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Abstrakt 
Syftet med studien är att ge fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta med 

skönlitteratur i undervisningen samt undersöka hur lärare i årskurs 3 arbetar med 

skönlitteratur för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Studien baseras på fyra 

intervjuer med legitimerade lärare samt två observationer med fokus på lärarens 

undervisning. Utifrån undersökningen finns både likheter och skillnader gällande hur 

lärare arbetar med skönlitterära texter i klassrummet. Tidigare forskning och studiens 

resultat visar att lärare undervisar med hjälp av skönlitterära texter samt att elevers 

läsförståelse kan utvecklas. Elevernas utveckling av läsförståelsen sker med stöttning 

från lärare och i samspel med varandra. Likheter som uppmärksammas i arbetet är vilka 

metoder lärarna använder när de undervisar med skönlitteratur i ämnet svenska, hur 

lärarna väljer skönlitterära texter samt hur de ser på begreppet gemensam läsning. Två 

skillnader som uppmärksammas är hur klassrumsmiljön ser ut samt vilka ämnen 

skönlitterära texter används i. Utifrån undersökningen går det även att konstatera att 

eleverna läser skönlitterära texter som är anpassade för deras läsnivå. 

 

Nyckelord 
Skönlitteratur, boksamtal, högläsning, lärare, läsförståelse, årskurs 3 

 

Key words 
Fiction, book talk, reading out loud, teachers, reading comprehension, grade 3 

 

English title 
Fiction in the classroom: A study of how four teachers work with fiction to increase 

students’ reading comprehension 

 

Tack 
Först och främst vill jag tacka min handledare, Annette Årheim för det goda stödet jag 

har fått under arbetets gång. Jag vill även tacka min familj för goda tips och råd. Till sist 

vill jag tacka deltagarna i studien, ni ligger till grund för arbetet. 

 



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 3	  
1.1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 3	  

2 Bakgrund och tidigare forskning ________________________________________ 4	  
2.1 Skönlitteratur i undervisningen ______________________________________ 4	  
2.2 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur på i klassrummet __________________ 4	  
2.3 Läsförståelse _____________________________________________________ 6	  

3 Teoretisk utgångspunkt _______________________________________________ 7	  
3.1 Sociokulturellt perspektiv ___________________________________________ 7	  

3.1.1 Proximal utvecklingszon ________________________________________ 7	  
3.1.2 Scaffolding ___________________________________________________ 8	  

4 Metod ______________________________________________________________ 9	  
4.1 Datainsamlingsmetoder ____________________________________________ 9	  

4.1.1 Genomförande och urval ________________________________________ 9	  
4.2 Etiska överväganden ______________________________________________ 10	  
4.3 Metod- och materialkritik __________________________________________ 10	  

5 Resultat och analys __________________________________________________ 11	  
5.1 Likheter och skillnader utifrån intervjuer ______________________________ 11	  

5.1.1 Tillgängligheten av böcker _____________________________________ 11	  
5.1.2 Val av litteratur ______________________________________________ 12	  
5.1.3 Gemensam läsning ____________________________________________ 13	  
5.1.4 Klassrumsmiljön _____________________________________________ 14	  
5.1.5 Integrera skönlitteratur i olika ämnen _____________________________ 15	  

5.2 Sammanfattning av likheter och skillnader ____________________________ 16	  
5.3 Hur lärare arbetar med skönlitterära texter i klassrummet _________________ 17	  
5.4 Sammanfattning av hur lärare arbetar med skönlitteratur _________________ 18	  

6 Diskussion __________________________________________________________ 20	  
6.1 Fortsatt forskning ________________________________________________ 23	  

Referenser ___________________________________________________________ 24	  

Bilagor _______________________________________________________________ I	  
Bilaga A – Intervjufrågor _______________________________________________ I	  
Bilaga B - Observationsschema __________________________________________ I	  
Bilaga C - Samtyckesblankett __________________________________________ III	  



  
 

3 
 

1 Inledning 
I dagens samhälle använder människan sig mycket av språk och text för att 

kommunicera och samspela med andra. I skolan är det därför viktigt att eleverna får 

träna på språket för att utveckla sin läsförståelse. Enligt lågstadieläraren och forskaren 

Westlund (2009) börjar språkförståelseutvecklingen redan hos det lilla barnet och 

språkstimulans i tidig ålder kan utveckla barnets läsförståelse positivt. Genom att låta 

eleverna redan från skolstart arbeta med läsningen kan deras utveckling av läsförståelse 

förbättras. Forskaren Ingemansson (2010) skriver i sin avhandling att läsning av 

skönlitterära texter har en betydande roll för elevers läsförståelseutveckling. Detta då 

skönlitterära texter kan öka elevernas läsmotivation som kan leda till att eleverna 

bearbetar texterna på ett fördjupat sätt. Rosén, Myrberg och Gustafsson (2005) 

instämmer med Ingemansson (2010) i sin rapport. Arbeten med skönlitteratur i 

klassrummet kan skapa möjligheter för elever att föra resonemang om texters innehåll 

samt koppla texternas innehåll till egna erfarenheter vilket kan öka elevers 

läsförståelseutvecklingen (Ingemansson 2010; Rosén, Myrberg & Gustafsson 2005). 

 

Enligt Skolverket (2017) ska eleverna med hjälp av skönlitteratur utveckla sina 

språkkunskaper samt bli en del av samhället. Samtidigt som skönlitteratur är en viktig 

del i elevernas utveckling av läsförståelsen, behöver de kunna bearbeta vad de läst. 

Eleverna ska utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter. Både enskilt och 

tillsammans med andra (Skolverket, 2017). Undervisningen i skolan ska bidra till att 

eleverna får en ökad läsförståelse samtidigt som de lär sig samspela med andra 

individer. Under olika VFU-perioder har jag uppmärksammat att undervisningen om 

och med hjälp av skönlitteratur ser olika ut, vilket har lett till studiens utgångspunkt. 

Arbetet uppmärksammar även hur lärare som undervisar med skönlitteratur kan bidra 

till att hjälpa eleverna att utveckla och fördjupa sin läsförståelse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att ge fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta med skönlitteratur i 

undervisningen samt hur lärare som undervisar i årskurs 3 använder sig av skönlitterära 

texter för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. 

 

Följande frågor är utgångspunkt för studien: 
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• Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med skönlitteratur i ämnet 

svenska? 

• Vilka metoder använder lärarna för elevers bearbetning av läst skönlitteratur? 

• Hur utvecklar lärarna elevers läsförståelse med hjälp av skönlitteratur? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Nedan beskrivs bakgrund och tidigare forskning som är relevant för det valda ämnet. 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning gällande hur skönlitteratur kan användas i 

undervisningen. Därefter följer en bakgrund som beskriver olika sätt att arbeta med 

skönlitterära texter i klassrummet. Avsnittet avslutas med en begreppsdefinition av 

begreppet läsförståelse.  

 

 

2.1 Skönlitteratur i undervisningen 

Användningen av böcker och berättelser i klassrummet ofta förbättrar barns lärande 

(McCullagh, Walsh & Greenwood 2010; Jönsson 2007). Genom att läsa sagor och 

berättelser kan elevernas läsförståelse och tänkande utvecklas. När lärare och elever 

tillsammans arbetar med skönlitteratur kan det bidra till en social kultur i klassrummet 

och på så sätt kan elevernas gemensamma världar formas och läsförståelse öka 

(McCullagh, Walsh och Greenwood 2010; Jönsson 2007). Vidare skriver Jönsson 

(2007) i sin avhandling att i det läsande, skrivande och samtalande klassrummet byggs 

det broar mellan olika texter och elevers tidigare erfarenhet (Jönsson, 2007). 

