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Abstrakt 
 

Studien är en fenomenologisk studie som belyser lärares uppfattning om sin 

litteraturundervisning på mellanstadiet. Syftet är att genom enkäter och intervjuer ta 

reda på vilka arbetssätt som lärare använder vid läsning, hur arbetet med litteratur följs 

upp, hur användandet av litteratur skiljer sig mellan de olika årskurserna samt hur 

läraren motiverar sina arbetssätt som de använder vid litteraturundervisning. Arbetssätt 

som lärare använder vid läsning är enskild läsning, högläsning, elev läser för läraren, 

elev läser för elev, läsgrupp, elev läser för klassen samt läsläxa. De uppföljande 

arbetssätt som lärarna använder i störst utsträckning är helklassdiskussioner, uppgifter 

kopplade till det lästa och litteratursamtal. Lärarna uppfattar att det som skiljer sig 

mellan årskurserna är att eleverna mer och mer övertar ansvaret för sitt lärande. Det 

uppföljande arbetet med litteratur inleds vanligtvis med helklassdiskussioner som sedan 

övergår till att i allt högre grad ske i grupp och senare även mer individuellt. Lärarna 

motiverar genomgående och återkommande sina arbetsmetoder genom att betona 

läsupplevelsen: de vill på olika sätt främja läsglädjen hos eleverna och söker olika vägar 

att nå dit.  
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1 Inledning 
Något som politiker och lärare har diskuterat mycket är elevers läsförmåga och skolans 

läsundervisning. Detta diskuteras särskilt med utgångspunkt i de låga resultat som 

svenska elever visat i läsförståelse vid PISA-undersökningarna. Mellan år 2000 och 

2012 har resultatet dalat. År 2015 förbättrades svenska elevers resultat men nådde ändå 

inte upp i den nivå som presterades år 2000 (Skolverket 2016). I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) beskrivs de förmågor som elever 

ska ges möjlighet att utveckla under sin skolgång. En av dessa förmågor innefattar att 

läsa och analysera skönlitteratur samt andra texter (2011, s. 223). För att eleverna ska 

kunna träna dessa förmågor krävs att läraren undervisar dem i läsning och läsförståelse. 

Läsförståelsen är en central del i kunskapskraven och är avgörande för att eleven ska 

kunna tillgodogöra sig skönlitteratur, lära sig olika lässtrategier och kunna resonera om 

det lästa. Hur läsning sker i klassrummet samt om och hur den följs upp varierar från 

klassrum till klassrum beroende på läraren som undervisar. Svensklärare behöver ha 

kunskap om hur man aktivt undervisar eleverna i olika strategier för att hjälpa dem i 

utvecklingen av en god läsförståelse (Westlund 2013, s. 295).  

 

I samband med att PIRLS genomförs får lärarna svara på enkäter som ger information 

om undervisningen i läsning (Skolverket 2012, s. 8). År 2006 svarade lärarna att 

undervisningen till stor del består av att eleverna ska förklara och visa att de förstått vad 

de läst, medan att beskriva stil och struktur i texten eleven läst förekommer mer sällan 

(Westlund 2013, s. 25). Sedan dess har en ny läroplan verkställts och vid PIRLS år 2016 

visade det sig att lärare vid fler tillfällen undervisar elever i läsförståelsestrategier än 

tidigare. Däremot sker detta fortfarande i mindre utsträckning jämfört med andra 

EU/OECD- länder (Skolverket 2017, s. 61). Vilka arbetsmetoder lärare använder vid sin 

litteraturundervisning kan vara avgörande för elevernas kunskapsinhämtning och 

provresultat. Att få lyssna på texter som högläses, ha tillgång till en stor mängd böcker 

och att delta i samtal om det man har läst är faktorer som Chambers (2016, s. 81) menar 

är nödvändiga, då detta innebär en genomtänkt undervisning för alla elever. Min 

upplevelse är att det på vissa skolor i liten utsträckning arbetas aktivt med läsning och 

litteratur i undervisningen. Jag vill därför undersöka hur verksamma lärare arbetar med 

litteratur, både med läsning och det uppföljande arbetet. För att besvara syftet kommer 

enkäter att sändas ut och intervjuer att genomföras. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien har som syfte att reda på hur lärare beskriver att litteratur används i 

undervisningen i årskurs 4–6. Med litteratur avses skönlitteratur. För att besvara 

studiens syfte ligger följande frågeställningar till grund i arbetet: 

- Vilka arbetssätt använder lärare vid läsning?  

- Hur följs arbetet med litteratur upp?  

- Skiljer sig lärarnas användande av litteratur mellan de olika årskurserna?  

- Hur motiverar lärarna sina arbetssätt med litteratur? 

 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras arbetets teoretiska utgångspunkt (2.1), teoretisk 

utgångspunkt för litteraturundervisning (2.2), forskning om läsning och läsförståelse 

(2.3), metoder för litteraturundervisning (2.4) samt uppföljningsarbete vid 

litteraturundervisning (2.5). De arbetssätt och metoder som presenteras under 2.3 samt 

2.4 utgår från enkätundersökningen som är en del av föreliggande studie.  

