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Syftet med den här studien var att ge en bild av vad som sker i mötet mellan lärare, 
elever och skönlitterära texter i grundskolans senare år. Jag ville undersöka hur 
lärarna planerar sina lektioner utifrån skönlitteraturen och kursplanen i svenska och 
vad som händer under själva processen. För att samla in data använde jag 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade fyra svensklärare på fyra 
olika grundskolor. Resultatet påvisar att läsning av skönlitterära böcker har en given 
plats i skolan och att lärarnas främsta syfte är att motivera och inspirera elever till 
läsning. Lärarna anser att skönlitteratur är nyckeln till kunskap, språkutveckling och 
tänkande. Resultatet visar också att man kan arbeta med skönlitteratur på flera olika 
sätt i undervisningen och att lärarna använder sig av olika metoder. Vidare kan man 
se att det inte förekommer något samarbete mellan ämneslärarna på skolorna. 
Följaktligen drog jag slutsatsen att läsning av skönlitteratur går ut på att motivera och 
inspirera eleverna samt att litteraturundervisning har ett instrumentellt värde.  
  ________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Som student är jag väl medveten om att läslust är nyckeln till kunskap. Lärarens, 

föräldrarnas, och vårt gemensamma ansvar ska ge våra ungdomar förutsättningar att 

finna glädje, lust och inspiration i språket och de ska kunna ta del av litteraturens 

värld. Regeringens proposition Läsa för livet (Prop 2013/14:3) förespråkar att alla 

elever ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av 

hög kvalitet. Riksdagen har beslutat att stärka barns och ungas läsförmåga och läslust 

samt stärka litteraturen i skolan. Men hur ser det ut med undervisningen i de svenska 

skolorna i dag? Finns det någon anledning att läsa skönlitteratur i skolan? Varför ska 

ungdomar läsa litteratur som i vår tid präglas av alla häftiga medier som t.ex. tv och 

Internet? 

Min erfarenhet är att svenskundervisningen till stor del går ut på att arbeta med 

läroböcker och att undervisning i skönlitteratur endast förekommer på enstaka 

skolor. Eftersom jag alltid har varit intresserad av läsning, finner jag det naturligt att 

fördjupa mina kunskaper, erfarenheter och iakttagelser kring hur högstadieelever 

möter skönlitteratur i ämnet svenska, och hur pedagogen använder skönlitteratur 

som läromedel och skapar intressanta och lärorika undervisningstillfällen. 

I dagens samhälle finns det många konkurrenter till böcker, bl.a. tv, dator, film, 

dataspel och Internet. Hur undervisar lärare litteratur för högstadieelever? Hur 

stimulerar och formar pedagogen för- och efterarbetet? Hur förmedlar lärarna en 

litterär tradition? Med avstamp i dessa funderingar har jag valt att undersöka hur 

lärare arbetar med skönlitteraturen och hur de planerar sina lektioner utifrån 

styrdokumentet och egna erfarenheter. Resultatet av studien kommer jag att jämföra 

med det som står i styrdokumentet samt tidigare forskning och respondenternas svar.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa och undersöka varför elever ska läsa 

skönlitteratur, hur fyra lärare arbetar med skönlitteratur och hur de planerar 

undervisningen i skönlitteratur inom ämnet svenska på grundskolans senare år. 

Frågeställningar: 

 Varför ska eleverna läsa skönlitteratur? 

 Hur arbetar lärare med skönlitteratur? 

1.2  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar. I kapitel två beskriver jag den 

teoretiska bakgrunden, tidigare forskning och relevanta delar av skolans 

styrdokument. Därefter följer kapitel tre som behandlar den metod och det 

tillvägagångssätt som har använts såväl teoretiskt som praktiskt samt de etiska 

överväganden som jag har tagit hänsyn till. Nästkommande avsnitt redovisar 

resultatet och analysen av undersökningen som är baserad på intervjuer. Kapitel fem 

består av diskussion och i det efterföljande kapitlet finns den avslutande delen med 

förslag till fortsatt forskning.  

1.3  Definitioner  

Litteratur betyder enligt Nationalencyklopedin och Staffan Bergsten och Lars 

Elleström (2004:9) skrivna eller tryckta texter som uppfyller vissa estetiska kriterier, 

och ordet litteratur kommer från latinets littera, som betyder bokstav.  

Skönlitteratur är enligt Nationalencyklopedin benämningen på poesi, dramatik och 

fiktionsprosa. Både Bergsten och Elleström (2004:9) och Nationalencyklopedin är 

överens om att skönlitteratur innebär det som är skrivet i konstnärligt syfte och står 

som begrepp i motsats till facklitteratur. Ordet är bildat efter franskans ”belle” = 

skön, och ”lettres” = litteratur. Vetenskapliga framställningar är dock inte 

skönlitteratur enligt Bergsten och Ellerström (2004:10).  

Litteracitet kommer ursprungligen från det engelska ordet literacy och begreppet 

används för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande. Begreppet har 

på svenska fått vidgad betydelse och innefattar såväl tal, tecken som bilder och 
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symboler. Innebörden av begreppet har förändrats från att vara enbart kognitivt och 

utvecklingspsykologiskt förankrat till att mer betona de sociala och kulturella 

aspekterna av läsaning och skrivning (Nationalencyklopedin, webbversionen, 

sökord: litteracitet [2013-12-03]). 

2 Bakgrund 

2.1 Betydelsen av elevers erfarenheter och intressen  

Enligt John Dewey (2004) är pedagogikens uppgift att reproducera ett socialt system 

och ge samhället grundläggande värderingar. Han betonar kraftigt att all pedagogik 

handlar om att reproducera värderingar, kunskaper och färdigheter från en 

generation till en annan. Vidare anser han att det är genom uppfostran och 

utbildning som vi överför den kulturella produktionen till nästa generation.  Han 

betonar även värderingarnas centrala betydelse och att dessa värderingar förändras.  

För att utveckla samhället behöver individen utvecklas och utvärderas. Han anser att 

skolan framför allt är en social institution där utbildning ses som en levnadsprocess 

och inte som förberedelse för framtiden (2004:48).   

 

Individen utvecklas genom samspel med sin omvärld och eleven bör ges möjlighet att 

pröva och experimentera för att hitta ny kunskap. Individens intressen och aktiviteter 

är utgångspunkten för elevernas mål där lärarnas roll är att stimulera och utveckla de 

krav som ställs i sociala situationer. Skolan och undervisningen måste förnyas och bli 

en del av elevernas naturliga livsrum (2004:17). Han förordar att skolan bör komma 

närmare det samhälle den befinner sig i och att teori och empiri behöver samverka på 

ett mer naturligt sätt. Dewey (2004) menar att om en individ är engagerad i ett arbete 

och villig att experimentera, utforska, manipulera och observera utvecklas dennes 

förmåga till att samspela (2004: 23).  Dewey (2004) anser att undervisningen 

misslyckas om skolan inte har någon anknytning till elevens sociala liv. Enligt honom 

är litteraturen en återspegling och en tolkning av sociala erfarenheter och den ska 

användas som en social aktivitet (2004:51).  

Louis M. Rosenblatt (2002) framställer att litteraturläsningen ger eleverna utmärkta 

tillfällen att diskutera och fundera över sociala och demokratiska värderingar. Hon 

påpekar därutöver att läsinnehållet ska bygga på elevernas tidigare språk- och 

livserfarenheter samt poängterar att lärarens uppgift är att utveckla och stimulera 
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läsarens reflekterande processer (2002:36). Vidare förespråkar Rosenblatt (2002) att 

pedagogen bör beakta elevernas litterära erfarenheter och intressen för att öka 

elevernas motivation och delaktighet i litteraturundervisningen. Hon framhåller att 

tillgodogörandet av läsinnehållet bör bygga på elevernas tidigare erfarenheter och att 

detta kan skapa lust och motivation till att läsa skönlitterära texter. Även Gunilla 

Molloy (2003) poängterar att eleverna kan förhålla sig bättre till 

skönlitteraturläsningen om undervisningen utgår från elevernas intressen.  

2.2 Betydelsen av elevers delaktighet och inflytande 

En mycket central del av Lev Vygotskijs (2008) teorier är hans syn på skola och 

lärande. Enligt Leif Strandberg (2008) är Vygotskijs teorier högaktuella i dag 

(2008:14) och utgångspunkten i undervisningen är den sociokulturella synen på 

lärandet.  Lärandet sker i samspel med andra individer och kunskap uppstår i en 

social kontext. Den sociala kompetensen är ett fundament i människors utveckling 

och detta samspel är inte bara en metod utan även lärande och utveckling i sig själv 

(2008:47).  Genom samspel, dialog, imitation och delaktighet skapar elever mening 

och tillfällen till lärande. Elevernas delaktighet är avgörande vid inlärning och elever 

är delaktiga när de har inflytande över sin inlärning. Utveckling och lärande sker med 

andra ord när elever påverkar och förändrar aktiviteterna. Delaktighet är en central 

uppgift i undervisningen och enligt Vygotskij formuleras kunskapen utifrån ett 

gemensamt samspel och inte genom individuella handlingar (2008:66–68).  

John Hatties (2012) forskning om undervisningsstrategier redogör för de mest 

effektiva arbetsätten för att förbättra elevernas resultat. Han lägger betoningen på det 

som sker i klassrummet mellan elever och lärare. I linje med Lev Vygotskij betonar 

han att läraren ska förstå hur eleverna tänker och hur de lär samt att läraren ska ha 

höga förväntningar på elever. Hatties (2012) viktigaste budskap är att läraren ska 

synliggöra och ska skapa meningsfull undervisning för eleverna. Dessutom menar 

Hattie (2012) att en kombination av olika undervisningsmetoder t.ex. tolkning och 

analys ger det bästa resultatet när det gäller att väcka elevernas intresse för att läsa. 