Skönlitteratur och läsning kan hjälpa elever att se från olika perspektiv. Genom att läsa 

skönlitterära texter kan eleverna knyta dem till sin vardag och på så sätt kan 

läsförståelsen öka. Samtidigt som elevernas läsförståelse ökar, kan de även få en 

fördjupad personlig utveckling av att läsa skönlitterära texter (Jönsson 2007; Ewald 

2007).   

 

2.2 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur på i klassrummet 

Det finns olika sätt att arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Lundberg och Herrlin 

(2014) skriver om metoden högläsning. När läraren arbetar med högläsning i 

klassrummet kan hen tidigt visa eleverna strategier som goda läsare använder medan de 

läser. Till exempel kan det handla om att stanna upp vid lämpliga ställen i texten och 
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fundera över nästa händelse. Läraren kan med hjälp av högläsningen hjälpa elever att 

tänka högt vid olika tillfällen under läsningens gång och visa eleverna hur de kan vara 

aktiva och konstruktiva. Genom att stanna upp flera gånger i texten och ställa frågor kan 

eleverna få kunskap om nya ord och begrepp. Eleverna kan även nyttja sin 

bakgrundskunskap för att skapa en förståelse för de nya orden och begreppen. Efter 

varje högläsningsbok kan läraren tillsammans med eleverna sammanfatta vad som lästs 

och i en gruppdiskussion enas om en gemensam tolkning av texten. Diskussionerna och 

reflektionerna i grupp ger eleverna strategier som de sedan kan använda i sin egen 

läsning (Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Enligt Chambers (2011) och Jönsson (2007) är boksamtal en metod som kan användas 

för att samtala och diskutera lästa texter tillsammans med andra. Genom samtalen kan 

eleverna utveckla en djupare läsförståelse. Med hjälp av boksamtal kan eleverna 

reflektera över sina egna erfarenheter samt resonera om och bearbeta texter med 

varandra. Jönsson (2007) skriver även att gemensam läsning och samtal kring 

berättelserna ger eleverna ökad kunskap för att minnas och återberätta olika texter. 

Samtal om innehållet i skönlitterära böcker kan ge stöd för själva läsandet och hjälpa 

eleverna att bilda mönster. Samtalen kan även hjälpa eleverna med hur de kan möta 

olika texter, hur de kan analysera texten och hur de kan ställa frågor till texten samt hur 

de kan läsa vidare för att få svar på de frågor de ställt till texten. Boksamtal ska fungera 

som ett stöd till läsning och lyfta upp olika frågor (Jönsson, 2007). 

 

Enligt Eckeskog (2013) är enskild läsning, grupp- samt högläsning betydelsefulla 

metoder för utvecklingen av läsförståelsen. Genom att kombinera dessa tre strategier i 

undervisningen kan läsningen bidra till att elever tillämpar och behärskar lässtrategier 

och språket. Dock visar Eckeskog (2013) i sin studie att elever som läser i par eller i 

mindre grupper, kan sluta lyssna då en annan person börjar läsa. Det är därför viktigt att 

läraren agerar som stöd och är tydlig med vilket syfte par- eller grupparbetet har. 

Westlund (2013) skriver att enskild läsning ställer högre krav på eleverna då den kräver 

att individen har utvecklat läsförståelsen. Arbete med enskild läsning utan utvecklad 

läsförståelse kan leda till att individen inte kan bearbeta innehållet i texten. 

 

Ingemansson (2016) hävdar att eleverna behöver använda sig av olika lässtrategier för 

att de ska skapa en fördjupad kunskap och hållbar läsutveckling. En lässtrategi som ofta 
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förekommer i skolverksamheten är djupläsning. Termen djupläsning handlar om 

omläsning och textsamtal. Ingemansson (2016) menar att man behöver behärska 

djupläsning för att till fullo förstå och integrera ny kunskap. Genom att läsa samma text 

flera gånger kan läsaren upptäcka saker som hen inte upptäckte under första läsningen. 

Djupläsning är framförallt viktigt i början av läsningen då alla perspektiv, karaktärer 

och viktiga ord presenteras, menar Ingemansson (2016). Ett exempel på arbete med 

djupläsning är att läsaren noga observerar vad texten försöker presentera för oss. På så 

sätt tränas läsaren att förstå texten och utforska idén med berättelsen. 

Sammanfattningsvis innebär djupläsning att läsa texten om och om igen, vara en aktiv 

läsare samt reflektera över innehållet i texten. Djupläsning används ofta i enskild 

läsning och gruppläsning då eleverna får läsa texterna själva och sedan reflektera över 

vad de läst i samtal (Ingemansson, 2016).  

 

2.3 Läsförståelse 

Läsförståelse kan definieras som en ”dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” (Westlund, 2009 s. 

70). Läsförståelsen skapar mening och förståelsen påverkas av syftet. Läsaren ska, 

enligt Westlund (2009) och Bråten (2008), interagera med texten för att kunna skapa 

mening. Ett aktivt deltagande från läsarens sida är därför viktigt för att utveckla 

läsförståelsen.  

 

Läsförståelse är något som utvecklas i en process. Mötet mellan läsaren och texten har 

en betydande roll för att läsförståelsen ska utvecklas. Läsaren behöver vara delaktig, 

produktiv samt bearbeta texten för att få en förståelse för den. Genom att bearbeta 

texten inhämtar läsaren inte bara information om texten utan läsaren skapar även en 

mening utifrån innehållet (Bråten 2008; Lundberg & Herrlin 2014). I läsförståelsens 

process skapas samband mellan textens budskap, läsarens egen tolkning och tidigare 

erfarenheter. Då varje individ har egna tolkningar betyder det att två läsare kanske inte 

tolkar samma text på samma sätt (Westlund 2009; Bråten 2008; Lundberg & Herrlin 

2014). Langer (2005) skriver att genom litteraturen eleverna läser, lär de sig att utforska 

sina egna och andras möjligheter i samhället vilket kan leda till ett vidgat perspektiv på 

andras liv och sitt eget. I studien tolkas begreppet läsförståelse som att läsaren utifrån en 

process, kan skapa en mening utifrån att läsa och bearbeta en text.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv. I detta avsnitt 

kommer det sociokulturella perspektivet presenteras, följt av begreppen scaffolding och 

proximal utvecklingszon. Avsnittet avslutas med en motivering av det valda 

perspektivet. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) skriver att inom det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan 

gruppen och individen i fokus. Vidare poängterar Säljö (2000) att vi hela tiden försöker 

utveckla vårt eget lärande genom att använda oss av fysiska och språkliga redskap. 

Samtidigt tolkar Jakobsson (2012) benämningen sociokulturellt perspektiv som en 

beteckning på olika teorier om människors lärande och utveckling. Enligt Jakobsson 

(2012) ser det sociokulturella perspektivet tanken, medvetandet och den materiella 

världen som en helhet. Människans tankar påverkas av olika kulturella produkter och 

artefakter (Jakobsson, 2012). Samspelet mellan språket som artefakt och människan har 

en stor betydelse i det sociokulturella perspektivet (Jakobsson 2012; Säljö 2000). 

 

Vygotskij, Hanfmann, Vakar och Kozulin (2012) anser att språket kan vara den 

viktigaste artefakten för människan då det hela tiden används för att kommunicera med 

andra människor. Språket kan enligt Vygotskij m. fl. (2012) ses som ett redskap för att 

beskriva, förstå och tänka om omvärlden. Säljö (2017) skriver vidare om Vygotskijs 

teorier om språk och lärande. Språket kan ses som ett utvecklingsbart system som 

samspelar med andra uttrycksformer. Det kan handla om samspel med bilder och andra 

tecken. Två begrepp som är centrala inom det sociokulturella perspektivet är proximal 

utvecklingszon och scaffolding (Säljö, 2017). 