    

2.1 Teoretisk utgångspunkt för arbetet 
Utgångspunkten för studien är fenomenologi som handlar om människans förståelse av 

fenomen. Med fenomen menas det som finns tillgängligt för oss, det som vi har tillgång 

till genom vad vi upplever (Allwood & Eriksson 2010, s. 75). I fenomenologisk 

forskning är den sociala världen verklighet oavsett hur individen uppfattar den. Genom 

att studera olika individers tolkningar och handlingar av ett fenomen görs verkligheten 

begriplig (Denscombe 2016, s. 146). I detta arbete studeras individernas uppfattning av 

deras undervisning med litteratur och lärandet som sker. Datainsamlingen består 

normalt av intervjuer där respondenten får i uppgift att förutsättningslöst berätta om ett 

tillfälle där hen upplevt det aktuella fenomenet som undersöks (Allwood & Eriksson 

2010, s. 87) och så är även fallet i föreliggande studie. Enligt teorin anses lärarens 

upplevelser som trovärdiga och en sanning. Resultatet av den empiriska studien blir en 

sammanslagning av de olika respondenternas individuella upplevelser och utgör den 

generella beskrivning som är målet med studien (a.a. s. 88).  

 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt för undervisningen 
I studien används Vygotskijs sociokulturella perspektiv för lärande som utgångspunkt 

för synen på området litteraturundervisning. Begreppen scaffolding, som också benämns 
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som stöttning och den proximala utvecklingszonen är centrala delar inom området. Den 

sociokulturella synen har huvudfokus på sociala sammanhang för lärandet. Forskaren 

Lev Vygotskij skrev år 1934 att vare sig språket eller tänkandet kan utvecklas om den 

sociala kommunikationen utesluts (2007, s. 10). I den sociala kommunikationen tar barn 

och vuxna till sig sätt att tänka, tala och utföra handlingar som de blir delaktiga i av 

någon mer kunnig. Inom perspektivet benämns den proximala utvecklingszonen som ett 

fält mellan det individen kan och det nya som individen kan lära inom en snar framtid.  

Läraren vägleder och lär eleven genom stöd och handledning för att så småningom 

lämna över lärandet till den mindre kunnige själv (Williams 2006, s. 47). Begreppet 

scaffolding innebär att läraren ger eleven stöttning i undervisningen (Westlund 2015, s. 

124).  

 

2.3 Läsning och läsförståelse 
Att läsa är att tänka, hävdas det ofta inom läsförståelseforskningen (Westlund 2015, s. 

124). Genom läsning utvecklas olika förmågor, men det är också läsupplevelsen som är 

en väg till språket, skriver Hallberg (1993, s. 5). Litteratur syftar till att ge eleverna en 

upplevelse oavsett hur läraren använder den. Boken kan dessutom vara en språngbräda 

till fantasin (ibid). Läsning spelar en viktig roll för ordförrådet men också för att få 

läsaren till att tänka i nya banor, få nya perspektiv på saker och får läsaren att växa som 

människa (SOU 2002:27, s. 285). God ordavkodningsförmåga har en positiv inverkan 

på läsförståelsen och goda färdigheter gör att läsaren kan lägga mer fokus på förståelsen 

av texten. Undervisning i användning av läsförståelsestrategier ger på sikt en bättre 

läsförståelse hos eleverna, samtidigt som de lär sig att läsningen är en aktiv process 

(Anmarkrud 2008, s. 199). Detta kan göras via implicit eller explicit undervisning. En 

explicit undervisning är konkret och direkt där läraren förklarar och demonstrerar 

effektiva lässtrategier för sina elever. Målet är att eleverna själva ska förstå hur de kan 

göra för att förstå en text de läser. En implicit undervisning innebär att läraren ger 

eleverna kontrollfrågor på det som lästs eller förklara svåra ord innan läsningen. Målet 

är att eleverna ska lära och förstå den aktuella texten (Andreassen 2008, s. 230).  

 

Receptional teaching är en undervisningsmodell i läsförståelse som utvecklades av 

Palincsar och Brown (1984) för att stödja elever med förståelseproblem. Efter att 

forskarna studerat läsare utkristalliserades fyra strategier. När lärare undervisade med 

dessa strategier under en längre tid konstaterades goda effekter på läsförståelsen 
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(Palincsar & Brown 1984). Modellen bygger på en vägledd diskussionsteknik mellan 

elever och lärare där den teoretiska grunden utgörs av Vygotskjis uppfattning om hur 

barn lär i interaktion (Andreassen 2008, s. 233). Läraren eller den elev som är mer 

kunnig demonstrerar en god läsares tankesätt med syftet att de andra senare ska kunna 

läsa med denna metod på egen hand. Detta kan ske i större grupper, men också i mindre, 

där lärare och elev turas om att vara samtalsledare. Genom detta arbetssätt kan eleven 

lära i sin egen takt inom sin proximala utvecklingszon (Westlund 2015; Andreassen 

2008). De texter som används när detta modelleras bör till en början vara korta. De fyra 

strategierna som togs fram var att förutspå eller ställa hypoteser, att ställa frågor, att 

reda ut oklarheter och att sammanfatta (Westlund 2015, s. 129). 