Enligt hans forskning bör läraren ha en balanserad syn på undervisningen, och 

läraren bör veta vad eleverna kan och stimulera dem till att lära. Lärarens dagliga 

arbete ska bestå av att förbereda, inleda, genomföra och avsluta lektioner (2012:21). 

Hattie skriver: 
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Att undervisa kräver väl genomtänkta interventioner för att säkerställa att det sker en 

kognitiv förändring hos eleven. De viktigaste ingredienserna är således att vara medveten 

om lärandemålen, veta när en elev lyckats uppnå dessa mål, ha tillräcklig kunskap o m 

elevernas förkunskaper då han eller hon får uppgiften, och veta tillräcklig om ämnet för 

att kunna ge meningsfulla och utmanande upplevelser(…) (Hattie, 2012:35).  

Det handlar återigen om att göra lärandet synligt och fokusera på lärandet genom 

elevernas ögon. Den vikigaste faktorn för påverkan handlar om hur vi tänker. Med 

andra ord, det är inte läraren i sig som avgör hur mycket eleverna lär sig: det är 

lärarens metoder och formativa bedömning (återkoppling) som gör skillnad (Hattie, 

2012).  Liknande tankar uttrycker även Molloy som anser att lärarens förhållningssätt 

till läsning av skönlitteratur påverkar elevernas läsning (2003:299). Forskarna är 

eniga om att litteraturundervisningen måste anpassas till eleverna för att kunna 

utveckla deras motivation och intresse för läsningen.  

2.3 Därför ska eleverna läsa skönlitteratur 

Professorn och litteraturforskaren Louis M. Rosenblatt (2002) påpekade redan 1938 

att litteraturläsningen är en aktiv händelse som varje gång utspelar sig som en unik 

händelse, och att läsningen skiljer sig markant från en individ till en annan. Hon lyfte 

fram det betydelsefulla sambandet mellan litteraturläsning och demokrati som något 

som bör finnas i undervisningen. Skolans viktigaste uppgift är att bidra till att 

eleverna ska få en fördjupat självförståelse, utveckla harmoniska relationer med 

andra och att litteraturen ska vara en källa för utforskandet av människa och 

mänsklig erfarenhet i skilda epoker och livssituationer (2002:20). Rosenblatt (2002)  

framhäver att lärare alltför ofta inriktar sin litteraturundervisning på att förmedla 

fakta kring litteraturen i stället för att inrikta sig på samtal kring elevernas möte med 

texten (2002:40). Läsning måste vara inriktad på det personliga och känslomässiga 

perspektivet mellan läsare och text. Skönlitteratur ska förankra en social, 

demokratisk och estetisk medvetenhet och balansera dessa element i en 

litteraturundervisningsfilosofi (2002:33). Rosenblatt påpekar att det sociala och 

estetiska elementet i litteraturen ska vara oskiljaktiga från varandra och att lärarens 

eget intresse för läsningen har en stor betydelse för att främja en meningsfull 

litteraturundervisning.  

Enligt Molloy (1996, 2003) hjälper skönlitteratur eleverna att förstå världen och sig 

själva. Vidare anser hon att litteraturen ger kunskap om människors livsvillkor under 
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olika tider och i olika länder. Skönlitteratur är enligt henne ett medel för 

kommunikation för att utveckla människans förmåga att tänka och läsa. Hon anser 

att skönlitteratur bör genomsyra dagens undervisning och att eleverna ska få 

möjlighet att möta det skönlitterära språket i olika texter. En sådan undervisningsbas 

ska fungera både språkutvecklande och personlighetsutvecklande för eleven 

(1996:10). Den litteratur som läraren använder ska ge kunskap om andra människors 

livsvillkor och deras perspektiv på det vardagliga. Molloy (2003) påpekar att det är 

omöjligt att läsa en skönlitterär text utan att läsaren ställs inför moraliska och etiska 

problem. Därför är det enligt henne viktigt att skolan undervisar skönlitteratur i 

skolan eftersom eleverna lär sig att människor ser saker på olika sätt och att de ska 

tolka de olika verken utifrån olika värderingar och egna erfarenheter. I sin forskning 

har Molloy (1993) studerat mötet mellan elever och den skönlitterära texten och hon 

anser att det är eleverna som ska vara i centrum och inte skönlitteraturen. Vidare 

påpekar hon att skönlitteratur är en social aktivitet och att eleverna genom den 

gemensamma diskussionen kan möta sig själva och texten samt forma det 

demokratiska samtalet om konflikter.  

Enligt Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) har litteraturen följande 

betydelse för elevernas utveckling: tankeutveckling, kunskapsutveckling, 

känsloutveckling, social utveckling och färdighetsutveckling (2005:17). Även Magnus 

Persson (2007:125) påpekar att litteraturläsning är bra för att den utvecklar och 

stärker den personliga identiteten.  

Judith Langer (2012) anser att skönlitteraturen har en viktig roll i våra liv, och ägnar 

sin forskning åt hur barn och ungdomar utvecklar sitt läsande och vad detta kan 

betyda för en sådan utveckling. I likhet med Rosenblatt (2002), Molloy (2003) och 

Brodow & Rininsland (2005) anser hon att litteratur är en viktig del i elevernas 

kognitiva, kritiska och mänskliga utveckling (2012:9). Litteraturen hjälper eleverna 

att själva finna och värdesätta skillnader och likheter samt söka rättvisa. 

Litteraturens roll är att förmedla idéer och skapa mening. Dessutom synliggör 

litteraciteten individerna och ger eleverna redskap att förändra sig själva och sin 

värld (2012:13). Enligt Langer ger litteraturen oss förutsättningar att kunna definiera 

och omdefiniera vilka vi är eller vilka vi skulle vilja bli. Genom att vi läser olika texter 

försvinner en del av vår identitet och nya, uppdaterade identiteter konstrueras med 

hjälp av litteratur (2012:17). Vidare skriver Langer att läsaren medvetet eller 
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omedvetet skapar olika föreställningsvärldar för att skapa samband och egen tolkning 

(2012:24). Med andra ord är läsningen en aktiv händelse där all förståelse ligger i 

läsupplevelse (2012:28–29).  

Magnus Persson (2007) anser att skönlitteraturens roll inte är självklar i dagens 

samhälle.  Han menar att litteraturen under 1800-talet handlade om nationell fostran 

och syftet var att skapa den goda svenska medborgaren. På frågan varför vi ska läsa 

litteratur svarar han att frågan har lika många svar som det finns läsare (2007:6). 

Han anser att man ska tolka det som att litteraturen kan tillfredställa olika behov. 

Den kan roa, trösta, utmana, underhålla eller ge kunskap. Både Molloy (2003:295) 

och Persson (2007:6) anser att lärare och elever ska kunna diskutera 

samhällskonflikter och humanistisk demokratisk uppfostran med hjälp av 

litteraturen. Persson (2007) anser att det kan finnas olika anledningar till varför vi 

läser eller inte läser, och att detta beror på samhälleliga och kulturella förändringar. 

Han tycker att litteraturen därmed ska motiveras på annat sätt i skolan och att den 

måste sättas in i ett större sammanhang i undervisningen. Enligt honom ska man läsa 

skönlitteratur för att utveckla empati och tolerans och välja böcker som är laddade 

med värderingar för att på så sätt skapa möjlighet att utmana sig själv.  

Han uttrycker liknande tankegångar i sin debattartikel, ”Blir du god lille vän?” från 

den 5 januari 2013. Där antyder Persson (2013) att skolan måste anpassa 

litteraturundervisningen till samhället och hänvisar till sin senaste forskning om 

litteratur och läsning. Han påpekar att litteraturen bör granskas kritiskt. Enligt 

honom är litteraturen hotad och han avslutar sin artikel med:  

Men det är och förblir ändå i skönlitteraturen själv man kan hitta de bästa 

argumenten för läsning. Där litteraturen är öppen, nyfiken och mångfaldig 

riskerar försvarstalen för den att bli förutsägbara, tvärsäkra och nostalgiska. 

I litteraturen kan myten utmanas och sättas på spel. Det är en viktig lektion 

för alla läsfrämjare (2013-01-05).  

Tim Gillespie (1994) anser att litteratur stimulerar fantasin och att vi genom den 

reser till olika landskap där vi möter olika människor, besöker forntiden och 

framtiden samt att vi under resorna lär oss om andra kulturer och människor. Enligt 

honom ska litteraturen inte undervisa i moral utan litteraturens ändamål är att 

läsaren ska uppleva ett moraliskt dilemma. Läsaren ska vara tänkande och kritisk 

samt kunna lösa de problem som uppstår i litteraturen genom att identifiera sig med 

huvudkaraktärerna och skildra sanningen som framställs i den. Avslutningsvis 
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skriver Gillespie (1994) i likhet med Rosenblatt (2002), Chambers (1993), Molloy 

(2003) och Hattie (2012) att lärarna ska vara intresserade av det man undervisar i 

samt att lärarna bör ha kunskap om ämnet som de undervisar i.  

En studie gjord av forskare vid University of Toronto (Djikic, Oatley & Moldoveanu, 

2013) visar att människor som läser skönlitteratur har en större empatisk förmåga, 

att de kan hantera osäkerhet bättre och att de undviker att ta obetänksamma beslut. 

Enligt forskarna är de som läser skönlitteratur mer sympatiska, gladare och öppnare. 

De kan hantera oförutsedda händelser på ett bra sätt. De som läser skönlitteratur 

stimulerar det egna tänkandet. Forskarna är överens om att läsning kan förändra den 

kognitiva utvecklingen och de hoppas på att den humanistiska utbildningen ska anses 

vara en betydelsefull komponent för människans utveckling.   