 

3.1.1 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij menar att grunden för ett barns utveckling är den närmste utvecklingszonen, 

Zone of proximal development (ZPD), som även kallas för den proximala 

utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen sker det en utveckling mellan olika 

utvecklingszoner och miljöer hos eleven. Med andra ord bidrar omgivningen till att 

individen följer en viss väg för att utvecklas. Vi befinner oss ständigt under utveckling 

och förändring. I varje situation har vi lärt oss att ta över och ta till oss, det vill säga 
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appropriera, kunskaper i samspel med andra individer. Genom att se olika mönster och 

möjligheter kan vi få nya insikter. Människan präglas av sin uppväxtmiljö vilket gör att 

uppväxtmiljön, i många fall, bestämmer den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen kan styras av uppväxtmiljön då olika individer i individens 

omgivning påverkar individens utveckling (Säljö, 2000).  

 

Vygotskij definierar den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan vad en 

individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under 

en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater (Säljö, 2000). Vygotskij 

menar att med hjälp av att härma kan eleven få hjälp och stöd i olika sammanhang. 

Begreppet visar vilken eller vilka nivåer eleven redan har kunskap om och för att 

lärande ska ske, behöver elevens uppgift vara på en nivå som stimulerar och utmanar 

elevens kunskapsutveckling. När uppgiften är på en högre nivå, behöver eleven oftast 

scaffolding, det vill säga hjälp av till exempel en lärare som kan och vet mer, för att lösa 

uppgiften.  

 

3.1.2 Scaffolding  

Begreppet scaffolding beskrevs år 1976 i Wood, Bruner och Ross studie som att den 

vuxnas roll handlade om att vägleda barn för att de skulle lösa olika uppgifter (Gibbons, 

2013). Vidare har begreppet kopplats till den sociokulturella teorin om lärande och 

utveckling. Säljö (2000) skriver om Vygotskijs definition av begreppet scaffolding. 

Säljö (2000) nämner även att scaffolding kan kallas för kommunikativa stöttor. Med 

scaffolding menar Vygotskij att läraren ska agera om ett stöd för eleven och vägleda 

denne från start till mål utan att avvika från vägen. När läraren sedan anser att eleven 

blir mer och mer självgående kan läraren ge eleven mer handlingsfrihet. Blir eleven mer 

och mer självständig under arbetsprocessen leder det till att eleven får ökad erfarenhet 

och ett minskat behov av stöttning från lärarens sida (Säljö, 2000). Scaffolding kan med 

andra ord beskrivas som det stöd läraren ger eleven för att eleven ska kunna hantera ett 

problem som ska lösas. Stöttningen kan ses som en tillfällig hjälp för eleven då läraren 

ger eleven kunskap för att hen på sikt ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp.  

 

Jag har valt att använda ett sociokulturellt perspektiv som lärande i arbetet. Det 

sociokulturella perspektivet kan bidra till fördjupad kunskap om hur lärares arbete med 

skönlitteratur ser ut samt hur elevernas läsförståelse påverkas av skönlitterära texter. 
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Språket är en viktig del i olika arbeten med läsning, då läsning i sig inte utvecklar 

elevernas läsförståelse utan det är för- och efterarbetet som utvecklar det. I studien är 

scaffolding och proximal utvecklingszon centrala begrepp då de kan bidra till en 

fördjupad analys av resultaten. Begreppen är även centrala då eleverna behöver 

stöttning och vägledning för att utveckla sin läsförståelse.  

 

4 Metod 
I denna del beskrivs hur jag går tillväga för att samla in och bearbeta materialet för 

studien. I detta avsnitt kommer även de forskningsetiska principer som tas i beaktande 

att beskrivas. Avsnittet avslutas med en kort metod- och materialdiskussion. 

 

4.1 Datainsamlingsmetoder 

För att få kunskap om hur skönlitteratur används observeras två lärares undervisning. 

Observationerna sker på olika skolor. Under observationerna arbetar eleverna med 

skönlitterära texter och sin läsförståelse. För att få ytterligare fördjupad kunskap om hur 

lärare arbetar med skönlitteratur i klassrummen kommer fyra lärare att intervjuas. 

 

4.1.1 Genomförande och urval 

Intervjuer genomförs med fyra lärare från tre olika klasser. Observationer utförs i två 

olika klasser från två olika skolor. Alla lärare arbetar i årskurs 3. En anledning till varför 

tre av lärarna är utvalda är för att jag sedan tidigare kände till att de arbetar med 

skönlitterära texter i klassrummet. Den fjärde läraren har jag fått kontakt med genom en 

lärare som redan deltar i studien. Även hen arbetar med skönlitteratur i klassrummet och 

blev intresserad av att delta i studien, vilket ledde till att det är en fjärde deltagare. 

Anledningen till varför en fjärde lärare får vara delaktig är för att jag inte är bekant med 

varken läraren eller eleverna. Detta kan bidra till att jag ser det skönlitterära arbetet från 

ett annat perspektiv än hos de lärare jag är bekant med. Intervjufrågorna är 

sammanställda utifrån studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning.  

 

Alla lärarna väljer att delta i studien för att hjälpa blivande lärare och sig själva, att 

utveckla sin kunskap gällande arbeten med skönlitteratur i klassrummet. 

Intervjufrågorna (se bilaga A) består av 15 grundfrågor vars svar har lett till följdfrågor. 

Varje intervju varar 15 - 30 minuter. Genom intervjuerna vill jag få en djupare inblick i 



  
 

10 

hur olika lärare reflekterar gällande arbeten med skönlitteratur i klassrummet. Varje 

intervju spelas in för att sedan transkriberas så att jag ska kunna ta del av materialet 

under arbetsprocessen. En annan anledning till varför jag väljer att spela in intervjuerna 

är för att undvika onödiga avbrott som till exempel att anteckna mitt under intervjun. 

 

Båda observationerna är genomförda utifrån ett observationsschema (se bilaga B). Jag 

har under båda observationerna befunnit mig i hörnet av klassrummet för att inte 

distrahera eleverna eller läraren. Under observationerna har jag fyllt i olika händelser i 

observationsschemat för att senare kunna analysera dem. Under observationerna har 

eleverna i båda klasserna blivit indelade i olika grupper, vilket har gjort att jag har fått 

följa flera mindre grupper i klasserna. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav gällande forskning och 

undersökningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Under arbetets gång tar jag 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer gällande datainsamling 

och material som ska användas i studien. Informationskravet handlar om att forskaren 

ska informera deltagaren om villkoren för deltagande samt vilken funktion deltagaren 

fyller. Varje deltagare har blivit informerad om vad arbetet handlar om och vad de har 

för roll i arbetet. Deltagarna får även ge sitt samtycke (se samtyckesblankett i bilaga C) 

att delta och de blir informerade om att de, när som helst, får avbryta sitt deltagande 

vilket samtyckeskravet står för. Genom konfidentialitetskravet blir deltagarna 

informerade om att de förblir helt anonyma i arbetet. Varken namn, skolor eller dylikt 

nämnas för att deltagarna ska få största möjliga anonymitet. Det sista kravet, 

nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som samlas in endast får användas för 

studiens forskning. Det insamlade materialet kommer alltså inte föras vidare till någon 

annan eller publiceras offentligt. 

 

4.3 Metod- och materialkritik 

Denna forskningsstudie är kvalitativ och bygger på intervjuer och observationer. 

