blir ingen utmaning eller stimulans för deras läsande. 

Möjligheten med att läraren väljer litteratur till elever är att de får utmaning och stimulans av 

anpassad litteratur. Men vi ser att det finns en begränsning med detta då elever blir servade 

och inte behöver anstränga sig för att hitta litteratur att läsa. Lärares tillvägagångssätt anser vi 

måste varieras, då det är viktigt att både lärare och elever är aktiva vid litteratursökningen.  

 

Läsförståelse  

En slutsats vi kan dra utifrån våra resultat när det gäller både högläsning och tyst läsning av 

skönlitteratur är att det är viktigt att lärare arbetar med elevers läsförståelse. Samtliga lärare i 

vår undersökning betonar att elevers läsförståelse är viktig för att litteraturundervisningen ska 

bli en läsgemenskap som upplevs som lärande och utvecklande för både lärare och elever. Vi 

anser som lärarna att läsförståelsen är av stor betydelse och innebär att lärare måste arbeta 

medvetet med det i undervisningen. På ett liknande sätt som Bråten (2008a) anser vi att 

läsförståelse inte enbart handlar om att överta allt som står i texten, utan det handlar om att 

skapa mening och förståelse. Lärare måste vara aktiva och se till att elever skapar ett samspel 

mellan text och egna reflektioner. De egna reflektionerna är av stor betydelse för att elever 

ska få koppla sin läsning till egna erfarenheter och bilda sig kunskaper i andra ämnen. Mona 

och Inger menar att lärare bör vara mer medvetna och tänka över sina didaktiska val vid 

läsförståelsen. ”Det är otroligt viktigt att ha en plan när det gäller läsinlärning och allra helst 

för de barn som inte lyckas” (Inger). De elever som har svårigheter med sin egen läsning kan 

inte som lärarna också framhåller sitta och läsa tyst för sig själva. Enligt Lena Kåreland 
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(2009) är det ”genom litteratur vi får tillgång till en otalig mängd erfarenheter och 

verkligheter som vi annars inte skulle få ta del av. Att läsa litteratur ger både bildning och 

färdigheter” (Kåreland 2009, s 163). En fråga vi ställer oss är hur och när elever som inte 

förstår vad de läser i litteraturen ska få ta del av erfarenheter och verkligheter som ger 

bildning och färdigheter? Vi anser som Mona och Inger att det är viktigt att lärare tänker över 

sina didaktiska val vid läsförståelsen. Istället för att elever som har svårt att läsa ska sitta tysta 

anser vi att dessa elever i samspel med andra ska läsa högt och samtala om det lästa. Det är 

först då som elever kan ta till sig text och skapa ny kunskap. I samtliga klassrum förekom det 

att någon av eleverna hade svårigheter att läsa. Det var dock enbart i två klassrum som vi 

observerade att lärare satte sig ner med elever och lät dem läsa högt samt att de tillsammans 

samtalade om boken. Vi anser att det kan finnas en risk att elever i den tysta läsningen blir 

utelämnade och själva måste försöka skapa mening och förståelse genom olika bearbetningar.  

 

Tematisk undervisning 

Nilsson (2007) framhåller att tematisk undervisning handlar om att olika ämnen integreras till 

en helhet. Vi uppfattar utifrån resultatet av våra undersökningar att skönlitteratur integreras 

till en helhet med andra ämnen, främst i Karins och Ingers klassrum.  Karin arbetar med temat 

”Trollflöjten” där skönlitteraturen i samband med musik spelade en viktig roll. Inger arbetar 

tematiskt med sagor och integrerar både svenska och engelska i undervisningen. Nilsson 

(2007) och Lindö (2002) menar båda att läsning av skönlitteratur kan användas som 

dörröppnare vid introduktion av ett nytt tema. Detta arbetssätt anser vi stämmer överens med 

hur både Gerd och Mona använder sig av tematisk undervisning. Vi anser att det är positivt att 

alla lärare i vår undersökning använder sig av skönlitteratur i den tematiska undervisningen. 