2.4 Skönlitteraturens förankring i skolans 
styrdokument 

Hösten 2011 fick Sverige en ny skollag (SFS 2010:800) som ska fungera som hjälp till 

att införa mål- och resultatstyrning i grundskolan. Lagen omfattar bestämmelser och 

den styr hela skolverksamheten.  Enligt Skollagen ska utbildningen förmedla och 

förankra elevernas respekt för mänskliga rättigheter och främja förståelsen för andra 

människor och förmåga till inlevelse (SFS:4 §, Lgr11, 2011: 7). Från hösten 2011 gäller 

den nya läroplanen Lgr11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) som innehåller 

kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen. På sidan 14 står 

det att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna ” använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och 

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning” På samma 

sida står det även att läraren ska ” samverka men andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen och att organisera och genomföra arbetet så att eleven (…) får 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande”.  

I kursplanen för svenskundervisning synliggörs vilka mål som skolan ska sträva efter. 

Syftet med undervisningen i det svenska språket är att eleverna ska utveckla 

kunskaper i och om det svenska språket. Läroplanen beskriver vad lärarna ska göra i 

skolan och vilka mål eleverna ska uppnå. Detta betyder att lärarna ska välja vilka 

metoder de vill arbeta med och anpassa undervisningen för att eleverna ska 
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utvecklas. I kursplanen står det att eleverna ges ”förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att (…) läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

(Lgr 11, 2011: 226). Där framgår även övergripande mål i form av ett centralt innehåll 

för årskurs 7-9  under rubriken Läsa och skriva: ”Lässtrategier för att förstå, tolka 

och analysera texter från olika medier. Att utskilja texters budskap, tema och motiv 

samt deras syften, avsändare och sammanhang.” Under rubriken Berättande texter 

och sakprosatexter står det: 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. (Lgr11, 2011:226) 

2.5 Rapporter och undersökningar  

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell 

utbildningsstudie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands 

utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är rustade för framtiden. PISA är 

ett OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - projekt som 

utvärderar och jämför olika medlemsländers politik och utveckling. PISA genomförs 

vart tredje år och den sista undersökningen som genomfördes våren 2013, 

presenterades på Skolverkets hemsida i december 2013.  

Under de senaste åren har det blivit ett starkare fokus på den svenska skolans 

resultat. Enligt undersökningen från 2009 låg elevernas läsförmåga på 15:e plats 

inom OECD men enligt det senaste resultatet (PISA 2012) ligger svenska elevers 

läsförmåga på 27:e plats. Det betyder att skolresultatet har blivit sämre och att 

eleverna inte når upp till basnivån i läsförståelse. PISA- undersökningen visar stora 

brister i den svenska skolan och att den svenska skolans utveckling tillhör de sämsta i 

hela OECD (2012).  Vidare påvisar undersökningen att eleverna som når en djupare 

nivå i läsningen förstår och kommer ihåg vad de har läst. I nästan alla länder är 

skönlitteratur sammankopplat med gott resultat i läsning. Studien indikerar att 

elever, som läser skönlitterära verk, når högre nivå i läsförståelse och utvecklar sin 

kognitiva inlärning.  

En annan studie som undersöker elevernas läsförmåga i årskurs 4 är PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study). PIRLS mäter läsförmågan hos tioåringar i 

49 länder och de genomförs vart femte år. Elevernas läsförmåga är placerat på 7:e 
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plats och det genomsnittliga resultatet är högre än genomsnittet för de EU- och 

OECD-länder som deltog. Skönlitteraturläsningen har försämrats marginellt men 

sakprosa har sjunkit mer.  

Även Skolinspektionens granskningsrapport (2012) visar en nedgång i läsförståelse. 

Rapporten framhäver att lärarnas kompetens och undervisningsförmåga är 

utgångspunkter för elevernas läsutveckling. Rapporten visar att flera skolor saknar 

bibliotek och att ansvaret för elevernas läsning delegeras till svensklärarna. 2012 

saknade 7 procent av de granskade grundskolorna skolbibliotek. Rapporten indikerar 

att bibliotek är en aktiv del i elevernas läsutveckling och att det har stor betydelse för 

elevernas lärande exempelvis som resurs för elektroniska informationskällor 

(2012:7).  Dessvärre visar rapporten att eleverna sällan möter texter i skolan som 

används i den verklighet de befinner sig i. Det vill säga att det är en utmaning för 

skolorna att träda in i den digitala textvärlden i vilken dagens ungdomar befinner sig. 

Rapporten framhäver att det är elevernas erfarenheter som ska vara utgångspunkten 

när nya texttyper introduceras. Enligt Lgr11 har eleverna rätt till att använda andra 

digitala medier i undervisningen och granskningen visar tydligt att eleverna inte får 

möjlighet att utveckla sina förmågor att förstå, tolka, analysera och värdera olika 

digitala källor och budskap.   

2.6 Läsfrämjande arbetsformer 

Undervisningsinnehåll styr arbetsformer, med detta menas att 

skönlitteraturundervisning kan bedrivas på många sätt. Enligt Inger Norberg (red, 

2005) kan lärarna arbeta språkutvecklande och läsfrämjande med litteratur. Det 

betyder att språket kan utvecklas t.ex. genom gemensam läsning, läslogg, boksamtal, 

bokcirklar, lyriklaborationer, högläsning och presentationer av författare och texter. 

Molloy (2003, 1996,) och Ulla Lundqvist (1984, 1995) håller med Inger Norberg 

(2005) men de ger även andra förslag som t.ex. skriva recensioner och integrera 

andra ämnen i läsundervisningen.  

Tyst- och högläsning poängteras av Molloy (1996), Lundqvist (1984), Chambers 

(1993) och de anser att dessa metoder kan öka elevernas självförtroende när det 

gäller att läsa och att den hjälper eleverna att våga läsa på egen hand. Intresset för 

läsning ökar när läraren läser högt för eleverna och de uppmuntras att lyssna och 

stimuleras till att samtala kring litteraturen tillsammans.  
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Läsloggen är en annan metod för att följa elevernas läsutveckling och den beskrivs av 

Norberg (2005), Lundqvist (1984) och Molloy (1996). Med läslogg menas att eleverna 

ska skriva egna kommentarer, citat, tankar eller reflektioner under läsningens gång. 

Med denna metod kan eleverna förbereda sig till boksamtalen och träna på att 

fokusera på det som intresserar dem eller det som är det centrala i boken. Lundqvist 

(1984) menar att denna metod passar för de elever som inte är vana att läsa och att 

eleverna kan utveckla sitt läsande när de får möjlighet att skriva om det som de har 

läst.  

Boksamtal innebär att eleverna och läraren samtalar om den lästa boken vilket 

fördjupar upplevelsen och förståelsen. Aidan Chambers (1993) förespråkar det 

kreativa samtalet utan de rätta svaren och tillgång till bra böcker. Även Lundqvist 

(1984) och Molloy (1996) framhåller att läsning av samma text och diskussion efteråt 

skapar möjligheter att nå alla elever och kan vara avgörande för elevernas förståelse. 

Samtalet kan t.ex. handla om formen, kompositionen, människoskildringen, språket 

och stilen.   

Att närstudera en text är en annan metod som kan provas i lyrik, drama eller epik 

(Lundqvist, 1995). Denna metod ger fler möjligheter att tolka och analysera 

skönlitteratur i synnerhet för att se hur texterna är organiserade. Denna metod 

lämpar sig enligt Lundqvist (1995) för vana läsare. Hon beskriver noggrant 

närläsningen och ger förslag på hur texterna kan bearbetas. Närläsning innebär att 

läsaren går in och delar upp texten i mindre delar och arbetar med den valda texten i 

ett visst syfte. I den här metoden är det eleven som står i centrum och inte texten. 

Genom närläsning kan läraren hjälpa eleverna att komma in i texten och bearbeta 

den utifrån olika ändamål. 

Norberg (red, 2005), Molloy (1993), Lundqvist (1995), Chambers (1993), Malmgren 

(1996) och Brodow & Rininsland (2005) anser att skönlitteraturundervisning ska 

vara en grundläggande del av svenskundervisningen. Författarna presenterar olika 

modeller och arbetsmetoder som kan gynna elevernas kunskap, språk och 

identitetsutveckling. Chambers (1993) och Molloy (1993) fokuserar mest på det 

reflekterande och dialogiska klassrummet där samtalet har en central roll, medan 

övriga författare sätter ett större fokus på olika metoder och kopplar undervisningen 

till samverkan med övriga lärare och ämnen. Både Rosenblatt (2002) och Molloy 
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(2003) betonar vikten av att koppla samman skönlitteraturen med läsarens 

personliga erfarenheter och att läraren ska ifrågasätta sin egen inverkan på 

undervisningen.  Alla författare är dock överens om att lärarna bör planera och 

utvärdera undervisningen i litteratur samt att lärarna bör vara väl bekanta med 

ämnet som de undervisar i. Lärarens uppdrag är att ha en bra kännedom om vad, 

varför och hur litteraturen bör undervisas samt att litteraturen bör följas upp av 

lärare.  

3 Metod och material  

Detta kapitel inleds med en redogörelse för vilka metoder och material som har 

använts för att genomföra studien och jag kommer att motivera mitt val av metod. 

Därefter kommer jag att relatera mitt arbete till reliabilitet, validitet och till sist 

beskriver jag etiska överväganden och bearbetningen av intervjuerna.  

3.1 Val av metod och material  

Syftet med min studie var att göra en empirisk undersökning kring hur fyra 

svensklärare på fyra olika grundskolor arbetar med skönlitteratur i sin undervisning 

och vilka arbetsmetoder de använder sig av. Jag använde mig av en kvalitativ studie i 

form av intervjuer för att synliggöra och fördjupa mina kunskaper inom 

skönlitteraturundervisning i ämnet svenska. För att uppnå studiens syfte valde jag att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med utrymme för eventuella följdfrågor. 