 

När vi läser litteratur tolkar vi den utifrån olika läspositioner. Något från det lästa går att 

koppla till det egna livet, läsaren känner igen ett tema från en annan bok eller kopplar 

något av det lästa till människors rättigheter i samhället. Dessa kopplingar kallas text-

till-själv, text-till-text och text-till-världen enligt Keenes och Zimmermanns 

kategorisering (2003). Den första kopplingen innebär att läsaren gör en koppling till sig 

själv och sina egna erfarenheter eller förstår andra människors liv genom det lästa. Den 

andra typen av koppling innebär att läsaren gör jämförelser med det som läses med 

tidigare lästa texter, filmer eller bilder som hen har sett. Den tredje typen av koppling 

innebär att läsaren med texten som utgångspunkt funderar på händelser eller saker som 

relaterar till omvärlden (ibid). Om läsförståelse ska vara ett aktivt meningsskapande för 

eleverna ska läraren använda sig av en balanserad läsförståelseundervisning. Detta 

innebär att läraren ska arbeta med både textförståelse men också läsarorienterad 

förståelse som innebär att vi ska lära känna oss själva genom litteraturen. Syftet med 

läsningen avgör vilken läsart som för tillfället ska dominera (Westlund 2015, s. 142).  

 

2.4 Metoder för arbete med litteratur 

Enskild läsning eller fri läsning är en metod som används vid arbete med litteratur i 

skolan. Forskarna Kelley och Clausen-Grace (2009) menar att den enskilda läsningen 

bör ha ett tydligt syfte som eleverna ska vara bekanta med. De menar också att bokvalet 

är viktigt för att eleven ska läsa en bok på rätt nivå och som inspirerar eleven till 

läsning, att läraren hjälper sina elever även vid den enskilda läsningen och eventuellt 

också observerar dem. Läraren ska inte göra andra saker som att läsa mail under stunden 

för enskild läsning. De ger också förslag till lärare att modellera sitt intresse av att läsa 
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böcker, visa vilken bok man själv läser just nu samt kombinera med att läsa högt och 

samtala om det lästa. Fortsättningsvis delar Kelley och Clausen-Grace (2009, ss. 314–

317) in läsare med varierande läsförmåga i olika grupper. En elev som är i gruppen 

”fake readers” tenderar att låtsas att läsa, oftast på grund av att de behöver mycket stöd 

under läsningen. ”Book worms” läser mycket och gärna och kan fungera som förebilder 

och inspirera andra i klassen. Därför är det viktigt att läraren känner sina elever för att 

de ska kunna få ut något av den enskilda läsningen (Kelley & Clausen-Grace 2009). 

Lundqvist (1984) och Westlund (2015) ställer sig kritiska till denna typ av metod och 

menar att detta är en brist på metod om det är den enda formen av arbete. Om stöttingen 

under läsningen uteblir finns risken att eleven hamnar utanför sin proximala 

utvecklingszon. Eleven kan då inte ta steget till nästa kunskapsnivå. Det är inte 

exponering av text som ger störst effekt på elevernas läsförmåga utan lärarens 

undervisning om läsningen (Westlund 2015, s. 83) och därför måste den enskilda 

läsningen kombineras med uppföljande metoder. Lärare kan inte följa upp all läsning 

men det måste finnas undervisning till den enskilda läsningen i klassrummet (Lundqvist 

1984; Westlund 2015).  

 

Högläsning är en arbetsmetod som används i lärares litteraturundervisning. Att lyssna 

till någon annan som läser skapar andra upplevelser än att läsa själva då vi både riktar 

oss mot någon annan och vår inre fantasivärld. När läraren väljer litteratur till 

högläsning kan detta också vara något helt annat än vad eleven själv skulle välja att läsa. 

Lyssnandet ökar elevernas koncentration och expanderar deras ordförråd (Hallberg 

1993, s. 8).  

 

Stafettläsning är en arbetsmetod vid läsning som innebär att elever läser en text eller 

bok högt för andra elever i klassen. Där den föregående eleven avslutar tar nästa vid. 

Denna metod förekommer oftast i samhälls- och naturorienterande ämnena men kan 

även synas i svenskämnet. Metoden är kritiserad för att eleverna bland annat missar att 

göra relevanta kopplingar vid läsning men också endast koncentrerar sig på en viss del 

av texten (Westlund 2015, s. 78). Som Westlund (2015) beskriver är ett alternativ att 

läraren läser texten högt för sina elever som istället följer med i texten. Under läsningen 

kan läraren göra relevanta stopp i texten och göra relevanta kopplingar utifrån det lästa 

med sina elever. Ett alternativ kan också vara att läraren låter eleverna läsa högt för 

varandra i mindre grupper eller två och två. Utgångspunkten för läsningen ska vara att 
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elevernas självkänsla som läsare ska öka och inte att de är bättre eller sämre än sina 

kamrater. ”Även om gott läsflyt är avgörande för läsförståelse, är det inte synonymt 

med läsförståelse utan samspelar med olika läsfärdigheter och strategianvändningar” 

(a.a. 2015, s. 79). 