Det visar att skönlitteraturen ses i ett vidare perspektiv och är viktig och relevant. Dock är det 

märkbart att några lärare är mer insatta i denna undervisningsform än vad andra är. Detta kan 

enligt oss bero på lärares intresse och engagemang till att i planeringen integrera flera ämnen. 

Det kräver mer planering och arbete av lärare för att skapa tematisk undervisning. Vi anser att 

innehållet i undervisningen blir mer tydlig och meningsfull för elever, då skönlitteraturen 

tillsammans med andra ämnen integreras till en helhet.  

 

Bearbetning utifrån litteraturläsning  

Arbetet är inte slut efter bokens sista rad, utan det är framförallt då som arbetet börjar och 

elever får möjlighet till att bearbeta sin läsning (Stensson 2006). I våra resultat har vi kommit 

fram till att lärarna anser att bearbetning av litteratur är viktig. Det som vi kan tolka utifrån 
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detta är att samtliga lärare arbetar med bokrecensioner där eleverna efter avslutad läsning får 

skriva några rader om sina tankar, erfarenheter och funderingar kring litteraturen. Arbetssättet 

känns för oss inte som ett inarbetat moment, där både lärare och elever vet vad de ska göra 

och vad som förväntas av dem. Inger och Gerd nämner att elevers läslust kan avta om de alltid 

måste skriva bokrecensioner. Vi förstår lärarnas resonemang, men ställer oss kritiska till 

varför de inte använder sig av andra arbetssätt för att elever ska få möjlighet till att bearbeta 

litteratur. Det är ingenting enligt oss som säger att det bara finns ett tillvägagångssätt att 

bearbeta litteratur från. Vi anser som Jönsson (2007) att bearbetning av litteratur ska ske 

utifrån olika tillvägagångssätt, där lärares och elevers olika röster samspelar. I samspelet får 

de uttrycka sina egna tankar och erfarenheter av den lästa litteraturen samt ta del av andras. 

Detta tillvägagångssätt har vi uppmärksammat i Ingers, Mona och Karins klassrum, där 

litteratursamtal förekom. I litteratursamtalet i klassrummen fick elever uttrycka sina egna 

tankar och erfarenheter av det lästa. I Ingers klassrum kunde vi utifrån våra observationer se 

att eleverna hade ett antal frågor som de skulle fundera kring innan de fick samtala. Detta 

menar vi var bra, då eleverna fick möjlighet att samla ihop och formulera sina egna tankar 

samt erfarenheter. Vi anser att detta arbetsmoment skulle kunna utvecklas genom att elever 

för anteckningar inför samtalet i en loggbok. Inger poängterade vid flera tillfällen att flera av 

hennes elever hade svårigheter att uttrycka sig muntligt och därför anser vi att 

loggboksskrivande skulle passa bra. Det skriftliga i loggboken blir som Dysthe (1995) menar 

ett underlag som eleverna har som stöd under samtalet.  

 

Vi anser att det är nödvändigt att lärare i den skönlitterära undervisningen använder sig av 

varierade tillvägagångssätt. Bearbetning av litteraturläsning ser vi som ett vidgat begrepp av 

literacy, där elever får dra slutsatser, associera det lästa och skrivna till egna kunskaper och 

erfarenheter samt ha god förståelse med ändå vara kritisk till text, vilket också Fast (2007) 

framhåller. Literacy anser vi möjliggör elevers läslust samt läsförståelse. 