Backman (2016) beskriver att den kvalitativa metoden innebär en undersökning som 

främst grundas på ord och intervjuer. Det är alltså hur forskaren tolkar och uppfattar 

materialet, resultatet och analysen som står i fokus.  
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Något jag har uppmärksammat under arbetets gång är svårigheten att se alla händelser 

samt höra och se alla elever under observationerna. Klasserna är ofta stora och delar upp 

sig i olika grupper. På grund av detta är det svårt att se och höra alla vid endast en 

observation. För att få ut så mycket som möjligt utifrån observationerna väljer jag 

därför att fokusera på det mest väsentliga för mitt arbete vilket är hur lärare arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. Då studien grundar sig på fyra lärare går det inte att 

generalisera resultaten. Det huvudsakliga för den här uppsatsen är att få en djupare 

förståelse för hur arbete med skönlitterära texter kan användas i skolverksamheten och 

hur skönlitteratur kan bidra till ökad läsförståelse. En annan kritik som tas hänsyn till i 

arbetet är att deltagarna tolkar intervjufrågorna på olika sätt då de är olika individer, 

vilket kan medföra tolkningar på ett annat sätt än vad som är tänkt. Jag utgår även från 

att lärarna är sanningsenliga i sina svar i intervjuerna.  

 

5 Resultat och analys 
I resultat- och analysdelen presenteras resultaten från observationerna och intervjuerna. 

I första avsnittet kommer främst intervjumaterialet att presenteras, följt av en 

sammanfattning av likheter och skillnader gällande arbete med skönlitterära texter. 

Därefter presenteras resultat och analys utifrån observationerna. 

 

5.1 Likheter och skillnader utifrån intervjuer 

Som tidigare nämnts i metoddelen är fyra lärare intervjuade. Utifrån intervjuerna 

framkommer både skillnader och likheter utifrån lärarnas syn på arbete med 

skönlitteratur. I följande del presenteras resultat och analys av de fyra lärarnas svar på 

intervjufrågorna. Lärarna benämns som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4 när 

exempel från deras intervjuer nämns.  

 

5.1.1 Tillgängligheten av böcker 

I alla fyra intervjuerna nämns tillgängligheten av skönlitterära texter som en viktig del 

för att kunna arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Tre av fyra lärare berättar i 

intervjun att ett bra skolbibliotek eller stadsbibliotek är en av de viktigaste resurserna 

för att eleverna ska utveckla motivation och läslust. Den fjärde läraren nämner inget om 

bibliotek i sin intervju men berättar att tillgängligheten och valbarheten i klassrummet 

ska vara stort för eleverna. Lärare 2 säger att ”det är en enorm fördel att låna gratis från 
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biblioteken. Det man vill ha. Vi har hämtat böcker från stadsbiblioteket till klassrummet 

också” samtidigt som lärare 4 säger att ”man behöver verkligen ett bra skolbibliotek 

[…] ett bibliotek med en bibliotekarie som skulle kunna serva oss och hjälpa oss”. 

Lärarna menar alltså att ett brett sortiment av skönlitterära texter kan hjälpa eleverna att 

välja texter med ett innehåll som de är intresserade av, vilket kan leda till att elevernas 

läsmotivation ökar. Skulle läsmotivationen öka, ökar även läsförståelsen då eleverna 

blir intresserade av att läsa och kunskaperna inom läsning utvecklas.  

 

Lärarnas svar stämmer överens med vad Säljö (2000) menar med att människan ständigt 

utvecklar sitt eget lärande genom att använda fysiska redskap (Säljö, 2000). 

Tillgängligheten av böcker är därför en viktig del för att lärare ska kunna undervisa med 

hjälp av skönlitteratur. I intervjun med lärare 3 berättar hen att hen ”önskar sig en rikare 

variation av böcker att välja mellan”. Anledningen till lärarens svar är att det biblioteket 

som ligger närmst deras skola inte har de nyaste böckerna eller bredaste utbudet. Lärare 

3 menar att urvalet av litteratur har en stor betydelse för hur läsförståelsen påverkas, 

precis som de tre resterande intervjuade lärarna. Ett brett sortiment av skönlitterära 

texter kan bidra till en mer individanpassad undervisning och elevernas läsmotivation 

kan därmed öka då de blir mer intresserade av vad de får läsa. Då motivation fyller en 

stor funktion för att eleverna ska vilja lära sig och utvecklas, är det viktigt att man som 

lärare tar hänsyn till vad eleverna är intresserade av att läsa. Genom att motivera 

eleverna med intressant litteratur kan därför läsförståelsen öka. Skulle lärarna inte ta 

hänsyn till vad eleverna tycker om, kan det finnas risk för att eleverna tappar 

motivationen, vilket kan göra att eleverna stannar upp i sin läsförståelseutveckling.  

 

5.1.2 Val av litteratur 

Lärarna berättar i sina intervjuer att de strukturerar upp vad som ska läsas. Alla fyra 

lärare berättar i intervjuerna att eleverna ska få chansen att vara med och välja vad de 

ska få läsa. Lärare 1 säger att ”det händer att alla får vara med och välja och det ska de 

få vara. Men ibland väljer jag själv för att få in vissa på ett annat spår”, medan lärare 4 

berättar att ”de ibland kan välja en bok som inte är i deras nivå och då får de inte ut så 

mycket av den. Till exempel en för svår bok eller en alldeles för lätt bok”. Precis som 

lärare 1 och 4 säger, instämmer resterande lärare i att alla ska få vara med och välja 

litteratur men att lärarna själva måste välja ibland. De intervjuade lärarna antyder att om 

eleverna själva får välja vad de ska läsa kan deras läslust och läsförståelse öka. Men 
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skulle eleverna bestämma vad som ska läsas varje gång, finns risken att det inte sker 

någon progression i läsutvecklingen vilket leder till att läsförståelsen inte utvecklas. 

Lärarna anser att de behöver finnas där som ett stöd för eleverna och hjälpa dem att 

välja rätt text till deras läsnivå, det vill säga varken för svåra eller för lätta.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan resultaten tolkas som att de delaktiga lärarna 

använder sig av scaffolding. I detta fall använder lärarna sig av scaffolding och försöker 

hjälpa eleverna med val av litteratur som passar deras läsnivå. Den proximala 

utvecklingszonen visar sig ha betydelse för lärarna då de arbetar utifrån elevernas 

läsnivå. Lärarna utgår alltså från vad de vet om eleven sedan tidigare utifrån deras 

bakgrund, hemförhållanden samt vad de visat för kunskaper i skolan för att hjälpa dem 

välja en passande bok. Precis som lärarna berättar i intervjuerna, får eleverna vara med 

och bestämma texterna till en viss grad, tills de är tillräckligt utvecklade och 

självständiga att välja litteratur som passar deras nivå. I samband med att lärarna 

berättar om hur de väljer litteratur tillsammans med eleverna får de även frågan om vad 

för slags skönlitteratur de brukar använda sig av i undervisningen. Alla fyra lärare 

berättar att det är skönlitterära texter som är anpassade för elevernas ålder och som ofta 

är utgivna av kända barnförfattare som till exempel Martin Widmark och Petrus Dahlin. 

Det kan även handla om skönlitterära texter som olika sagor och längre berättelser i 

olika genrer. Texterna kan handla om allt från djur till fordon.  