 

2.5 Uppföljande arbete med litteratur 

En syn på litteraturundervisning är den som Anne-Kari Skardhamar beskriver i sin bok 

Litteraturundervisning i grundskolan (1994). Hennes metod bygger på grundsynen att 

litteraturundervisningen inte bara är att få elever att läsa utan att det också är viktigt att 

följa upp elevers läsning. Uppföljningsmetoden som hon förespråkar är strukturerade 

samtal baserade på närläsning som handlar om att läsa mellan raderna (1994, s. 62). Det 

strukturerade samtalet ser hon som en metod att träna uppmärksam läsning och 

njutläsning, vilket är viktiga delar i arbetet med skönlitteratur och utgör grunden för all 

annan aktivitet med anknytning till litterära texter (1994, s. 78). Genom samtalet får 

eleverna möjlighet att utvecklas steg för steg tillsammans med läraren som stöttar upp. 

Samtalet ska inte vara den enda formen för litteraturarbetet men det är viktigt att 

eleverna får chans att lyssna och läsa texten uppmärksamt innan de går vidare till en ny 

text (a.a. s. 72).  

 

I samband med helklassamtal finns flera olika aspekter som påverkar hur samtalet blir. 

Malmberg & Nilsson (1993) tar i sin studie upp svårigheten med interaktionsmönster 

som kan bli svåra för läraren att hantera vid helklassamtal. När samtalet berör till 

exempel demokrati, erfarenheter eller kärlek tenderar pojkarna att dra sig undan och 

endast en liten grupp flickor håller dialog med läraren. Samtalet utvecklas till en 

gissningslek med korta och entydiga svar som resultat och erfarenhetsanknytningen och 

den utvecklade argumenteringen försvinner ur interaktionen. I studien ser de även att 

eleverna vid flera tillfällen skapar en engagerad diskussion men att läraren haft 

svårigheter att planera interaktionen (a.a.  s. 235).  

 

Ganer & Skardhamar (1994) har genomfört en liknande studie som föreliggande i 

Norge, baserad på elevintervjuer. Resultatet visade där att det vanligaste och ofta enda 

efterarbete som de aktuella eleverna gjorde vid arbete med skönlitteratur var 

bokrecensioner. Läraren i studien hävdade att analys av litteraturen inte hade något på 
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låg- och mellanstadiet att göra och använde därför bara denna metod som uppföljning 

av läsning (1994, ss. 12–13).   

 

Efter PIRLS 2006 gjorde Barbro Westlund (2013) en jämförelse mellan hur lärare i 

Sverige arbetar med klassrumsaktiviteter som stödjer läsförståelse och hur lärare i andra 

länder undervisar. Resultatet visar att de svenska lärarna lägger mindre tid på de 

aktiviteterna än det internationella snittet (a.a. s. 25). Det listades sju 

klassrumsaktiviteter som lärare säger sig arbeta med minst en gång i veckan. Mest tid 

lägger svenska lärare på undervisning där eleverna förklarar och visar att de har förstått 

det som de har läst, 81%, och definerar huvudbudskapet av det som lästs, 59%. Minst 

andel tid läggs på att beskriva stil och struktur i texten de läst, 5%, och på att förutsäga 

vad som kommer att hända härnäst i texten, 19% (ibid). 

 

En av de vanligaste metoderna för uppföljning av litteratur är att läraren ställer frågor, 

antingen muntligt eller skriftligt. På vilket sätt läraren väljer att ställa frågorna spelar 

roll för hur eleverna uppfattar läsförståelsearbetet. Om läraren enbart ställer frågor på 

texnivå kan det leda till att den allmänna uppfattningen hos eleverna blir att arbete med 

läsförståelse endast är att svara på frågor om vad det som står i texten (Dillon 1990; 

Smith & Elley 1997). Istället bör läraren ställa frågor som utmanar elevernas tänkande. 

Detta frågemönster kallas IRE som står för Initate, Response, Evaluate (Westlund 2015, 

s. 81).  

 

Det förekommer att lästävlingar används vid läsning i klasser. Vanligtvis är det sidor 

eller böcker som räknas för att kora en vinnare i mängdläsning. Positiva aspekter med 

en tävling kan vara om eleverna tävlar mot sig själva och kan då skapa en inre 

motivation om den genomförs på ett genomtänkt sätt. Förutsättningarna kräver att 

eleven känner att de har makt och inflytande över sitt eget lärande. Det är svårt att 

undvika att elever jämför sig med varandra och en tävling kan förstärka detta. För svaga 

läsare kan en lästävling vara skadlig, men även för starka läsare då det inte blir någon 

ansträngning för dem (Westlund 2015, s. 80).  
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3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens metod, fenomenologi (3.1), det urval som gjorts 

(3.2), genomförandet av studien (3.3), material (3.4), analysmetod (3.5), metodkritik 

(3.6) och etiska överväganden (3.7).  