6.2 Reflektioner av våra metodologiska överväganden  

Vår uppsats är baserad på tidigare forskning som vi anser är relevant inom det forskningsfält 

vi undersökt. Med utgångspunkt i syfte, frågeställningar, bakgrund och tidigare forskning har 

vi samlat in empiriska data om hur lärare resonerar om och arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Metodvalen anser 

vi ger styrka åt våra undersökningar, då vi inte bara förlitade oss på vad intervjupersonerna 

berättade utan också på vad de gjorde när vi var på besök i deras klassrum. En annan styrka i 
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våra undersökningar är att vi har använt oss av behöriga svensklärare i årskurs 3 med varierad 

erfarenhet. Vi anser att lärarnas kvalifikationer inom läs- och skrivinlärning har varit av stor 

vikt, då våra undersökningar utgår från svenskämnesdidaktik. Lärarnas varierade 

yrkeserfarenheter har vidgat undersökningarnas innehåll om skönlitteratur i undervisningen. 

Vårt val att använda oss av behöriga lärare i årskurs 3 anser vi har varit berikande. Vi kan i 

efterhand reflektera över att vi lika väl kunde ha använt oss av behöriga svensklärare i årskurs 

1-3, då lärare redan från årskurs 1 arbetar mot att elever ska få godtagbara kunskaper, i 

enlighet med svenskämnets kunskapskrav. 

 

Vi anser att intervjusamtalen inte bara har berikat vår egen kunskap om arbetet med 

skönlitteratur, utan också lärarnas. I samtalen har de tänkt till och reflekterat över sina 

didaktiska val i sitt arbete och har enligt oss fått en djupare förståelse om hur viktig 

skönlitteraturen är i deras undervisning för elevers läs- och skrivinlärning. Vår uppfattning är 

att lärarnas uttalanden i intervjuerna har förstärks av att vi har observerat lärarnas arbete i 

klassrumsmiljön, vilket förmodligen inte skulle ha blivit lika omfångsrikt om vi bara 

genomfört intervjuer. Detta menar vi beror på att vi har fått uppleva miljöerna på plats och 

därmed kunnat urskilja viktiga detaljer som inte varit möjliga att upptäcka i intervjusamtalen. 

 

En annan del som talar för uppsatsen var att vi genomförde två pilotintervjuer för att utveckla 

vår intervjuteknik till kommande intervjuer med lärarna. Med hjälp av pilotintervjuerna 

ändrade vi om några av våra frågeställningar. Trots detta behövde vi under intervjuerna med 

lärarna ställa följdfrågor, för att styra in deras svar på den skönlitterära läsundervisningen. I 

efterhand anser vi att detta berodde på att vi i intervjuerna eftersträvade öppna samtal, där 

lärarna fick möjlighet till att utveckla sina tankar och erfarenheter. Delvis fick vi de samtal 

som vi eftersträvade, men om vi hade varit tydligare till lärarna att det öppna samtalet endast 

skulle fokuseras vid läsning av skönlitteratur och inte utifrån ett helhetsperspektiv på 

läsundervisning, anser vi att lärarna mer skulle ha hållit sig till våra frågeställningar.  

 

För att tolka våra resultat inspirerades vi av en hermeneutisk tolkningsmetod som utifrån 

Westlund (2009) visar hur delarna av empiriska data ställs i relation till helheten. Vi anser att 

den hermeneutiska tolkningsmetoden har varit till stor hjälp i tolkningsprocessen, då det enligt 

oss hade varit svårt att urskilja teman till resultatdiskussionen utan denna tolkningsmetod. Vi 

funderade på att använda oss av meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning 

som Kvale och Brinkmann (2009) menar är bra tillvägagångssätt vid bearbetning av 
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empiriska data. Men vi ansåg att den hermeneutiska tolkningsmetoden passade bearbetningen 

bättre, då vår avsikt var att få en djupare förståelse för lärares resonemang om och arbete med 

skönlitteratur i undervisningen.  

6.3 Avslutande reflektioner  

Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare i årskurs 3 resonerar om och 

arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Under vår VFU kom vi i kontakt med den 

skönlitterära undervisningen, men det var först när vi läste Jönssons (2007) avhandling som 

vårt intresse fördjupades. Utgångspunkten enligt henne är att läsning är en social process där 

förståelse skapas i samtal och samspel mellan lärare och elever. Vi har i vår uppsats kommit 

fram till att samtal och samspel är viktiga för att utveckling och lärande ska ske. Detta är 

något som framträder i uppsatsens olika kapitel och som vi relaterar till ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande.  