 

5.1.3 Gemensam läsning 

Alla intervjuade lärare anser att gemensam läsning är viktig och bidrar till en positiv 

läsutveckling och läsförståelse. En lärare tolkar gemensam läsning som att alla elever 

ska läsa samma bok medan de tre andra tolkar begreppet som högläsning. Likheten som 

framträder här, är att alla fyra anser att diskussioner och arbeten tillsammans med 

klasskamrater utvecklar lärandet oavsett om det är läraren som läser boken eller 

eleverna själva som läser. ”Genom högläsning får eleverna lära sig att njuta av en 

berättelse och en bra bok” säger lärare 3. Lärare 1 och 2 säger att eleverna får uppleva 

det lustfyllda i högläsning men även att eleverna får en ”gemensam läsförståelse” under 

högläsning och efterarbeten med boken. Lärare 4 använder sig av gemensam läsning då 

eleverna får samma läsläxbok. Lärare 4 säger att ”för oss lärare är det ju ett merjobb att 

hinna läsa många böcker än om vi bara skulle ha en läsläxbok där vi kan förbereda 
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texten på ett annat sätt för eleverna, så de får det lättare att ta den till sig. Så vi kan prata 

om den och få en gemensam upplevelse också”.  

 

Gemensam läsning visar sig alltså ha olika betydelse för olika lärare men anses vara 

viktigt av alla fyra intervjuade lärare. Oavsett hur de intervjuade lärarna tolkar 

gemensam läsning, tolkar de begreppet som att något ska göras i par eller grupp, det vill 

säga tillsammans. De intervjuade lärarna anser att läsning i grupp eller samtal om vad 

de läst, kan bidra till att eleverna får en ökad läsförståelse. Precis som Säljö (2000) 

skriver om Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon och scaffolding, har samspelet 

med varandra en stor betydelse för elevernas läsutveckling av läsförståelsen. Genom att 

tillsammans arbeta med skönlitterära texter i klassrummet kan eleverna utveckla sin 

läsförståelse. Arbetet tillsammans kan ske på flera sätt precis som de intervjuade lärarna 

berättar att de arbetar med. Till exempel genom högläsning och samtal. Genom 

högläsning och diskussioner kring texter kan eleverna höra andras tankar och tolkningar 

om texten. Detta kan medföra att eleverna får en mer vidgad syn på texten och de kan 

även lära sig se det lästa från ett annat perspektiv.   

 

5.1.4 Klassrumsmiljön  

En skillnad som utmärks under intervjuerna är att lärare 2 lägger betoning på att 

klassrumsmiljön är viktig för arbeten med skönlitteratur. Klassrumsmiljön är inget som 

de tre andra lärarna nämner i sina intervjuer. Lärare 2 säger i sin intervju att hen ”har en 

myshörna i en del av klassrummet som är inredd med kuddar och gosedjur […] intill det 

så gjorde vi en bokhylla med böcker som eleverna delvis valde själva och vissa böcker 

som jag tyckte var lite intressant för dem”. När läraren får frågan om varför hen skapade 

en så kallad myshörna svarar hen ”dels fyller det en social funktion, då de samlas tätt 

tillsammans och kunde ja, vara nära varandra och skapa samhörighet. Och sen dels för 

att koppla det till läsning och så.”. Läraren menar alltså att klassrumsmiljön är viktig för 

att eleverna ska känna en gemenskap. De tre andra intervjuade lärarna påtalade inte att 

klassrumsmiljön är viktig för att skapa förutsättningar för att öka läsförståelsen. Detta 

tyder dock inte på att lärarna inte anser att miljön är viktig utan det kan bero på att de 

tycker gemensam läsning fungerar oavsett hur klassrumsmiljön ser ut.  

 

En annan anledning till varför ingen annan lärare förutom lärare 2 nämner 

klassrumsmiljön i intervjun, kan vara frågorna som ställs under intervjun. Ingen 
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intervjufråga är riktad mot hur miljön i klassrummet ska vara när undervisning med 

skönlitteratur sker. Jakobsson (2012) har skrivit om att det sociokulturella perspektivet 

kombinerar tanken, medvetandet och den materiella världen för att få en helhet och att 

människan påverkas av omgivningen. Säljö (2000) skriver att den proximala 

utvecklingszonen bland annat står för hur miljön påverkar individerna och hur de 

utvecklas kunskapsmässigt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör klassrummet 

utformas efter elevgruppens behov då människan påverkas av miljön. Vidare antyder 

Säljö (2000) att det sociokulturella perspektivet sätter individen och gruppen i fokus 

(Säljö, 2000). Ett exempel som visar sig under intervjun med lärare 2 är att hen har 

anpassat en del av klassrummet för läsning. Motiveringen till läshörnan är för att 

elevernas läsförståelse ska utvecklas så mycket som möjligt. Lärare 2 menar att om 

klassrumsmiljön är anpassad efter hur eleverna skulle trivas att läsa i, skulle deras 

förståelse för läsning öka. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sätter lärare 2 fokus på 

individen och gruppen i första hand för att utveckla deras läsförståelse.  

 

5.1.5 Integrera skönlitteratur i olika ämnen 

En skillnad som visar sig under lärarnas intervjuer är synen på att integrera 

skönlitteratur i andra ämnen än svenska. Oftast sker arbeten med skönlitteratur i ämnet 

svenska då man använder sig av läsläxor, högläsningsböcker och annat läsmaterial. I två 

av intervjuerna svarar lärarna att de använder sig av skönlitteraturen i fler ämnen än 

svenska, medan de andra två svarar att de inte gör det. En av lärarna som inte undervisar 

med hjälp av skönlitteratur i andra ämnen säger dock att hen skulle vilja göra det men 

att tid och resurser inte finns. Lärare 2 säger i sin intervju att ”en afrikansk saga är ju 

väldigt annorlunda jämfört med en nordisk saga”. Med detta menar lärare 2 att sagor 

från olika delar av världen kan skapa diskussioner mellan eleverna. Lärare 2 fortsätter 

förklara att diskussionerna kan skapas genom att titta på det skrivna, hur det är skrivet 

och jämföra texterna med varandra. Lärare 1 säger att ”jobbar man någonting inom NO, 

till exempel om särskilda djur, kanske man letar efter sagor som passar till det. För då 

tycker eleverna att det är spännande kanske. För då, om man har jobbat med en 

nyckelpiga så är det ju kul och läsa en bok om en nyckelpiga. Då har de ju kunskaper 

om nyckelpigan som gör att de kan förstå sagan på ett bättre sätt.”. Både lärare 1 och 2 

menar att det går att arbeta med skönlitteratur i andra ämnen än svenska då texter i sig, 

används i alla ämnen.  
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Arbeten med skönlitteratur hos olika lärare kan variera beroende på resurser och vilket 

arbetssätt man är van vid. Då vissa lärare i studien anser att skönlitteratur går att 

använda som ett eget läromedel anser andra att tid och resurser inte räcker till. Beroende 

på hur mycket tid en lärare lägger på att planera undervisningen kan 

undervisningsinnehållet påverkas. Det kan handla om att använda ett färdigt läromedel 

eller att skapa ett eget läromedel. Som tidigare nämnt i avsnittet teoretisk utgångspunkt, 

skriver Vygotskij m.fl. (2012) om att språket kan användas för att beskriva, förstå och 

tänka kring omvärlden (Vygotskij, Hanfmann, Vakar & Kozulin 2012). Lärare 1 

berättar i exemplet ovan, att eleverna kan få en större förståelse för en text om 

nyckelpigan när de redan har kunskap om den. Genom att använda språket utvecklas 

inte bara elevernas kunskap om nyckelpigan utan även förståelsen för hur språket kan 

användas i vidare sammanhang. Till exempel kan eleverna lära sig att återberätta vad de 

lärt sig om nyckelpigan, skriva egna faktatexter om den och använda språket i andra 

ämnen.  

 

5.2 Sammanfattning av likheter och skillnader 

Enligt Säljö (2000) och Jakobsson (2012) har språket som artefakt en stor betydelse 

inom det sociokulturella perspektivet. Jakobsson (2012) beskriver ett sociokulturellt 

perspektiv som en kombination av människors lärande och utveckling (Jakobsson, 

2012). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man genom Jakobssons och Säljös 

tolkning på perspektivet och resultatet se att begreppen proximal utvecklingszon och 

scaffolding spelar en stor roll i lärarnas arbete med skönlitterära texter. Lärarna påpekar 

flera gånger i intervjuerna att undervisningen anpassas efter elevernas kunskapsnivåer 

och utifrån elevernas intressen. 