 

3.1 Metodval 

Undersökningen har genomförts fenomenologiskt med en metodkombination av enkät 

och intervju (Denscombe 2014, s. 213). Genom att komplettera resultatet från enkäten 

med det kvalitativa resultatet från 2intervjuerna ges genom studien en djupare bild av 

litteraturundervisning. Med hjälp av metodkombinationen förs analysen framåt genom 

att en metod används för att sedan skaffa fram information till en annan (a.a. s. 214).   

 

Enkäten har varit ett webbaserat frågeformulär via Google med totalt sju frågor (Bilaga 

A). Fyra av frågorna hade färdiga svarsalternativ plus att möjligheten fanns att fylla i ett 

eget. Tre av frågorna innehöll blankrad för respondenten själv att fylla i. Frågorna i 

enkäten var: Vilken lärarexamen har du? När arbetar du med litteratur i din 

undervisning? Hur arbetar du med läsning av litteratur? På vilket sätt följs läsning av 

litteratur upp? Egen kommentar på föregående frågor, skulle du kunna tänka dig att 

ställa upp på en intervju om att arbeta med litteratur i undervisningen? samt: om ja, 

kontaktuppgifter som ja kan nå dig på. Det finns tydliga fördelar med att använda en 

relativt färdig enkätmall som Google tillhandahåller via tjänsten Formulär. Det finns en 

möjlighet att designa frågeformuläret på ett tilltalande sätt vilket uppmuntrar 

respondenten att besvara frågorna samt väcker intresse för ämnet (Denscombe 2014, ss. 

256–257). Enkätens huvudsakliga syfte var att i mindre skala ta reda på svaret på 

studiens två första frågeställningar, om vilka arbetssätt lärarna använder och om hur 

arbetet med litteratur följs upp. Dessutom skulle den fungera som ett sätt att hitta lärare 

till djupare intervjuer där studiens tredje och fjärde frågeställning kan besvaras. I mitt 

tidigare arbete var det stora svårigheter att finna lärare som ville ställa upp på intervju 

genom att endast skicka en förfrågan via mail vilket gjorde att tanken om en 

förberedande enkät väcktes. 

 

Efter att enkätsvaren samlats in intervjuades fem lärare. Intervjuerna som genomfördes 

var alla av semistrukturerad karaktär. Två intervjuer genomfördes som enskilda 

intervjuer med en enskild lärare och en intervju genomfördes som en gruppintervju med 
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tre stycken lärare. Anledningen till att en intervju genomfördes som gruppintervju var 

att det efter urvalet visade sig att tre av lärarna var verksamma på samma skola. Efter 

mer information meddelade lärarna att skolan var relativt liten och det fanns möjlighet 

att genomföra en gemensam intervju. Två av lärarna undervisade även i samma klass i 

ämnet svenska. Genom att intervjua flera personer i taget kan forskaren öka antalet och 

urvalet av deltagare för studien (Denscombe 2014, s. 268). Dessutom gör 

gruppintervjuer det möjligt för deltagarna att lyssna till alternativa svar, att uttrycka stöd 

för vissa synpunkter och ifrågasätta andra (ibid). Samtalen utgick från ett färdigt 

frågeformulär utifrån studiens frågeställningar (Bilaga B) samt frågor som anpassades 

efter enkätsvaren. Som informant vid semistrukturerade intervjuer bör man vara flexibel 

när det kommer till ämnenas ordningsföljd och låta respondenten utveckla sina svar 

(Denscombe 2014, s. 266). Intervjuerna spelades in via ljudupptagning på min 

mobiltelefon med godkännande från lärarna.  

 

3.2 Urval 
Lärare har kontaktats utifrån ett subjektivt urval, till viss del, men också utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Enkäten sändes ut via mejl, Facebook och med hjälp av personlig 

kontakt. Urvalsmetoden som valts grundar sig på att personer handplockas utifrån deras 

relevans för ämnet och har en kunskap eller erfarenhet om studiens område (Denscombe 

2016, s. 74). För enkelhetens skull och för att underlätta inför efterföljande intervjuer 

skedde urvalet av lärare för enkäten i första hand vid skolor i kommunen och 

närliggande vilket är ett slags bekvämlighetsurval. Målgruppen för enkäten var lärare 

med behörighet att undervisa i svenska i årskurs 4-6. Detta stod tydligt i det mail som 

skickades ut och även i enkätens sidhuvud. Enkäten sändes ut till fler än de lärare som 

var målgruppen då vetskapen om deras behörighet inte fanns på förhand.  

 

Efter deltagandet i enkäten fick lärarna själva välja om de ville ställa upp för intervju. 

Det var totalt 13 lärare som gav sitt medgivande att delta på en uppföljande intervju och 

fem av lärarna valdes ut. Grunden för urvalet baserades på svar som var mer eller 

mindre förekommande i enkäten. Lärare A valdes för att hen använder litteratur i 

grammatikundervisningen, lärare D för användning av loggbok och lärare E för att hen 

endast använder högläsning och enskild läsning som arbetsmetod. Lärare C valdes ut för 

användandet av lästävlingar och lärare B för sitt arbete med drama. Efter urvalet 

kontaktades lärarna och det ledde till två enskilda intervjuer och en gruppintervju. Valet 
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att genomföra en gruppintervju baserades på information som framkom vid mejlkontakt. 