 

Vi gick in i detta forskningsfält med erfarenheter om att skönlitteratur användes i 

svenskämnesundervisningen, men det vi inte hade kunskaper om var i vilken utsträckning det 

användes och vad lärarna hade för avsikt med undervisningen. Nu i efterhand har vi erfarit i 

vilken utsträckning skönlitteraturen används, då lärare i våra undersökningar har framhållit att 

det ska vara en naturlig del i svenskämnesundervisningen. De avsikter lärare har med 

undervisningen är att lärare och elever tillsammans ska utvecklas och lära genom 

skönlitteratur.  

 

Ett resultat som vi vill lyfta fram ytterligare är att lärare är viktiga för att den skönlitterära 

undervisningen ska äga rum. Vi har kommit fram till att det är de som både inspirerar och 

motiverar elever till att läsa skönlitteratur. Hur skulle en klassrumsmiljö se ut om lärarna inte 

intresserade och engagerade sig för den skönlitterära undervisningen? Hur skulle elever kunna 

utvecklas i enlighet med kunskapskraven i årskurs 3 om de inte läste skönlitteratur? Vi anser 

att dessa frågor är intressanta, men vi har i denna uppsats inte haft möjlighet att undersöka 

detta.  Men våra uppfattningar är att lärarens roll är avgörande, för att alla elever ska få 

tillträde till skönlitteraturens rikedomar som hjälper dem att förstå världen och sig själva. 

Läsning av skönlitteratur anser vi också möjliggör elevers olika förutsättningar att nå 

kunskapskraven i ämnet svenska, då undervisningen blir mer inspirerande och lustfylld. 

  

I våra resultat har vi uppmärksammat att lärare är viktiga förebilder för att elever ska läsa 
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skönlitteratur. När lärare visar intresse och engagerar sig för elevers läsning, bidrar det till att 

eleverna själva utvecklar en förståelse för vikten av att intressera och engagera sig. I Gerds 

klass anser vi att detta synliggörs, då klassen samarbetar med förskolan. I sitt klassrum 

inspirerade och motiverade hon elever till att läsa skönlitteratur. På förskolan inspirerade och 

motiverade elever barn till att ta del av skönlitteratur. Vi anser att elever blir förebilder för 

barnen på förskolan, tack vare att de själva har en god förebild att se upp till och ta efter. Ett 

samarbete mellan skola och förskola anser vi leder till att elever i tidig ålder får möjlighet att 

utvecklas och lära sig i samspel med skönlitteratur. Vi anser att flera skolor borde anamma 

detta arbetssätt, då elever i samspel med andra växer och blir läsande individer. 

 

I vår uppsats har vi tagit del av fyra olika lärares resonemang och arbete med skönlitteratur i 

undervisningen, vilket har varit mycket intressant och lärorikt. Om vi skulle få möjlighet att 

forska vidare anser vi att en intressant aspekt skulle vara att undersöka flera lärares 

skönlitterära undervisning. Framförallt skulle det vara intressant att undersöka samt jämföra 

hur lärare på både låg- och mellanstadiet arbetar och även ta del av både kvinnliga och 

manliga lärares perspektiv. Dessutom skulle det vara oerhört stimulerande att få undersöka en 

lärandemiljö i likhet med Jönssons (2007) klassrum.  

 

 

 

 

 



 

 

Referenslista 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (2009): Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

Bommarco, Birgitta (2006): Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. 

Malmö studies in educational sciences, 25.  

Bråten, Ivar, red (2008a): Läsförståelse - inledning och översikt. I Ivar Bråten, red: 

Läsförståelse i teori och praktik. s. 11-21. Lund: Studentlitteratur. 