Jag valde en kvalitativ ansats med ett mindre urval av respondenter för att därigenom 

få fram mer detaljerad och nyanserad information om litteraturundervisningen i 

grundskolans senare år.  

Enligt Staffan Stukát (2005) kännetecknas en kvalitativ studie av insamlad data som 

tolkas och som inte är mätbar i siffror (2005:32). Kvalitativ metod innebär att man 

försöker analysera den unika studien och inte göra generaliseringar för att kunna 

förklara resultatet. Jag valde denna metod eftersom jag var mest intresserad av att få 

personliga svar på hur litteraturundervisningen genomförs i skolorna. Jag tog till mig 

av Stukáts råd ”som man frågar får man svar” (2005:37) och ställde genomtänkta 

frågor som var kopplade till teorin som beskrevs under kapitel 2. Den kvalitativa 

metoden används för att skapa en situation där interaktionen mellan den som frågar 

och den som svarar ska bli så neutral som möjligt. När det gäller frågornas ordning 
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och formulering använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Med detta menas 

att man kan gå längre för att betona den intervjuades tankar. Genom att jag 

introducerade ämnet, fick respondenterna utveckla sina idéer och fullfölja sina 

tankegångar (a.a). De semistrukturerade tankarna bidrog även till att skapa ett 

samspel mellan mig och lärarna och syftet med det är att få så fyllig information som 

möjligt.  

Jag lät respondenterna själva komma till tals och de fick delge mig sina tankar och 

erfarenheter kring skönlitteraturundervisningen. Med hjälp av de semistrukturerade 

intervjuerna kunde jag individuellt följa upp respondenternas svar och de kunde fritt 

formulera sina svar. De personliga intervjuerna bidrog även till att jag kunde 

involvera respondenterna i mer djupgående diskussioner.  

3.1.1 Metodkritik  

En betydande del av kritiken mot den kvalitativa metoden riktar sig mot att 

intervjuer är tids- och arbetskrävande samt mot den efterföljande analysen. Utöver 

det finns det även en risk för att den subjektiva uppfattningen blir styrande och 

resultaten kan i hög grad bero på vem som gjorde tolkningen (2005:32–33). En 

annan iakttagelse är att intervjuerna inte kan återspegla lärarnas verklighet och det 

som de har gjort under alla år som de har varit verksamma.  

3.2 Lärarintervjuerna och tillvägagångssättet  

Jag formulerade frågorna (se bilaga 2) utifrån litteraturen och skickade 

frågeformuläret samt missivbrevet till min handledare. Efter godkännandet 

kontaktade jag rektorerna på respektive skola för att även få deras godkännande. 

Därefter kontaktade jag respondenterna via e-post för att bestämma tid och plats och 

alla fyra intervjuer genomfördes som planerat. Enligt Stukats rekommendation 

(2005:40) fick respondenterna själva bestämma tid och plats för intervjun för att de 

skulle känna sig lugna och trygga med miljön. Alla intervjuer ägde rum i ett lärarrum 

efter lärarnas ordinarie arbetstid.  

Innan intervjuerna påbörjades informerade jag respondenterna om syftet med min 

undersökning och jag preciserade etiska ställningstaganden och delade ut 

missivbreven.  Jag beskrev vad denna undersökning skulle användas till samt att 

respondenterna skulle komma att få tillgång till slutresultatet. Alla fyra intervjuer 
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varade, precis som bestämts på förhand i 35-40 minuter under oktober och november 

2013. Jag spelade in alla intervjuer på min mobiltelefon efter det att respondenterna 

hade blivit informerade och godkänt detta. Jag förde även stödanteckningar under 

intervjuerna. Frågornas ordningsföljd är enligt Stukat (2005) viktig och intervjuerna 

inleddes därför med konkreta och lättbesvarade frågor (bilaga 1). Alla respondenter 

medverkade i undersökningen och därför redovisar jag inget bortfall.   

3.3 Val av undersökningsgrupp 

Jag valde fyra lärare som arbetar på fyra olika grundskolor belägna i Mellansverige. 

Jag valde att inrikta mig mot de högre åldrarna eftersom jag själv håller på att utbilda 

mig till svensklärare på den nivån. Jag valde att intervjua lärare som arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen och som skulle kunna ge mig en utförlig beskrivning 

av hur de planerar och genomför undervisningen där skönlitteraturen står i centrum. 

Urvalet grundade sig även på studiens begränsade omfång. Lärarnas åldrar ligger 

mellan 30 och 55 år och de har arbetat som lärare mellan 5 och 14 år. Samtliga lärare 

är anonyma i min studie och hädanefter kallas de: Maria, Kerstin, Alexandra och 

Jenny.   

3.4 Avgränsning 

Min studie fokuserade på svenskämnets litteraturundervisning och de teorier som 

presenterades i kapitel 2 samt läroplanen och kursplanen Lgr11 i ämnet svenska. Jag 

valde att exkludera betygskraven i kurserna och studien omfattar inte heller svenska 

som andraspråk eftersom ämnet har en egen kursplan och därför kräver en egen 

studie.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukat (2005) är reliabiliteten och validiteten två viktiga kriterier när det gäller 

hur kvaliteten bedöms i en kvalitativ studie. Reliabiliteten handlar om huruvida 

resultatet av intervjuerna skulle bli detsamma om studien skulle genomföras på nytt. 

För att öka reliabilitet spelade jag in samtalen och förde stödanteckningar. Detta 

gjorde jag för att kunna gå tillbaka till dem när jag skulle analysera intervjuerna och 

för att göra min studie mer tillförlitlig.  
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Validiteten handlar om frågan hur forskaren mäter det denne har avsett att mäta. För 

att min studie skulle få en hög trovärdighet använde jag mig av semistrukturerade 

frågor som utgick ifrån teorier och tidigare forskning.  Enligt Stukat (2005) stärks 

validiteten om man kan använda direkta citat i resultaten - och analysdelen, och detta 

har jag använt mig av i min studie. 

Det största problemet med reliabilitet och validitet i studier som är baserade på 

kvalitativa intervjuer är enligt Stukat (2005) att svaren kan tolkas fel, att dagsformen 

hos den intervjuade kan variera och att respondenterna inte vill erkänna sina brister 

och att de därför ger de svar som de tror att intervjuaren vill höra.   

3.6 Etiska överväganden  

Studier ska enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter (2002) ske i enlighet 

med fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt dessa principer har medborgarna 

”ett berättigat krav på skydd mot insyn och individer får inte utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Johannessen & Tufte, 2003:61). 

Informationskravet uppfylldes genom att jag informerade rektorerna och 

svensklärarna om studiens syfte innan undersökningen. Jag informerade även 

respondenterna om hur intervjuerna skulle genomföras och hur materialet skulle 

komma att presenteras och offentliggöras. I enlighet med samtyckeskravet upplyste 

jag respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att intervjun kunde avbrytas 

när som helst. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna fick veta 

att informationen inte skulle spridas till utomstående och att insamlade uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt och att alla namn skulle kodas. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att respondenterna blev informerade om att svaren enbart skulle 

komma att användas i denna studie och att de inte skulle komma att användas i 

kommersiella syften.  

3.7 Bearbetning av intervjuerna  

Som jag tidigare har nämnt spelades intervjuerna in med hjälp av min mobiltelefon. 

Efter att de fyra intervjuerna var genomförda lyssnade jag på dem flera gånger och 

skrev ordagrant ner vad som hade sagts. Transkribering är ett mycket tidskrävande 

och mödosamt arbete men ger enligt Stukat (2005:63) ett väldisponerat resultat.  Jag 
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gick sedan igenom mitt material och planerade hur jag skulle kunna presentera detta 

på ett optimalt sätt. Jag valde att sammanställa alla intervjuer och koppla svaren till 

mitt syfte och min frågeställning.  Jag delade upp alla respondenternas svar i två 

huvudkategorier:  

 Varför skönlitteratur i undervisningen? 

 Hur arbetar du med skönlitteratur i ämnet svenska? 

I den första kategorin tar jag upp varför eleverna ska läsa skönlitteratur och vilken 

inställning lärarna har till skönlitteraturen. I den andra kategorin tar jag upp hur 

lärarna förbereder sig och vilket arbetssätt de har för att väcka elevernas intresse för 

läsningen.  Det var dessa teman som passade mitt syfte och min frågeställning och 

som jag ville analysera i mitt arbete. Jag letade efter skillnader och likheter inom de 

olika områdena för att få så tydlig och givande information som möjligt.  

4 Resultat 

I det här kapitlet kommer jag att presentera resultaten från de genomförda 

intervjuerna. För att resultatet ska vara överskådligt och ha en klar struktur har jag 

valt att redovisa intervjuerna utifrån olika kategorier. Jag behandlar intervjusvaren i 

löpande text och belyser de mest intressanta kommentarerna med direkta citat.  

4. 1 Varför skönlitteratur i undervisningen? 

4.1.1 Kunskapsinhämtning och historisk aspekt 

Samtliga lärare anser att skönlitteratur är en källa till kunskap. Maria menar att 

skönlitteratur kan användas som medel för att diskutera samhällsproblem. Jenny 

påpekar att litteraturläsning ger kunskap om andra människor och länder. Kerstin 

utvecklar tanken och lägger till att skönlitteratur ger kunskap om tider och kulturer 

och att eleverna kan diskutera hur samhället som författaren levde i såg ut. 