Skolan som de tre lärarna arbetar på är en liten skola där mellanstadiet är ett 

sammansvetsat kollegium med mycket samarbete.  

 

3.3 Genomförande 
Det första som gjordes efter att syftet fastställdes var att skapa en enkät. Programmet 

som valdes var Google Formulär. Frågorna valdes utifrån syftet och begränsades i antal 

för att enkätens svarstid skulle vara kort. De alternativa svaren valdes utifrån tidigare 

forskning och uppsatsförfattarens tidigare erfarenheter av litteraturundervisning i 

skolan. Enkäten sändes sedan ut till ett 40-tal lärare via mail samt delades ut till 12 

lärare i fysisk form. För utskick av enkäten via mail användes redan kända kontakter 

genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Därefter sändes även mail till rektorer på tre 

skolor i kommunen som vidarebefordrade enkäten till lärarna och slutligen mailades den 

till verksamma lärare i min bekantskapskrets. Enkäten delades också i en Facebook-

grupp vid namn Svensklärarna där verksamma svensklärare från hela Sverige kunde ta 

del av enkäten. Efter insamling av svaren gjordes en analys av resultatet samt ett urval 

av lärare för intervju som då kontaktades.  

 

Totalt genomfördes tre intervjuer på 30-40 minuter vardera, två enskilda intervjuer och 

en gruppintervju.  Frågorna som ställdes på intervjun utgick från studiens 

frågeställningar men de baserades också på lärarnas enkätsvar. Efter genomförandet 

transkriberades intervjuerna för att sedan analyseras och presenteras nu under avsnittet 

resultat utifrån frågeställningarna.  

 

3.4 Material 
Materialet består av 35 webbaserade enkätsvar samt tre intervjuer. Data som presenteras 

i studien är från fråga 2 (”När arbetar du med litteratur i din undervisning?”), fråga 3 

(”Hur arbetar du med läsning av litteratur?”) och fråga 4 (”På vilket sätt följs läsning av 

litteratur upp?”). Övriga frågor var av sådan karaktär att de endast användes för 

bakgrundsinformation, egna kommentarer samt förfrågan om intresse av efterföljande 

intervju. Enkätens data har sammanställts i tabeller innan den har analyserats och 

presenteras i stapeldiagram. Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån en 

innehållsanalys. Materialet presenteras under resultat i förhållande till studiens 

frågeställningar.   
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3.5 Analysmetod 
Den fenomenologiska analysen har skett i olika steg för att finna generella egenskaper 

som kännetecknar fenomenet litteraturundervisning. Enkätens data analyserades i fem 

steg där kodning skedde innan utskick genom val av frågor och alternativa svar. 

Kategorisering av data gjordes med avgränsning till fråga två, tre och fyra som är 

relevanta att presentera i resultatet. Vid den inledande analysen söktes trender och 

samband mellan de olika svaren. I det fjärde steget presenteras data i stapeldiagram 

tillsammans med skriftlig tolkning av de statiska fynden. Slutligen gjordes en validering 

av data i diskussionsdelen för att jämföra med alternativa förklaringar så som forskning 

och de efterföljande intervjuerna (Denscombe 2014). 

 

Data från intervjuerna togs fram genom transkription av inspelningarna för att återge 

samtalet så exakt som möjligt. I transkriptionerna benämns lärarna med en bokstav för 

anonymisering. Vid intervjuerna gjordes inspelning eftersom det finns övervägande  

positiva aspekter med detta. En nackdel kan vara att det kan störa den intervjuade och 

gör hen begränsad i sina svar medan en fördel är att man kan koncentrera sig på att 

ställa följdfrågor istället för att anteckna allt intressant som sägs (Alvehus 2013, s.85). 

Däremot kan informanten koncentrera sig på att ställa följdfrågor utan att behöva oroa 

sig för att hen missat att anteckna något viktigt.  

 

Transkriptionen är det första steget i analysen av intervjudata och gjordes utan hänsyn 

till sociala interaktioner. De inspelade intervjuerna gjordes då om till läsbart material 

(Lagerholm 2010, s. 34) som liknar skriftspråket. Det väsentliga i undersökningen var 

innehållet i intervjun och bastranskription användes som transkriptionsmetod. Med 

bastranskription har man som utgångspunkt att i första hand koda materialet i en mer 

lättillgänglig form (Norrby 2014, s. 100). Efter transkription gjordes en innehållsanalys 

i fem steg (Denscombe 2016, s. 392). Först lästes texten igenom flera gånger, bröts ner i 

mindre delar genom relevanta teman. Sedan utarbetades relevanta kategorier utifrån det 

material som konstruerats. Efter det gjordes en kodning av varje kategori där det sedan 

skapades underkategorier. I det sista steget av analysen diskuterades resultatet fram 

tillsammans relevant forskning.  