Bråten, Ivar, red (2008b): Läsförståelse - komponenter, svårigheter och åtgärder. I Ivar 

Bråten, red: Läsförståelse i teori och praktik. s. 47-83. Lund: Studentlitteratur.  

Dahlgren, Gösta; Gustavsson, Karin; Mellgren, Karin & Olsson, Lars-Erik (2006): Barn 

upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber AB. 

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dominkovic, Kerstin; Eriksson, Yvonne & Fellenius, Kerstin (2006): Läsa högt för barn. 

Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, Olga (1995): Det flerstämliga klassrummet: Lund: Studentlitteratur. 

Elbro, Carsten (2004): Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB. 

Fast, Carina (2008): Literacy - i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009): Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I 

Andreas Fejes & Robert Thornberg, red: Handbok i kvalitativ analys. s 13-34. 

Stockholm: Liber. 

Fridolfsson, Inger (2008): Grunderna i språkinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Garme, Birgitta (2006): Tala är guld! I Louise Bjar, red: Det hänger på språket! Lärande och 

språkutveckling i grundskolan. s 113-131. Lund: Studentlitteratur.  

Gustavsson, Bernt & Schmidt, Catarina (2011): Läsande och skrivande som tolkning och 

förståelse. Skriftspråk som meningsskapande litteracypraxis. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 16 (1), s 36-50. 

Jönsson, Karin (2007): Litteraturarbetes möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-

3. Malmö studies in educational sciences, 33. 

Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I Jörgen Dimenäs, red: Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. s 47-69. 

Stockholm: Liber AB. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kåreland, Lena (2009): Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Stockholm: 

Skolverket. [http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575] 

Lindö, Rigmor (2002): Det gränslösa språkrummet. Om barns tal- och skriftspråk i ett 

didaktiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Lindö, Rigmor (2005): Den meningsfulla språkväven. Lund: Studentlitteratur. 

Molloy, Gunilla (2008): Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Jan (2007): Tematisk undervisning. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, Magnus (2007): Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur. 

Rosén, Monica & Gustafsson, Jan-Eric (2006): Läskompetens i skolår 3 och 4. I Louise Bjar, 

red: Det hänger på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan. s 29-55. 

Lund: Studentlitteratur.  



 

 

Stensson, Britta (2006): Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. 

Göteborg: Diadalos. 

Strandberg, Leif (2009): Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Nordstedts Akademiska Förlag. 

Säljö, Roger (2000): Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts Akademiska Förlag. 

Taube, Karin (2007a): Barns tidiga läsning. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. 

Taube, Karin (2007b): Läsinlärning och självförtroende. Psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Nordstedts Akademiska 

Förlag. 

Thurén, Torsten (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. [Kan hämtas från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 2011-09-

16]. 

Vygotskij, Lev S (1999): Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Westlund, Ingrid (2009): Kvalitativ textanalys. I Andreas Fejes & Robert Thornberg, red: 

Handbok i kvalitativ analys. s 136-153. Stockholm: Liber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi heter Marie Bergström och Sandra Johansson och läser sista terminen på lärarprogrammet 

på Örebro universitet. Denna termin skriver vi C-uppsats i ämnet svenska och inriktar oss på 

läs- och skrivdidaktik.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare resonerar om och arbetar med skönlitterära 

texter i undervisningen. Vår avsikt är att observera och intervjua några lärare i årskurs 3 i X-

kommun. 

 

För att vi ska lyckas med denna uppsats behöver vi din hjälp. Vi vill besöka ditt klassrum vid 

ett tillfälle och observera hur du arbetar med skönlitteratur i undervisningen.  Vi vill också 

intervjua dig ca 30-45 minuter och samtala om hur du resonerar kring dina didaktiska 

överväganden i ditt arbete med skönlitteratur i undervisningen.  

 

Vi avser att spela in intervjusamtalet på en Mp3-spelare.  Det som sägs under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer sedan att raderas när arbetet är 

avslutat och godkänt och ingen utomstående kommer att kunna ta del av det. 