Respondenterna anser också att eleverna ges möjlighet att bemöta likheter och 

olikheter i litteraturundervisning. Alla respondenter anser att 

litteraturundervisningen inte enbart handlar om att man ska undervisa i litteratur 

utan att litteraturen ska introducera eleverna i andra områden.  
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4.1.2 Språkutveckling – ordförråd och grammatik 

Maria, Alexandra, Kerstin och Jenny lyfter fram den språkliga träningen som 

eleverna får genom skönlitteraturundervisningen. Alla fyra respondenter menar att 

elever tränas i ordkunskap, språkriktighet och grammatik genom att läsa 

skönlitteratur. De anser att skönlitteratur bidrar till en ökad läsförståelse och anser 

att elever som läser mycket har ett större ordförråd, att de bygger längre meningar i 

sina skriftliga arbeten och att de även klarar sig mycket bra i andra skolämnen. 

Alexandra nämner att elever som läser mycket utanför skolan är aktiva läsare och att 

de bli mer språksäkra i både skrift och tal. Vidare säger hon att skönlitteratur bidrar 

till en bättre stavning och att en bredare ordrepertoar bidrar till språkmedvetenhet, 

något som ingen annan respondent yttrar. Alexandra påpekar att eleverna utvecklar 

medvetenhet om olika genrer om de läser olika typer av skönlitteratur. Hon säger att 

eleverna som inte läser har ett sämre ordförråd och har svårare att ta sig igenom 

texter.  

Jenny säger uttryckligen att hon inte arbetar mycket med grammatik och hon anser 

att det viktigaste är att eleverna lär sig grammatik i ”naturell” form genom att endast 

läsa. Till skillnad mot Alexandra nämner hon inget om ordförrådet. Kerstin har 

nästan samma åsikt som Jenny och hon säger att undervisning i skönlitteratur kan 

bidra till en djupare förståelse för det lästa. Jenny säger även att ordundervisningen 

inte får bli för ytlig utan att de nya orden som läses måste vara satta i ett 

sammanhang. Hon påpekar att ett rikt ordförråd ger eleverna möjlighet att sätta ord 

på sina tankar. Hon beskriver att hon arbetar med ordförråd genom olika aktiviteter, 

t.ex. skrivövningar eller samtal. 

4.1.3 Styrdokument och skolresultat 

Maria kopplar inte samman kursplanen i ämnet med skönlitteraturundervisning, 

men hon anser däremot att eleverna ska läsa den litteratur som de själva väljer. Hon 

framhåller att hennes uppdrag handlar om att skapa lust och att få fler elever att läsa. 

Hon påpekar att ansvaret inte enbart ska ligga på svensklärarna utan det ska 

genomsyra alla ämnen i skolan där lärare aktivt ska arbeta med det svenska språket.   

Alexandra hävdar att Lgr11 inte har förändrat synen på skönlitteraturundervisningen 

men de nationella proven som genomfördes under våren 2013 visade på försämrad 

förmåga i läsförståelse. Detta provresultat påverkade undervisningen i ämnet svenska 
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höstterminen 2013. Hon förklarar vidare att det är därför som det ligger ett stort  

fokus på att motivera eleverna att läsa skönlitteratur under den här terminen och att 

hon aktivt arbetar med läsning och skrivning vid varje lektionstillfälle. Hon påpekar 

att hon låter eleverna själva välja vilken bok de vill läsa för att motivera dem till 

läsning. 

Även Kerstin påpekar att eleverna läser mindre och att de i stället ägnar sig mer åt 

modern teknik i form av t.ex. tv eller Internet. För att skönlitteratur ska få plats i 

klassrummet krävs det enligt henne, att läraren noga tänker igenom planeringen och 

att valet av böcker är avgörande för om eleverna vill läsa. Hon säger även att hennes 

uppgift är att stödja och utmana eleverna i sitt läsande och att de måste anstränga sig 

för att få bättre betyg.  

Jenny upplever att kursplanen inbjuder lärarna till att själva kunna bygga sin 

undervisning och hon menar att det är därför som hon tillsammans med eleverna kan 

planera hur undervisningen ska gå till och varför vissa moment ska genomföras i 

undervisningen. Hon påpekar att elevernas inflytande över sin egen planering är 

avgörande för deras utveckling och engagemang.  

Alla fyra respondenter anser att elever läser för lite och att lärarnas uppdrag därför 

blir att motivera dem att läsa och att stödja dem i läsandet. Alexandra och Jenny 

påpekar att styrdokumenten kan tolkas på olika sätt i olika skolor och att detta kan 

skapa problem. Maria, Alexandra och Jenny nämner att det skulle underlätta om alla 

lärare på skolan ansåg att de är lärare i det svenska språket och att det inte enbart är 

svensklärare som ska arbeta med olika typer av texter. Alexandra och Kerstin kopplar 

kursplanen i svenskämnet till elevernas inflytande och planering.  

4.1.4 Personlig utveckling, empatisk förmåga, fantasi och demokrati 

Respondenterna berättar att skönlitteratur skapar möjlighet till personlig utveckling 

och att den utvecklar fantasin. Maria menar att eleverna utvecklar sin förmåga till 

sociala interaktioner med andra elever genom gemensam läsning och samtal. Hon 

säger att hon strävar efter en demokratisk undervisning och hon påpekar att en 

demokratisk undervisning skapar interaktioner mellan eleverna och henne. Även 

Alexandra nämner att grupparbeten skapar ett forum där alla elever kan träna sig på 

att samtala om litteratur. Samtliga respondenter säger att skönlitterära texter 

utvecklar elevernas förmåga att uttrycka de känslor och tankar som texterna väcker. 
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Kerstin ställer krav på eget ansvar genom att låta eleverna själva bestämma vilka 

böcker de vill läsa. Hon betonar dock att hon stödjer eleverna även om de inte alltid 

väljer skönlitterära texter.  

Alla respondenter anser dock att skönlitteratur utvecklar elevernas empatiska 

förmåga och att den förmedlar olika former av känslor. Maria och Alexandra säger att 

läsning bidrar till elevernas sociala utveckling. Kerstin säger att ”kunskapen och 

personlighetsutvecklingen sker i kontakt med andra elever och texter” och hon 

poängterar vikten av dialog i klassrummet. Jenny säger att elevernas 

personlighetsutveckling sker efter att de har läst en bok och kunnat reflektera kring 

den. Genom att eleverna skapar sina egna föreställningar och världar utvecklas de 

som individer. Kerstin anser att skönlitteraturen ”skapar empati hos eleverna och 

hjälper elever att förstå sin egen och andras identitet.” 

4.2  Hur arbetar du med skönlitteratur i ämnet 
svenska?  

4.2.1 Planering 

Samtliga respondenter inleder med att säga att man måste ha en genomtänkt 

planering när man ska börja undervisa i skönlitteratur. Maria nämner att hon 

planerar litteraturundervisningen utifrån elevernas språknivå, intressen och 

erfarenhet. Även Alexandra utgår från elevernas språknivå, intressen och erfarenhet i 

sin undervisning. Hon nämner att det var en annan lärare som hade planerat 

undervisningen den här terminen eftersom den läraren undervisade eleverna förra 

läsåret. Alexandra vill skapa kontinuitet i undervisningen och därför planerar hon 

sina lektioner i form av Lokala Pedagogiska Planeringar i samråd med den andra 

läraren.  Hon förklarar att LPP utgår ifrån elevernas kunskapsnivåer och kursplanens 

mål. Dessa aktiviteter underlättar genomförandet av undervisningen och tydliggör för 

eleverna vad de kan förvänta sig och vad lärarna förväntar sig av dem. Kerstin och 

Jenny säger att de arbetar tematiskt och att de integrerar litteraturläsning och 

skrivning. Jenny lägger till att undervisningen i litteratur utgår från många olika 

källor och att ”skönlitteraturundervisningen inte är det enda målet i planeringen.”  

4.2.2 Högläsning och tyst läsning 

Respondenterna är eniga om att det är elevernas behov som styr valet av den 

undervisningsmetod man använder sig av. Alla lärare använder sig av fri läsning och 
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alla lärare låter eleverna skriva bokrecensioner efter att de har läst ut en bok. 

Respondenterna använde sig av både tyst- och högläsning. Marias elever läser tyst 

varje vecka under en lektion. Högläsning förekommer när läraren introducerar en ny 

bok eller vill bjuda in eleverna till litteraturläsning. Hon nämner att hon högt läste En 

komikers uppväxt av Jonas Gardell för att väcka elevernas intresse till vidare läsning. 

Hon försöker påverka eleverna genom högläsning när t.ex. ett speciellt eller svårt 

ämne, ska tas upp i klassen. Sedan diskuterar hon boken tillsammans med eleverna 

utifrån frågor som uppkommer under lektionerna.  

Alexandra beskriver att tyst läsning pågår ibland under lektionstid och att några 

elever läser på fritiden. I likhet med Maria läser hon högt för eleverna för att väcka 

deras intresse för vidare läsning men även för att stimulera till det gemensamma 

samtalet. Alexandra säger att det är viktig att stimulera elever till samtalet efter 

läsningen också. Hon kombinerar de två olika metoderna för att gynna läsförståelsen 

och varje vecka får hennes elever lyssna i minst 30 minuter men hon säger att detta 

varierar beroende på vilket tema eleverna arbetar med.  Alexandra arbetar även med 

genrepedagogik och förtydligar att detta innebär att eleverna lär sig att t.ex. skriva en 

novell enligt den mall som är typisk för denna genre i samband med att de själva läser 

en novell.   

Kerstin och Jenny påpekar att högläsning inte förekommer ofta eftersom eleverna i 

årskurs 9 redan läser på egen hand och att det är tystläsning som dominerar i stället. 

Jennys elever läser tyst en gång i veckan i cirka 30 minuter. Hon påpekar dock att 

högläsning är bra eftersom kunskap uppstår genom den sociala kommunikationen. 