 

I intervjuerna framkommer många likheter mellan lärarnas arbetssätt och syn på arbetet 

med skönlitteratur. De fyra lärarna arbetar mer eller mindre med skönlitterära texter i 

klassrummet och samtliga tycker att det är viktigt att läsa olika texter för att eleverna 

ska utveckla sin läsförståelse. Likheter som förekommer hos lärarna i arbetet är hur de 

ser på begreppet gemensam läsning, tillgängligheten och val av litteratur samt 

arbetsmetoder. Fastän de har många liknande tankar om läsarbetet i skolverksamheten 

kan vissa skillnader urskiljas i intervjuerna. Bland annat hur synen på klassrumsmiljön 

spelar roll och användningen av skönlitterära texter i andra ämnen än svenska. Under 

intervjutillfällena framkommer fler likheter än skillnader mellan lärarnas svar på 



  
 

17 

frågorna. Det kan bero på att alla lärare arbetar utifrån samma mål och kunskapskrav 

men även på att olika arbetsmetoder visar sig ge bäst resultat i olika grupper. Beroende 

på vilken elevgrupp lärarna har, anpassar de undervisningen för att eleverna på bästa 

sätt ska utveckla sin läsförmåga. I resultaten visar det sig att alla lärare som deltar i 

studien arbetar mer eller mindre med hjälp av skönlitterära texter för att utveckla 

elevernas läsförståelse.  

 

5.3 Hur lärare arbetar med skönlitterära texter i klassrummet 

Den första observationen varar i ungefär en timme. Eleverna är sedan tidigare indelade i 

olika läsgrupper som de arbetar i under lektionen. Det är 4 - 5 elever i varje läsgrupp 

och grupperna är utformade utifrån elevernas läsnivå. Eleverna läser skönlitterära 

böcker som är anpassade efter deras ålder. I klassrummet finns det en hörna med böcker 

indelade i boxar. Boxarna står för olika LUS-nivåer. LUS är en förkortning för 

läsutvecklingschema som underlättar en gemensam bedömning av elevernas 

läsutveckling. Bland annat läser eleverna skönlitterära böcker som Lasse & Maja som är 

skriven av Martin Widmark, Strumpmannen som är utgiven av Dan och Lotta Höjer, 

Gyllene Knorren som är skriven av Måns Gahrton och Johan Unenge samt Sigge-

böckerna som Lin Hallberg är författare till. Alla elever får likadana uppgifter oavsett 

vilken bok de läser, med undantag av de elever som är nyanlända och inte behärskar det 

svenska språket. De har liknande uppgifter men med en lägre svårighetsgrad. Den här 

veckan har eleverna fått i uppgift att beskriva huvudpersonen i boken och leta efter 10 

dubbelteckningar i sidorna de läst. Begreppet dubbelteckningar innebär ord med två 

konsonanter efter en vokal, till exempel ordet ”gammal”. Eleverna får i början av 

lektionen sätta sig i sina läsgrupper och läraren går först till en grupp, sedan till en 

annan, tills alla grupper har fått läsa och diskutera sina läsläxor. Under tiden läraren är 

hos en grupp, arbetar resterande elever självständigt med uppgifter de inte är färdiga 

med i andra ämnen. Detta kan dock anses vara distraherande för eleverna men under 

observationen visar eleverna att de kan arbeta självständigt under tiden läraren är i en 

grupp. Detta kan bero på att elevgruppen har lärt sig arbeta på samma sätt under en 

längre period. I varje grupp låter läraren eleverna berätta om handlingen och 

huvudpersonen i sin bok, sedan får eleverna berätta vad de funnit för svar till 

uppgifterna. När alla elever i gruppen har fått tala, kommenterar läraren elevernas 

läsning, stavning och vad eleven bör tänka på till nästa gång. Läraren kommenterar även 

skriftligt i varje elevs läsläxbok. Innan lektionen är slut delar läraren ut en ny uppgift till 
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veckan därpå som eleverna klistrar in i läsläxboken. Den nya läxan handlar om att finna 

adjektiv i boken. Arbetet med skönlitteratur i den här klassen utformar läraren själv 

vecka för vecka utifrån elevernas kunskapsnivå och kunskapsutveckling.  

 

Den andra observationen varar även den i ungefär en timme. Eleverna är indelade i 

olika läsgrupper men alla elever har samma bok, Djurspanarna som är utgiven av 

förlaget Natur & Kultur Läromedel samt Arne Norlin år 2001. Boken eleverna läser har 

två olika svårighetsgrader. En elevgrupp i taget får gå till ett grupprum tillsammans med 

läraren för att läsa upp läsläxan och diskutera veckans kapitel. Medan en grupp läser 

med läraren, arbetar resterande elever med att svara på frågor i arbetsboken i 

klassrummet. Under halva lektionen följer jag två grupper som läser läsläxan med 

läraren och den resterande halvan stannar jag kvar i klassrummet. I klassrummet får 

eleverna en efter en läsa en sida var av läsläxan. När alla elever i gruppen har läst, 

ställer läraren frågor om texten som eleverna får räcka upp handen och svara på. 

Därefter ställer läraren följdfrågor som i en av grupperna, leder till en diskussion mellan 

eleverna i gruppen. När eleverna har pratat färdigt om läsläxan berättar läraren vilka 

sidor eleverna ska läsa till nästkommande vecka och de får gå tillbaka till klassrummet. 

I klassrummet arbetar eleverna med en arbetsbok som är kopplad till boken. Varje elev 

arbetar enskilt med sidorna som hör ihop med just det kapitel de har haft i läxa. När de 

sedan är färdiga med sidorna, lämnar eleverna in boken för rättning och läser tyst i sin 

bänkbok. Under observationen uppmärksammar jag att varje elev har en bok i sin bänk 

som de tar upp när de är färdiga. De så kallade bänkböckerna är böcker som eleverna 

fått välja helt fritt. Till exempel tar en elev upp en serietidning medan en annan tar upp 

en faktabok om hästar. Klassläraren använder sig av ett färdigställt läromedel för att 

arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Läromedlet som används i klassen är läsboken 

Djurspanarna och arbetsboken Popcorn, utgiven av förlaget Natur & Kultur 

Läromedel. 

 

5.4 Sammanfattning av hur lärare arbetar med skönlitteratur 

Under de två olika observationerna kan jag se att arbetet med skönlitteratur kan skilja 

sig åt beroende på vilken lärare det är som undervisar. Det är dock tydligt att lärarens 

fokus ligger på att utveckla elevernas läsförståelse samt hjälpa dem att fördjupa sig i 

olika texter oavsett vilket arbetssätt de väljer att använda. I observation ett finns även ett 

fokus på att utveckla språket med hjälp av skönlitterära texter då eleverna inte bara får 
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läsa texter, diskutera dem och arbeta i en arbetsbok, utan även arbeta med språket i den 

skönlitterära boken och öva på grammatik och stavning. Läraren som håller i 

undervisningen i observation ett är intervjuad och berättar att hen valt att använda sig av 

skönlitteratur som ett eget läromedel då hen enklast kan anpassa undervisningen utifrån 

elevernas nivåer och behov. Läraren berättar även att hen använder sig av LUS-nivåerna 

när det kommer till vad eleverna ska läsa. Samtidigt som LUS står i centrum blandar 

och kombinerar läraren andra metoder och arbetssätt för bästa möjliga 

kunskapsutveckling. En skillnad mellan lärarnas undervisning är att läraren i 

observation ett skapar ett eget läromedel medan läraren i observation två inte gör det. 