 

3.6 Metodkritik 
Studiens syfte är att ta reda på lärares uppfattning om litteraturundervisning. Elevers 

läsförståelse mäts inte och det görs inte heller någon djupare efterforskning om vad som 
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faktiskt sker i undervisningen. Detta är något som skulle behöva göras för att få ett mer 

vidgat resultat. Data som samlas in via enkäter och intervjuer baseras på vad 

respondenterna säger att de gör, snarare än vad de gör. Vad de säger kan inte 

automatiskt antas återspegla sanningen helt och hållet (Denscombe 2014, s. 289). Detta 

är en kritisk aspekt för validiteten i den data som samlats in. Däremot kan en intervju 

som sker ansikte mot ansikte ifrågasätta relevansen för det som sägs under intervjun till 

skillnad mot resultaten som fås av enkätsvar eller till exempel nedskrivna svar.  

 

I studien tillämpades både enskilda- samt gruppintervjuer. Vid urvalet valdes tre lärare 

ut från samma skola och dessa intervjuades i grupp vilket i sig kan anses kritiskt för 

studiens validitet och reliabilitet. En nackdel med gruppintervjuer är att de intervjuade 

kan bli påverkade av varandra och inte vilja yttra sina åsikter inför sina kollegor. Att 

intervjua personer i grupp medför också att respondenterna kan påverka varandras svar, 

något som måste tas i beaktande i denna studie. Det förberedande arbete som gjordes 

inför gruppintervjun var att grundligt se över respondenternas svar på enkäten. Vid 

intervjun fick de olika lärarna individuellt riktade frågor, utifrån enkätsvaren. Även om 

lärarna påverkas av varandra vid en gruppintervju upplevdes det inte att lärarna hade 

svårigheter med att uttrycka sina åsikter öppet för sina kollegor. Tillsammans skapade 

de en bild av litteraturundervisningen i stort på skolan. De få delar som skiljde lärarnas 

undervisning åt talades det tydligt om vid intervjun utan att det på något sätt blev dålig 

stämning. Upplevelserna av intervjun kan däremot inte styrka reliabiliteten på samma 

sätt som om enskilda intervjuer med samtliga lärare hade genomförts. 

 

Urvalet som gjordes för lärarintervjuer grundade sig på de svar som getts i enkäten. Vid 

intervjun kom det fram att lärare inte alls arbetade speciellt utbrett med den 

arbetsmetoden som jag funnit som intressant för urvalet. Detta gjorde att spridningen på 

innehållet i intervjuerna blev snarlika trots att tanken från början var att få ett så utbrett 

resultat som möjligt. Lärarnas upplevelser fick här styra och ledde till det resultat som 

nu presenteras.  

 

3.7 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet (2002). 

Respondenterna informerades om studiens syfte i ett informationsbrev som lärarna läste 

igenom i samband med intervjun (Bilaga C). Då metoden bygger på enkäter och 
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intervjuer av lärare som är myndiga var det viktigaste utifrån samtyckeskravet att det 

betonades att de själva valde tid, plats och att de när som helst kan avbryta deltagandet 

om de önskar. Detta skrevs även i informationsbrevet. Eftersom det inte samlades in 

några personliga uppgifter mer än kontaktuppgifter till lärarna är det endast dessa som 

inte får spridas vidare enligt nyttjande- och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002). 
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4 Resultat och analys 
 

Detta avsnitt innehåller fyra delar där resultatet presenteras från enkätsvaren samt 

lärarintervjuerna. De tre första delarna har som syfte att besvara studiens första, andra 

och tredje frågeställningar samt delar av den fjärde. I 4.1 behandlas arbetssätt för 

läsning, relaterat till studiens första frågeställning om vilka arbetssätt lärarna använder. 

Under 4.2 presenteras hur läsning av litteratur följs upp, vilket fungerar som svar på 

studiens andra frågeställning. I 4.3 behandlas litteraturundervisning i de olika 

årskurserna (för att besvara frågeställning nummer tre). Den avslutande delen, 4.4 

handlar om litteraturundervisningen där lärarnas tyngsta åsikter om 

litteraturundervisningen lyfts fram. Studiens fjärde frågeställning är av sådan karaktär 

att den endast kunde besvaras via intervju och kopplat till de olika arbetsmetoderna. 

Därför presenteras detta löpande under samtliga fyra delar.  

 

Data från enkäten presenteras i text och stapeldiagram. Det är fråga två, tre och fyra 

som kommer att presenteras var och en under varje del då dessa är det relevanta 

resultatet från enkäten. På frågorna fanns det möjlighet att kryssa i fler alternativ på 

frågorna samt lägga till egna svar. Därför visar tabellen fler än totalt 35 svar då lärarna 

generellt kryssade i fler alternativ. Övervägande del använde sig dock av de alternativen 

som fanns hellre än att skapa egna. Totalt var det åtta alternativ som respondenterna 

skapade på egen hand. Alternativen var läsläxa, elev läser för klassen, bokcirkel, 

läsgrupp, svenskaglosor, muntlig redovisning av böcker, textbearbetning, tankelogg och 

drama. 

 

Lärarna presenteras som lärare A, B, C, D och E för att behålla deras anonymitet. 

Samtliga är verksamma på mellanstadiet. Lärare B, C och D arbetade på samma skola.  