Hon säger att ”efter högläsning och tyst läsning kan jag samtala om vad som sker 

mellan möten med texten och läsaren.” Vidare säger hon att: ”min önskan är att jag 

kan få uppmärksamhet när jag läser för eleverna och att eleverna får träna sig i att 

lyssna koncentrerat.” Hon anser att högläsning utvecklar den sociala kompetensen 

och att den ömsesidiga kommunikationen gör eleverna delaktiga i sin 

utvecklingsprocess.   

4.2.3 Läsloggar  

Samtliga respondenter påtalar i intervjun att litteraturläsning och skrivning ska 

integreras. Respondenterna anser att litteraturundervisningen och elevernas texter 
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ska vara basen för det språkutvecklande arbetet och alla respondenter använder sig 

av läsloggen.  

Maria och Kerstin beskriver att läsloggar hjälper till att bedöma och stödja eleverna. 

Maria säger att ”genom läsloggar synliggör hon läsprocesser” och att det hjälper 

henne att arbeta med återkoppling under läsningens gång. För att kunna använda 

läsloggen som ett stöd i läsutvecklingen uppmuntrar hon eleverna att fritt reflektera 

kring det som de har läst. Kerstin väljer att använda läsloggen för att tvinga eleverna 

att reflektera över vilka tankar läsningen väcker och för att lyfta fram den 

demokratiska undervisningen där alla elever har samma chans att utrycka sina 

åsikter om texten. Alexandra beskriver att hon utgår från mer riktade frågor som 

eleverna ska besvara i sina läsloggar. Det kan vara faktafrågor som t.ex. att eleverna 

ska beskriva tre huvudpersoner. Ibland använder hon i likhet med Kerstin mer öppna 

frågor.  Jenny säger att hon använder läslogg för att bidra till elevernas intellektuella 

utveckling men hon beskriver inte på vilket sätt.  

4.2.4 Samtal, boksamtal och muntlig presentation 

Kommunikation i form av samtal i klassrummet är den metod som alla fyra 

respondenter använder sig av och som de aktivt arbetar med i klassrummet varje dag. 

Maria berättar att hennes mål med samtalen är att kommunicera med eleverna och 

hjälpa dem att uttrycka sig och säga vad de tycker. Alexandra, Kerstin och Jenny 

berättar att samtalet upplevs som mer avslappnat när eleverna styr samtalet. Alla 

respondenter väljer att integrera samtalet i litteraturundervisningen och Kerstin 

förklarar att hennes planering och genomförande av svenskundervisningen utgår från 

de gemensamma samtalen.  

Utöver ovan nämnda arbetsmetoder arbetar respondenterna med boksamtal. De 

säger att målet med boksamtalen är att skapa en gemensam grund för diskussioner.  

För att kunna genomföra litteratursamtal är det viktigt att samtliga elever läser den 

text som ska diskuteras.  Maria stimulerar sina elever till samtalet. Hennes mål är att 

förändra elevernas läsvanor. Hon säger att hon tror på ett reflekterande, motiverande 

och handledande samtal mellan henne och eleverna. Hon inleder boksamtalen med 

att berätta om en känd person som har börjat läsa eller skriva böcker. Hon säger att 

hennes uppgift är att inspirera eleverna till att läsa och hon påpekar att förebilder är 

en viktig faktor. För att hitta ett optimalt arbetssätt vill hon att eleverna själva ska 
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bestämma vilka böcker de vill läsa och samtala om. Hon betonar att hon arbetar för 

att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sina åsikter inför klassen och att 

hon ”försöker att skapa en samtalskultur som är förtroendefull.” Vidare säger hon att 

det är viktigt att alla elever är delaktiga och kan ge respons till varandra.  

Alexandra säger att spridningen av läsnivån i klassen är stor och att det kräver strikta 

förberedelser med avsikt att göra eleverna nyfikna på den skönlitterära texten. Ibland 

kan det vara bra att diskutera innan läsningen. Hon säger att boksamtalet är ett 

viktigt verktyg och att hon testar olika vägar och olika metoder i läsundervisningen. 

Hon säger att hon lägger mycket tid på att få eleverna att bli medvetna om sin egen 

läsutveckling och hon ställer höga krav på att eleverna ska bearbeta skönlitterära 

texter i gruppsamtal.  

Kerstin lyfter fram olika frågeställningar som engagerar eleverna till samtalet och 

säger att det är ”min uppgift att vara en handledare som ställer frågor som involverar 

elever till kritisk tänkande och att eleverna ska kunna yttra sina åsikter kring den 

lästa texten.” Jenny väljer att utgå från frågor som inte är styrda så att eleverna har 

möjlighet att anpassa sina svar. Hon ställer frågor i stil med: ” Var det något du 

gillade i boken? Har du läst andra böcker som liknar den? Hur lika/olika är dem?” 

Jenny förklarar att ”elevernas uppgift därefter blir att delge varandra sina 

läsupplevelser utifrån en mall i mindre grupper.”  

Muntliga redovisningar är enligt samtliga respondenter en viktig del av 

undervisningen. I samband med litteratur kan eleverna träna sig på att tolka och 

reflektera över texterna som de läser. Alexandra säger att muntliga redovisningar ska 

kunna bevisa att eleverna läser och att de kan reflektera över det lästa.  Maria, Kerstin 

och Jenny säger att eleverna ska träna på att muntligt kunna presentera det som de 

har läst och att tyngdpunkten ska ligga på elevernas individuella analyser och 

reflektioner kring den lästa texten.  

Alla fyra respondenter säger att eleverna måste kunna argumentera, ta ställning och 

motivera sina åsikter kring boken. Respondenterna säger att den typiska 

presentationen innehåller några ord om författaren och en analys av textens tema och 

budskap. Lärarna utgår från elevernas erfarenheter och säger att eleverna själva 

bestämmer vad som ska presenteras.  
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4.2.5 Motivation och uppmuntran 

Alla fyra respondenter tar upp elevernas motivation och de påpekar att det finns ett 

motstånd mot att läsa böcker. Alla respondenter är överens om att eleverna inte har 

läslust eftersom det finns andra mer intressanta substitut i form av tv-spel och 

Internet. Alexandra anser att ”det finns stora skillnader mellan elever i klassen” och 

att det är svårt att motivera ungdomar till läsning. Respondenterna anser även att 

elevernas inställning till läsning är negativ men att de aktivt arbetar för att motivera 

dem genom att använda olika pedagogiska strategier. Kerstin säger att hennes mål 

med litteraturundervisningen är att ”eleverna ska vara lustläsare på fritiden, dit har 

jag långt till, det finns andra aktiviteter… böcker är inte lockande, i stället väljer 

eleverna tv, Internet.” 

4.3 Svårigheter 

En av de svårigheter respondenterna belyser är den med att finna relevant litteratur 

som passar alla elever. De anser att detta är problematisk eftersom det finns elever 

som befinner sig på olika språkliga och kunskapsmässiga nivåer. Även elevernas 

intressen skiljer sig åt. En respondent nämner att attityden till läsning är 

problematisk och avgörande om elever vill läsa eller inte.  

Alexandra, Kerstin och Jenny säger att biblioteket är en viktig faktor att utveckla 

litteracitet.  Alla tre respondenterna tydliggör att de arbetar med biblioteket men 

eftersom skolans ekonomi inte är den bästa, får inte lärarna alltid beställa de böcker 

som de skulle önska.  Kerstin säger att det är svårt att motivera eleverna att läsa 

eftersom skolan saknar bibliotek. Hon säger att ”det är en begräsning och nackdel att 

vi inte har bibliotek. Det skulle vi behöva för att kunna uppmuntra elever till att läsa. 

Det är bra att ha ett bibliotek men det har vi inte.” 

Alla respondenter säger att eleverna inte har tålamod att läsa och att de saknar 

motivation. Kerstin och Jenny tycker att eleverna ger upp sitt läsande för tidigt och 

att de inte alltid vill ge boken en chans. Alla respondenter anser att det är ytterst 

viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas genom att ta del av den mer avancerade 

litteraturen, och att det viktigt att lärare använder olika typer av litteratur i 

undervisningen.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Varför ska eleverna läsa skönlitteratur?  

Rosenblatt (2002), Molloy (2003) och Brodow och Rininsland (2005) beskriver att 

litteraturläsningen i skolan inte enbart har syfte att träna elevernas avkodning, utan 

att den ska bidra till deras personliga upplevelse och förståelse av sin omvärld. 

Rosenblatt (2002) argumenterar för att både det estetiska och det sociala elementet 

ska integreras i undervisningen för att eleverna ska kunna uppleva litteraturläsningen 

som meningsfull och individuell. Respondenterna är eniga om varför eleverna ska 

läsa skönlitteratur. De anser att den är en källa till kunskap och att 

litteraturundervisningen skapar möjligheter att diskutera om andra människor, 

länder och tider. Samtliga respondenter anser att genom litteraturen kan eleverna 

utveckla den språkliga kompetens som krävs i det moderna samhället. I likhet med 

Rosenblatt (2002) och Molloy (2003) angav respondenterna att kunskap och 

förståelse för historiska händelser bidrar till en bredare och djupare förståelse av 

litteraturen. Däremot nämnde ingen av respondenterna den estetiska upplevelsen 

som Rosenblatt (2002) påpekar i sin bok.  

Något annat som är värt att nämna är att alla lärare är överens om att skönlitteratur 

stimulerar fantasin, empatin och att den hjälper läsaren att tolka människors 

beteende. Mina respondenter visar tydligt att de vet vad empati innebär och hur 

viktig den är i mötet med eleverna. Min studie visar att lärarnas empatiska förmåga 

och arbetssätt stämmer överens med det som beskrivs av Gillespie (1994) och Djikic, 

Oatley & Moldoveanu (2013). Forskarna skriver att inspiration är lärarnas största och 

viktigaste uppgift. Enligt dem är lärarnas inställning till skönlitteratur avgörande för 

hur ungdomarna uppfattar läsningen i skolan. Lärarna påpekade att elever som läste 

skönlitteratur kände sig säkrare och att de upplevdes som öppnare och mer 

pratsamma. Forskare är ense om att skönlitteratur inte bara utvecklar det kognitiva 

tänkandet utan också fantasin.  