Läraren i observation två berättar dock i sin intervju att hen gärna hade skapat ett eget 

läromedel som var anpassningsbart för alla elever men att tiden inte räcker till. Med ett 

färdigt läromedel menar läraren att hen kan fokusera mer på djupet på innehållet i texten 

och diskutera det med eleverna. Arbetssätten skiljer sig åt mellan lärarna och detta kan 

bero på vad de anser är möjligt att göra under arbetstid samt vad eleverna behöver 

utveckla och träna på. Båda lärarna berättar även i sina intervjuer att undervisningen 

skiljer sig från år till år beroende på hur deras elevgrupper är. Mycket av 

undervisningens innehåll handlar om hur elevgruppen arbetar tillsammans och vad som 

fungerar hos varje individ.   

 

Resultaten i studien visar att lärarna ständigt strävar efter att hjälpa eleverna till att nå 

målen och kunskapskraven genom att ta hänsyn till elevernas viljor i kombination med 

vad de anser är bäst för eleverna. De fyra intervjuade lärarna säger att eleverna ska få 

vara med och välja vad de ska läsa men att de ibland får välja en bok åt dem samtidigt 

som det visar sig i observationerna att skönlitteraturen är anpassad efter elevernas 

läsnivå. Detta går att koppla till vad Säljö (2000) skriver om Vygotskijs beskrivning av 

begreppen scaffolding och proximal utvecklingszon. Lärarna försöker alltså ge eleverna 

utrymme att välja själva men ibland får de leda in dem på rätt väg. Med hjälp av 

varandra kan eleverna även lära varandra och lära sig av andra, vilket lärarna tar hänsyn 

till när de delar in eleverna i olika grupper. Det sociokulturella perspektivet går 

avslutningsvis att koppla till hur lärarna arbetar med skönlitteratur i undervisningen då 

deltagarna använder sig av scaffolding och tar hänsyn till den proximala 

utvecklingszonen.  
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6 Diskussion 
Avsnittet inleds med syftet för studien. Därefter diskuteras studiens resultat och analys i 

förhållande till tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkten. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med studien är att ge fördjupad kunskap om hur lärare arbetar med skönlitteratur 

i undervisningen samt hur lärare som undervisar i årskurs 3 använder sig av 

skönlitterära texter för att elevers läsförståelse ska utvecklas. Som nämnts i inledningen, 

hävdar Ingemansson (2010) att skönlitteratur har en stor roll i elevers 

läsförståelseutveckling. Genom studien vill jag därför undersöka hur lärare arbetar med 

skönlitteratur i skolan. De frågor som ligger till grund för studien är vilka likheter och 

skillnader som finns i lärarnas arbete med skönlitteratur i ämnet svenska, hur elever 

bearbetar läsningen i lärarnas klassrum samt hur lärarna utvecklar elevers läsförståelse 

med hjälp av skönlitteratur. 

 

I resultat- och analysdelen redovisas både likheter och skillnader gällande skönlitteratur 

i undervisningen. Lärarna är överens om att de ska agera som stöd åt eleverna i 

skolverksamheten. De försöker stötta eleverna och visa dem rätt väg att gå för att nå 

målen med hjälp av olika undervisningsmetoder. I resultat- och analysdelen visar 

lärarna flera gemensamma drag gällande undervisning med skönlitteratur. Lärarna 

arbetar med liknande metoder för att undervisa med skönlitterära texter. Metoderna som 

Lundberg och Herrlin (2014), Chambers (2011) och Eckeskog (2013) med flera 

beskriver används av lärarna i studien. Alla fyra lärare arbetar med gemensam läsning, 

oavsett om det gäller högläsning, samtal eller djupläsning. Precis som Ingemansson 

(2016) skriver om djupläsning, använder deltagarna i studien sig av det till en viss del. 

Under olika tillfällen får eleverna i grupp, diskutera och samtala om vad de läst samt 

ställa frågor till varandra. Något som dock inte visar sig i varken intervjuerna eller 

observationerna är hur många gånger eleverna får läsa samma text, vilket djupläsning 

också står för. Det går alltså att dra slutsatsen att eleverna, till en viss del, använder sig 

av djupläsning när de läser. Att lärarna använder sig av liknande metoder kan bero på att 

tidigare forskning visar på att just högläsning, samtal och enskild läsning bidrar till att 

elevernas läsförståelse utvecklas. Det kan även bero på att metoderna visar sig ge bäst 

resultat på elevernas utveckling i läsförståelse men det kan även vara så att metoderna 

passar bäst för lärarnas elevgrupper. 
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Lärarna hävdar även i sina intervjuer att gemensam läsning är viktig. För att mening ska 

skapas, behöver läsaren interagera med texten. Under observationerna och intervjuerna 

kan jag se att lärarna arbetar med skönlitteratur för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Detta utmärks då lärarna alltid försöker stötta eleverna till att läsa, hitta rätt texter till 

elevernas kunskapsnivåer samt ställa frågor som sätter igång diskussioner mellan 

eleverna. Lärarna anpassar undervisningen på olika sätt beroende på vilken elevgrupp 

de har. Då skolans och lärarnas uppdrag är att stötta eleverna till att utvecklas 

kunskapsmässigt, är resultatet av undersökningen rimligt då lärarna agerar som stöd för 

eleverna. Resultatet av undersökningen visar att elevernas läsförståelse utvecklas bättre 

genom diskussioner och stöttning av varandra och med hjälp från läraren. Skulle lärarna 

arbeta på andra sätt och inte vara något stöd för eleverna finns det en risk att deras 

läsförståelse försämras eller att de stannar i läsförståelseutvecklingen.  

 

Med hjälp av skönlitteratur i undervisningen kan eleverna utveckla och fördjupa sina 

kunskaper inom läsningen. Arbeten med skönlitterära texter kan bidra till elevernas 

läsförståelse. Fastän flera likheter visar sig i undersökningen, finns även skillnader 

gällande lärarnas arbete med skönlitteratur. Lärarna undervisar på olika sätt och med 

olika läromedel i klassrummen. Vissa lärare undervisar direkt utifrån den skönlitterära 

texten medan andra lärare använder den som ett komplement för undervisningen, till 

exempel som en bänkbok när eleverna är färdiga med andra uppgifter. I studien visar 

det sig att eleverna får läsa blandad skönlitteratur som är riktad mot deras läsnivå och 

ålder. Att låta eleverna läsa litteratur som är anpassad för deras läsnivå och ålder är 

viktigt för att utveckla läsförståelsen. För simpel litteratur utmanar inte elevernas 

läsförståelse och för avancerad litteratur kan göra att eleverna förlorar motivationen då 

de inte kan eller förstår texten. Tidigare forskning som bland annat Bråten (2008) 

nämner, behöver litteraturen vara anpassad för varje individ då eleverna lär sig utveckla 

läsförmågan i en process. För att kunna genomgå processen och utvecklas inom 

läsningen behöver varje individ arbeta med den litteratur som är lämplig för hen själv. 

 

De delaktiga lärarna har olika prioriteringar och anser att olika saker är viktigt för 

elevernas läsutveckling fastän de strävar efter samma mål, att utveckla elevernas 

läsförståelse. En anledning till varför det förekommer fler likheter än skillnader i 

undersökningen kan vara för att alla lärare arbetar utifrån samma läroplan. Det kan 
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också bero på att undervisningen och arbetsmetoderna som förekommer i studien, har 

visat sig ge bäst resultat för eleverna. Metoderna beskrivs i tidigare forskning och visar 

sig även där, vara främjande arbetsmetoder för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse.  