 

Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår undersökning, då vi tror att din erfarenhet och 

kunskap inom området läs- och skrivdidaktik kommer att berika vår uppsats. Vi är tacksamma 

om du hör av dig till oss med svar så snart som möjligt. Vår önskan är att genomföra studien 

v. 42-45.  

 

Med vänliga hälsningar // Marie Bergström & Sandra Johansson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur många år har du undervisat i skolår 1-3? 

 Vad har du för utbildning inom läs- och skrivinlärning? 

 Hur trivs du i din yrkesroll som lärare? 

Vilket är ditt syfte med skönlitteratur i undervisningen?  

 Hur arbetar du med skönlitteratur i undervisningen? 

 Hur relaterar du till kursplanens mål i svenska och hur synliggörs det i klassrummet? 

 Vilka möjligheter anser du finns med att arbeta med skönlitteratur i undervisningen? 

Vilka begränsningar anser du finns med att arbeta med skönlitteratur i 

undervisningen?   

 På vilka sätt anser du att skönlitteratur utvecklar och stimulerar elevers läs- och 

skrivinlärning? 

Vilka är dina didaktiska tankegångar med användandet av skönlitteratur i undervisningen?  

 Hur viktig anser du skönlitteratur är i undervisningen? 

Vad anser du elever lär sig av att läsa skönlitteratur? 

 Vilka tillvägagångssätt anser du är viktiga för att elever ska bli goda läsare? 

Hur viktigt anser du högläsning är? När använder du dig av högläsning i 

undervisningen?  

Hur viktigt anser du tyst läsning är? När använder du dig av tyst läsning i 

undervisningen?  

Använder du dig av något annat viktigt tillvägagångssätt, varför?  

 Hur mycket plats får skönlitteratur i din undervisning?  

 Hur mycket läser elever i genomsnitt under en vecka?  

 Hur planerar du den skönlitterära undervisningen?  

Används skönlitteratur som utfyllnad när elever är klara med annan planerad 

undervisning (läsning 5-10min)? Vad anser du om det? 

 Hur anpassar du den skönlitterära undervisningen efter individuell kunskapsnivå?   

 Hur inspirerar och motiverar du elever att läsa skönlitteratur?  

Har du någon personlig erfarenhet?  

 



 

 

Hur ser ditt läsande klassrum ut?   

 Vad anser du är viktigt för att skapa en god läsandemiljö?  

 Vilken tillgång har dina elever till litteratur i klassrummet?  

 Vilken kontakt har du med skolbibliotek/stadsbibliotek?  

 Hur kan du som lärare vara en hjälpande hand i elevers litteratursökande?  

 Hur får elever information om litteratur?  

 Får elever möjlighet till ”boktips” i klassrummet, i så fall hur?  

 Får elever möjlighet att bearbeta den utlästa boken, i så fall hur?  

Boksamtal, drama, bild och recensioner?  

Avslutande ord  

 Vill du tillägga något?  

 Kan vi få återkomma vid komplettering av intervjun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Observationsschema av den skönlitterära undervisningen 

Skola: ___________________________________ 

 

        JA      NEJ 

Sker undervisningen av skönlitteratur i klassrummet?  

      

Är det arbetsro i klassrummet?  

       

Är placeringen av elevers bänkar bra för en god arbetsro?   

 

Är det mycket tyst, tyst eller lite pratigt under läsning av skönlitteratur? 
 

 Mycket tyst   Tyst  Lite pratigt  
       

 

 

Är lärarna aktiva i elevers läsning av skönlitteratur?   

      

Har läraren genomgång av didaktiska val innan läsning av  

skönlitteratur? 
 

Finns det tillgång till skönlitteratur i klassrummet?   
 

Mycket litteratur  Litteratur  Lite litteratur  

      

  

Finns det en ”myshörna” i klassrummet?                

      

Används myshörnan vid individuell läsning   

  

Används myshörnan vid gemensam läsning   

   

Övriga kommentarer: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 