5.2 Elevernas erfarenheter och intressen  

Redan under 1900-talets början belyste Dewey (2004) vikten av den grundläggande 

synen på utbildningen och samhället som behövde utvecklas och utvärderas. Dewey 

(2004) ansåg att det krävdes en förnyelse av skolan så att den kunde bli en naturlig 
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del av elevens livsrum och att skolan skulle samarbeta med dagens samhällsliv och 

eleverna. Även Vygotskij (Strandberg, 2008) problematiserade synen på skolan och 

lärandet. Han ansåg att den sociala kompetensen är ett fundament i människors 

utveckling och att kulturen skulle bli en viktig aspekt och drivkraften för lärandet i 

form av dialog, samspel, imitation och delaktighet. Mitt resultat visar att eleverna 

utvecklar sin litteracitet genom samspel i klassrummet, och att elevernas intressen 

och aktivitet är utgångspunkten för deras mål vilket stämmer väl överens med 

Deweys (2004) och Vygotskijs (Strandberg, 2008) teorier. Detta anser jag man kan se 

genom att respondenterna beskriver att de inför planeringen av 

litteraturundervisningen genomför diskussioner och samtal som leder till stämningen 

som är basen för kunskapsutbyte, chanser att komma med förslag, utbyta tankar och 

samarbeta. Det som pågår i respondenternas klassrum, kan jag koppla till Vygotskijs 

(Stranberg, 2008) sociokulturella syn på lärandet. Lärandet sker i samspel med 

varandra och delaktighet är avgörande vid inlärning. Detta medför att lärande sker 

när eleverna påverkar och förändrar aktiviteterna tillsammans med lärarna.  

Vidare påvisar resultatet att lärarna utgår från elevernas förutsättningar när de vill 

utveckla elevernas kunskaper om läsinlärning. Detta överensstämmer med det som 

Dewey (2004), Vygotskij (Strandberg, 2008), Hattie (2012), Rosenblatt (2002) och 

Molloy (2003) betonar gällande lärandet som ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv. 

Författarna menar att ny kunskap konstrueras utifrån det vi redan kan och att 

lärandet utvecklas med olika lärstrategier som hjälper oss att förstå och reflektera. 

Det handlar om att respondenterna har höga förväntningar på eleverna, att de 

tillsammans planerar undervisningen i skönlitteratur utifrån det som eleverna redan 

kan, och att de utvecklar undervisningen genom att motivera elever till läsning 

genom olika arbetsmetoder. Detta tolkar jag som att respondenterna gör lärandet 

synligt och att de fokuserar på lärandet genom elevernas ögon. Jag finner det 

intressant att respondenternas roll är tydlig och betydelsefull inom det 

sociokulturella perspektivet. Jag anser att det är genom interaktion som lärandet 

uppstår. Resultatet tyder på att samtliga respondenter har en förståelse för hur 

eleverna lär sig eftersom de planerar undervisningen i skönlitteratur tillsammans 

med eleverna.  

Rosenblatt (2002), Molloy (1996, 2003), Norberg (2005) och Lundqvist (1984) 

beskriver att det är elevernas intressen som ska avgöra hur undervisningen i litteratur 
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bör genomföras på bästa sätt och jag anser att mina respondenters arbetsmetoder 

visar att detta är en självklarhet och en individuell tolkning av kursplanen. 

Författarna menar även att intresset att läsa ökar om läraren fokuserar på samtalet 

med eleverna och samverkan med lärare i andra ämnen, men min studie visar tydligt 

på hur svårt det kan vara att få det att fungera i praktiken: endast en av 

respondenterna har något slags samarbete med en annan lärare trots att samarbetet 

lärarna emellan betonas i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11). 

5.3 Elevernas delaktighet och inflytande 

Eftersom jag anser att det sociokulturella perspektivet som framförs av Vygotskij 

(Strandberg, 2008) och Hattie (2012) är betydelsefullt för elevernas utveckling vill 

jag lägga till att respondenterna betonade samtalet i samband med 

litteraturundervisningen.  Både Vygotskij (Strandberg, 2008) och Chambers (1993) 

anser att kommunikationen är en process där människor konstruerar kunskap i 

samspel med varandra. Språket och kunskapen utvecklas bäst om det sker i ett socialt 

samspel med andra. Vad är det som uppkommer under mötet mellan lärarna och 

eleverna i litteraturundervisningen? Lärarna spelar en stor roll som samtalspartner, 

stöd och handledare vilket hjälper eleverna att uppnå sina mål. Genom att föra 

diskussioner kring läsningen skapas tillfällen där eleverna får utveckla sitt språk och 

sina kunskaper i meningsfulla sammanhang. Det betyder att respondenterna 

utvecklar de förmågor som Vygotskij (Strandberg, 2006) och Chambers (1993) pratar 

om.  Jag drar slutsatsen att den undervisning som respondenterna bedriver sker i 

samspel med Vygotskijs (Strandberg, 2006) teori om att lärande sker i samtal mellan 

elever och elever och elever och lärare. Även Molloy (1996) och Lundqvist (1984) 

framhåller att litteratursamtal kan hjälpa eleven att utveckla strategier och att 

utvecklas som läsare, vilket jag ser att respondenterna är införstådda med när de 

genomför samtal i samband med litteraturundervisningen.  

5.4 Lärarnas arbete med skönlitteraturen  

Mitt resultat visar att respondenterna tycker att det är viktigt att synliggöra lärandet i 

form av t.ex. planeringar, läsloggar och presentationer. De två sista genomför 

eleverna själva och detta sker på olika sätt beroende på vilket tema eleverna arbetar 

med. Hattie (2012) efterfrågar undervisningar som inkluderar lektionsförberedelser, 
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genomförande, uppföljning och återkoppling. Det förstnämnda är samtliga 

respondenter införstådda med; de genomför någon form av pedagogiska planeringar, 

det vill säga att samtliga lärare använder sig av någon form av skriftlig planering för 

sin undervisning.  

När det gäller genomförande och uppföljning kan jag konstatera att det förekommer 

vissa skillnader mellan respondenterna och teorierna, men skillnaderna är inte 

omfattande. Detta anser jag att man kan se som en tydlig företeelse i skolans värld. I 

och med att vi har en lag som reglerar den svenska skolan har lärarna också ett 

ansvar för att alla elever får utvecklas och att skolundervisningen är uppbyggd på ett 

sådant sätt att alla elever får samma förutsättningar i sitt lärande.  

Skolan ska styras utifrån de mål som riksdagen och regeringen har satt upp för 

lärandet, och målen i kursplanen beskriver olika färdigheter i stället för 

faktakunskaper. Detta kan tolkas som att ett stort ansvar läggs på läraren som själv 

måste tolka vad som ska läras ut och på vilket sätt detta ska göras. Tolkningen av 

kursplanen kan ske på olika sätt eftersom det inte finns några givna regler för vilka 

faktakunskaper som ska läras ut och den beskriver bara vilka förmågor som ska 

utvecklas hos eleven. Vilka arbetssätt läraren väljer att använda i 

litteraturundervisningen beror därför i stor utsträckning på läraren själv. Detta 

betyder med andra ord att lärarna själva ska välja vilka metoder de vill arbeta med 

och hur de ska anpassa undervisningen för att eleverna ska utvecklas. Detta innebär 

att lärarna själva måste uttyda vad det innebär att arbeta med läsande, 

inlevelseförmåga, språkutveckling, identitetsfrågor, analys av skönlitteratur och så 

vidare.  

Enligt Molloy (1996) och Hattie (2012)  skulle undervisningen vinna på om lärarna 

kunde samarbeta mer och integrera andra ämnen i undervisningen. Studien ger inte 

något svar på varför det inte förekommer något samarbete lärarna emellan på 

skolorna, men jag tror att tidsbristen kan vara en stor bidragande faktor. Min 

undersökning, med stöd av Hattie (2012) och Molloy (1996), pekar på att skolorna 

skulle vinna på ett mer ämnesövergripande arbete i skolan eftersom eleverna då 

skulle finna en helhet i sin undervisning i skönlitteratur.  Den främsta fördelen med 

ämnesintegrering är att skapa sammanhang och mening för eleverna och att gestalta 

abstrakta ämnen på ett konkret sätt.  Hattie (2012) betonar att ett kollegialt 
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samarbete är en nyckelfaktor för en framgångsrik skolutveckling. Den interna 

kommunikationen påverkar lärare och elever, inte minst med tanke på att det är just 

elevernas utveckling och lärande som ska ligga till grund för allt arbete som görs i 

skolan, och därför bör lärarna kritiskt granska både sitt eget och elevernas arbete 

(Hattie, 2012).  

Hattie (2012) och Molloy (1996) poängterar vikten av återkoppling och därför är det 

intressant att notera att respondenterna medvetet arbetar med att ge eleverna 

feedback på deras arbete. Hattie (2012) anser att lärarens stöd och uppmuntran är en 

viktig förutsättning för elevernas utveckling och jag finner i min studie att samtliga 

lärare är engagerade i sitt arbete. Jag tycker att deras planering av 

litteraturundervisningen ger eleverna utmaningar, förväntningar och förförståelse 

och att eleverna därmed blir engagerade i sitt eget lärande. Respondenternas 

arbetssätt stämmer överens med Hatties (2012) forskning gällande återkoppling och 

samarbete.  

Lundqvist (1995) betonar nödvändigheten av att läraren kan tolka och analysera 

skönlitteratur med närläsning. Under intervjuer har ingen av lärarna tagit upp 

närläsningen som den litteraturpedagogiska metoden för att stimulera elevernas 

läsintresse. Därför kommer det inte att presenteras någon analys om närläsning. 