 

Tidigare forskning visar att skönlitteratur i undervisningen kan bidra till ökad 

läsförståelse. Med hjälp av skönlitterära texter, oavsett om individen läser enskilt eller i 

grupp, kan läsförståelsen öka (McCullagh, Walsh & Greenwood 2010; Jönsson 2007). I 

observationerna och intervjuerna visar lärarna att även de anser att skönlitterära texter är 

viktigt i undervisningen, just för att utveckla elevernas läsförståelse. Genom att läsa 

olika skönlitterära texter menar Langer (2005) att eleverna inte bara lär sig läsa, utan de 

lär sig även att utforska olika möjligheter i samhället. Samtidigt som elevernas 

läsförståelse utvecklas, bidrar läsförståelsens process till att de kan skapa egna 

tolkningar utifrån egna erfarenheter (Langer, 2005). Genom att arbeta med skönlitteratur 

i klassrummet kan eleverna få stöd och hjälp till att bli goda samhällsmedborgare. 

Samtidigt som eleverna utvecklar sina språk- och läskunskaper i samspel med varandra, 

får de även möjlighet att ta del av varandras perspektiv vilket kan leda till att de i senare 

tid blir goda samhällsmedborgare. Eleverna får ta del av varandras tankar under bland 

annat diskussioner och samtal. Eckeskog (2013) skriver att en kombination mellan de 

tre olika strategierna, enskild läsning, grupp- samt högläsning, kan bidra till att elever 

tillämpar och behärskar lässtrategier och språket (Eckeskog, 2013). Hur lärarna lägger 

upp undervisningen beror på vilken elevgrupp de har. Lärarna låter eleverna arbeta 

enskilt, i grupp eller i helklass när de arbetar med skönlitterära texter. När eleverna får 

diskutera sina egna erfarenheter och tolkningar av texterna med andra kan deras 

läsförståelse öka och de kan på så sätt lära sig att se saker från olika perspektiv. 

Elevernas tankar fördjupas genom samspel med andra individer. Genom att arbeta på 

olika sätt i klassrummet ökar inte bara elevernas läsförståelse utan de lär sig även att 

vara flexibla, då eleverna får en inblick i hur arbeten med skönlitterära texter kan 

varieras. Det kan till exempel handla om just grupp- eller högläsning som Chambers 

(2011) och Jönsson (2007) skriver om. Resultaten av studiens undersökning visar på att 

de intervjuade lärarna gärna arbetar med att diskutera och reflektera över de 

skönlitterära texterna tillsammans med eleverna för att fördjupa deras kunskaper om 

innehållet i den lästa texten. Den tidigare forskningen visar sig ha en betydande roll i 

lärarnas arbete med skönlitterära texter. Det går även att dra slutsatsen om att 
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Vygotskijs tolkning på begreppen scaffolding och proximal utvecklingszon har en stor 

roll i elevernas utveckling av läsförståelse då eleverna behöver lärarnas hjälp för att 

utvecklas.  

 

Resultaten i studien, tolkat utifrån tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten 

är att lärarna använder sig av olika arbetssätt och metoder för att främja elevernas 

utveckling av läsförståelse med hjälp av skönlitterära texter. Genom att variera arbeten 

med skönlitteratur på olika sätt i klassrummet kan elevernas läsförståelse öka, men för 

att läsförståelsen ska utvecklas behöver lärarna även anpassa skönlitteraturen och 

undervisningen så den passar varje individ. Utan en individanpassad undervisning finns 

det en risk att vissa elever utvecklas medan andra inte gör det.  

 

6.1 Fortsatt forskning 

För vidare forskning kan fler årskurser inkluderas för att kunna göra en jämförelse på 

hur skönlitterära texter används i olika årskurser. Fortsatt forskning kan även 

genomföras med årskurs 4 – 6 då den här studien fokuserar på hur lärare använder sig 

av skönlitteratur i årskurs 3. För vidare forskning vore det av intresse att undersöka hur 

skönlitterära texter används i högre årskurser samt vilken sorts skönlitteratur som 

används. Detta då fler likheter och skillnader kan uppmärksammas i arbeten med 

skönlitteratur och ifall det sker större förändringar gällande skönlitterära texter i de 

högre årskurserna. Studien går även att expandera till fler observationer och fler 

intervjuer med lärare för att få en bredare syn på lärares undervisning gällande 

skönlitterära texter. Slutligen kan fortsatt forskning bidra till ytterligare fördjupad 

kunskap om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet samt hur skönlitterära 

texter påverkar elevernas läsförståelse. Vidare forskning kan hjälpa redan verksamma 

lärare men även blivande lärare till att undervisa med skönlitterära texter.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjufrågor 

Intervjufrågor angående skönlitteratur i undervisningen	  

	  

1. Använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

2. Hur använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

3. Finns det en anledning till varför du använder just den här/dessa metoder? 

4. Vilka ämnen brukar du använda dig av skönlitteratur i? 

5. Ser arbetet olika ut i olika ämnen? 

6. Använder du bara skönlitteratur eller ser du det som ett extramaterial till andra 

läromedel? 

7. Vilken typ av skönlitteratur använder du dig av? (genre, typ av bok) 

8. Väljer du som lärare litteratur eller eleverna själva? Väljer ni tillsammans? 

9. Varför gör ni på det sättet i den här klassen? 

10. Vilka möjligheter/fördelar ser du med att arbeta med skönlitteratur? 

11. Vilka nackdelar ser du med att arbeta med skönlitteratur? 

12. Vad tror du skönlitteratur har för betydelse för eleverna? 

13. Hur tror du eleverna uppfattar arbetet med skönlitteratur? 

14. Om du fick vidareutveckla arbetet med skönlitteratur i klassrummet, hur skulle 

du vilja göra då? 

15. Finns det några svårigheter med att arbeta med skönlitteratur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B - Observationsschema 

Datum:	  

Verksamhet:	  

Lärare:	  

	  

 

Tidpunkt 

 

Händelse 

 

Lärarens agerande 

 

Övrig kommentar 

    

    

    

    

    

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C - Samtyckesblankett 

	  

Hej! 

 

Mitt namn är Cecilia Ngo och studerar till grundlärare F-3 på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Jag går nu min sista termin och håller på med en sista studie. Jag har valt att 

skriva i ämnet svenska med fokus på hur läraren undervisar med hjälp av skönlitteratur i 

klassrummet. För att jag ska kunna undersöka detta och fullfölja min utbildning behöver 

jag utföra några observationer i olika klassrum, observationerna kommer ha sitt fokus 

på hur läraren anpassar sin undervisning när hen använder skönlitteratur. 	  

	  

I min studie kommer jag att följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket menas med att 

alla som deltar i studien och allt material jag samlar in kommer vara konfidentiellt. Jag 

kommer anonymisera alla deltagare och endast använda materialet för eget bruk, det vill 

säga inte sälja vidare eller föra vidare mitt material till någon annan. Det är även helt 

frivilligt att delta i studien och studien syftar till att hjälpa mig som blivande lärare att få 

mer kunskap om skönlitteratur i klassrummet. Genom att skriva under den här 

samtyckesblanketten tillåter du som vårdnadshavare att ditt barn får delta i min studie. 	  

	  

Har du några frågor? Kontakta mig gärna på mail: cn222ji@student.lnu.se	  

	  

Tack på förhand!	  

Med vänliga hälsningar, Cecilia Ngo	  

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____	  

	  

Mitt barn får delta i studien:                  Ja                                 Nej	  

	  

________________________________                     ____________________________ 

Elevens namn                                                               Vårdnadshavares underskrift 

	  

________________________________	  

Datum 

 

 