5.5 Motivera till läsningen 

Mitt resultat visar att respondenternas undervisningsmetoder varierar och att de 

använder olika strategier för att undervisa i skönlitteratur. Studien visar att de 

intervjuade lärarna arbetar på olika sätt beroende på vad deras syfte med 

litteraturundervisningen är och att pedagogernas främsta syfte med läsningen av 

skönlitteratur är att motivera elever att läsa. De arbetsmetoder som förekommer i 

respondenternas klassrum, liknar de modeller och uppslag som Lundqvist (1984), 

Chambers (1993), Molloy (2003) och Norberg (2005) beskriver. Författarna ger 

många olika idéer för hur lärarna kan skapa läslust och jag anser att det är positivt att 

respondenterna använder olika undervisningsmetoder, såsom t.ex. högläsning eller 

boksamtal, i samband med litteraturundervisningen. Det är även positivt att 

respondenterna planerar och genomför sina lektioner på ett sådant sätt att eleverna 

blir motiverade och engagerade. Det är problematiskt att eleverna saknar den inre 

motivationen och lusten att läsa. Värt att notera är att lärarna engagerar, uppmuntrar 
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och vägleder eleverna mot läslust. Mitt resultat visar att litteraturundervisningen går 

ut på att motivera elever.  

5.6 Om svårigheter 

Skolinspektionens granskning (2012) och rapporterna PISA (2013) samt PIRLS 

(2009) pekar på att läsförmågan har försämrats under de senaste åren och att 

eleverna har blivit sämre på att läsa skönlitterära texter. Endast en tredjedel av 

lektionerna i läsutveckling i årskurs 7-9 är tillräckligt bra och det är anmärkningsvärt. 

Dessutom påpekas det i granskningen att digitala medier används sällan i 

undervisningen (Skolverket, 2012). Vad är det då som gör så att elevernas läsförmåga 

minskar trots att lärarna är engagerade och uppmuntrande?   

En mycket intressant aspekt i det här sammanhanget är hur man ser på den digitala 

utvecklingen. Ingen av respondenterna har nämnt att de använder sig av digitala 

medier i undervisningen.  Är digital undervisning ett problem eller en tillgång? 

Persson (2007) menar att världen förändras i snabb takt och att skolan bör förhålla 

sig till medier som t.ex. tv och Internet. Detta tolkar jag som att lärare av i dag måste 

ha förmågan att kunna hantera och utveckla en digital litteracitet i dagens samhälle 

och att eleverna har rätt till att lära sig att använda de tekniska redskapen och att 

själva vara aktiva i sin läroprocess. Det moderna lärandet och en modern 

kunskapssyn möjliggör nya former för lärandet och detta kan i sin tur utveckla lust 

och motivation till skönlitteraturläsning. Många texter som eleverna möter är 

digitala, t.ex. texter på hemsidor eller bloggar. Genom att möjliggöra en mer varierad 

tillgång i klassrummet på olika typer av texter och fler verktyg för att bearbeta texter, 

kan lärandet vara lustfylld och stimulerande. Det handlar om att använda den 

kunskap som kan finnas nära elevernas vardag och utveckla deras förmåga att kritiskt 

granska fakta och att förstå, analysera, tolka och uppleva olika texttyper.  

Skollagen säger att alla barn i Sverige ska ha tillgång till bibliotek men min studie 

visar att detta inte stämmer överens med verkligheten.  Enligt Rosenblatt (2002) 

Lundqvist (1984), Molloy (10996) är läsning en mycket viktig del i skolarbetet och för 

att det ska kunna nå sin fulla potential är tillgången till litteratur inte bara 

betydelsefull utan även grundläggande. Jag instämmer med författarna och de 

intervjuade lärarna om att elevernas möjlighet till läsutveckling begränsas om de inte 

har tillgång till ett skolbibliotek. Även Chambers (1993) anser att bibliotek är en 
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viktig del för att inspirera elever till läsning. Persson (2007) skriver att det som 

eleverna läser i skolan bör sättas in i ett större sammanhang och att all kultur kan öka 

elevernas förståelse om den används på rätt sätt.  Med andra ord menar han att 

eleverna därmed bör ges tillfälle att reflektera över varför de tycker om eller 

identifierar sig med en viss typ av böcker, film eller dylikt. Detta gör dessutom att 

eleverna lättare kan känna sig delaktiga i undervisningen och att elevernas val av 

texter respekteras. Molloy (1993), Persson (2007), Chambers (1993) och Brodow 

(2005) säger att en läsfrämjande verksamhet ska sträva efter en god läsmiljö där 

eleverna har rätt till att påverka och styra sitt lärande.  Detta skulle även kunna 

innebära att en god läsmiljö inte endast behöver vara i klassrummet, utan att ett 

bibliotek skulle kunna vara ett fullgott alternativ.  

6. Sammanfattning och förslag till vidare 
forskning 

Jag kommer att ha nytta av denna studie i mitt framtida yrke eftersom den ger mig 

konkreta exempel på hur lärare arbetar ute på skolorna och hur detta förhåller sig till 

teorin. Mitt resultat visar att lärarna arbetar mycket med att motivera eleverna till att 

läsa skönlitteratur och att de använder sig av arbetsmetoder som beskrivs i olika 

teorier. Eleverna får läsa texter utifrån sina intressen och erfarenheter och de 

utmanas i sin läsning. Däremot kan man se i undersökningen att eleverna saknar 

läslust och att det är relativt vanligt ute på skolorna. I takt med att det globala 

samhället förändras är det viktig att eleverna får använda den nya tekniken för att 

söka kunskap, och för att kommunicera, skapa och lära. Digitala kunskaper framhävs 

uttryckligen i svenskämnets syfte och centrala innehåll och det är önskevärt att 

lärarna får den kompetensutveckling som de behöver. Utöver detta tyder min studie 

på att samarbetet mellan lärarna kan vara en avgörande faktor i elevernas 

läsutveckling, eftersom eleverna inte enbart läser i svenskundervisningen. Lgr11 

betonar starkt att alla ämneslärare är språklärare och lärarna måste tillsammans 

vända utvecklingen och de kan göra detta genom att börja samarbeta över 

ämnesgränserna med ett läsutvecklande perspektiv. Det kollegiala lärandet måste få 

ett större utrymme i dagens skola och alla lärare behöver lära av varandra.   

Respondenterna betonade tydligt framförallt kunskapsinhämtningen med läsningen. 

Min uppfattning är att skönlitteraturens funktion i skolan för det mesta är präglad av 
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ett pragmatiskt och instrumentellt ändamål. Under min studie har det framkommit 

många frågor som jag skulle vilja få svar på. En fråga som jag framför allt är nyfiken 

på är: Hur motiveras litteraturläsningen av svensklärarna? Jag skulle vilja få 

undersöka skönlitteraturundervisning som estetisk läsning, en läsning där 

”litteraturen erbjuder ett genomlevande och inte bara vetande om[…]” (Rosenblatt, 

2002:45).  
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Bilagor 

Bilaga 1 
MISSIVBREV 

Information om en intervju angående en kvalitativ studie kring arbete 

med skönlitteratur på högstadiet. 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Litteraturen förändras, men det gör också sätten att läsa och undervisa i den. Varför 
ska elever egentligen läsa skönlitteratur och hur lärarna lägger upp 
litteraturundervisningen av det lästa i skolan, där det finns så mycket konkurrans i 
form av t.ex. TV och Internet?  

Under mina år som student blev jag nyfiken på hur pedagoger i grundskolans senare 
år arbetar med skönlitteratur och vem bestämmer valet av det lästa?  Jag har alltid 
funnit intresse för den typen av frågor och vill använda mina kunskaper från 
lärarutbildningen i min framtida yrkesutövning.  Därför vill jag intervjua Dig som har 
kunskap, utbildning och erfarenhet som är värdefulla för mig och mitt arbete.  

Jag beräknar att intervjun tar ungefär 35 minuter och för att jag inte vill missa någon 
information, kommer jag att spela in den. Några namn eller andra data som kan 
identifiera personer kommer inte att registreras och resultatet kommer att 
presenteras så att ingen kan bli igenkänd.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några konsekvenser för 
Dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Arbetet görs under 
handledning och om Du är intresserat skickar jag gärna ett ex.  

Med Vänlig Hälsning 

Lärarkandidat:                                                                    Handledare: 

Magdalena Misiurkiewicz                                                         Ingemar Haag 

Tel: 070 4420241                                                                        Mälardalens högskola, UKK 

E-post: msa02004@student.mdh.se 

Ytterliggare upplysningar lämnas av: Magdalena Misiurkiewicz 

Studentens underskrift             ………………………………………….                                                                                                                 

Ort och datum                             ………………………………………….  

mailto:msa02004@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Frågor:  

Frågeområden till intervjuerna 

 

Grundfrågor:  

 Lärarens utbildning 

 Hur många år i tjänst – kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Lärande, läsande och skönlitteratur: 

 

1. På vilket sätt arbetar du med läsandet? Kan du beskriva? 

2. Hur introduceras elever i läsandet av skönlitteratur? 

3. Varför ska elever läsa skönlitteratur? 

4. Hur planerar du skönlitteraturundervisning? 

5. Hur stimulerar/motiverar du elever till läsning? 

6. Kan du beskriva hur du använder skönlitteratur i din undervisning? 

7. Varför på detta sätt?  

8. Vilket mål har du med litteraturundervisning? 

9. Hur arbetar du för att nå mål? 

10. Hur arbetar du med utvärdering och bedömning? 

11. Hur ser du på sambandet mellan läsning av skönlitteratur och utvecklande av 

den empatiska förmågan? 

12. Vilka svårigheter stöter du på i undervisningen av litteratur? 

 