- Lärare A undervisar i svenska och SO i klass fyra 

- Lärare B undervisar i svenska och SO i klass 5 

- Lärare C undervisar  i svenska, matte och NO i klass 4 

- Lärare D undervisar  i bild, svenska och SO i klass 6  

- Lärare E undervisar  i svenska, engelska och SO i klass 6 
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4.1 Arbetssätt för läsning 

 
Tabell 1-Resultat från enkät, fråga 3 

Det är flest lärare som använder sig av enskild läsning samt högläsning av läraren. 

Totalt är det 34 stycken som använder enskild läsning i sin undervisning. Därefter är det 

32 stycken som använder högläsning av läraren, 20 stycken som använder högläsning 

elev till elev samt högläsning där eleven läser för läraren. Svarsalternativ som 

respondenterna själva lagt till är: läsläxa, elev läser för klassen, bokcirkel samt läsgrupp.  

 

Alla de intervjuade lärarna använder sig av högläsning i sin undervisning. Deras 

strategier för läsandet kan variera från gång till gång men det generella syftet är att 

eleverna ska få en gemensam läsupplevelse. Lärare E brukar börja dagen med 

högläsning för att eleverna ska få en lugn stund på morgonen. Det kan vara både en 

skönlitterär bok men också ibland en biografi om något som hen kopplar till exempelvis 

historieundervisningen. Lärare B lyfter fram det gynnsamma för svaga läsare att höra 

någon annan läsa. Förutom läsupplevelsen får de även höra nyanser i språket, något som 

de eleverna inte själva kan få till när de läser. Samtliga lärare upplever också att deras 

elever tycker väldigt mycket om högläsningen som en del i undervisningen. Lärare D 

nämner att eleverna gärna vill fortsätta läsa mer när de egentligen måste avsluta 

lektionen. Lärare E berättade att hen lyckades fånga sin klass 6 där pojkarna generellt 

inte tyckte om läsning. Detta genom att läsa högt ur en bok som verkligen fångade deras 

intresse. ”Då kände jag att, det är såhär man får göra för att få dem att på något sätt 

komma in och bli nyfikna på böcker och litteratur.” Arbetet kring högläsningen ser lite 

olika ut från gång till gång för samtliga intervjuade lärare. Lärare A berättar att inför 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
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Hur arbetar du med läsning av litteratur? 

Lärarsvar Egna svar
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varje stycke som läses så väljer hen ut de ord som kan vara svåra för eleverna att förstå. 

De orden går dem först igenom och förklarar innan läsning så att alla har förförståelsen. 

Under läsningen brukar lärarna låta eleverna ibland sitta och blunda eller bara njuta av 

läsningen, vissa har massagetåg som exempel. Andra gånger så får eleverna uppgifter 

att anteckna något specifik i berättelsen men det förekommer också att lärarna stannar 

upp för att ställa frågor till texten, sammanfatta eller reder ut oklarheter. Lärare A har 

högläsning utifrån klassens gemensamma bok där eleverna har vars en bok som 

eleverna kan följa med i under läsningen. Lärare C berättar om att stanna upp under 

läsningen. ”Det optimala är om man har läst boken innan och vet att här tänker och 

stanna och prata om det här. Men det är inte alltid att man hinner.” Lärare B brukar 

ibland använda samma bok som hen använt tidigare för att veta att den passar bra och 

för att kunna göra relevanta pauser under läsningen, något som lärare C också berättade 

om. Pauserna ser också olika ut beroende på bok och händelse i boken. Alla lärarna 

brukar synliggöra de olika lässtrategierna vid dessa pauser och ibland sammanfatta det 

lästa, diskutera vad man tror händer sedan, förklara svåra ord som dyker upp men också 

att försöka hitta det som står mellan raderna. Att stanna upp för mycket tycker de dock 

inte är bra. Lärare B berättar att hen ibland  är kluven inför arbetet med högläsning. 

”Man kan jobba hur mycket som helst med högläsning. Men sen vill man inte heller 

mala sönder det för mycket utan man vill att de ska njuta” (Lärare B, 3 maj 2018). Hen 

får medhåll av lärare C och lärare E som håller med och menar att man ibland måste 

läsa på och inte pausa allt för mycket. Åter igen betonar de att eleverna ska få njuta och 

att läsupplevelsen ska vara central del för högläsningen.  

 

Högläsning där elev läser för läraren används inte regelbundet av någon av lärarna, men 

de låter ibland lässvaga elever läsa högt med syftet att stämma av deras läsning. 

Högläsning där elev läser för en annan elev är det bara lärare C och lärare A som använt 

sig av. Lärare C har nyligen använt arbetsmetoden i samband med parläsning då 

eleverna har varit uppdelade två och två och läst tillsammans. Valet av det arbetssättet 

berättar hen grundar sig på att det är positivt för läsningen att läsa högt men också att de 

faktiskt måste läsa när de ska läsa för någon annan. ”En del i klassen är bladvändare och 

kikar ut genom fönstret och gör ingenting. Men ska man läsa högt för en kompis så är 

man tvungen att läsa, så då blir det att alla läser” (Lärare C, 3 maj 2018). Att eleverna 

ibland dagdrömmer istället för att läsa är en av motiveringarna till att lärare A inte 

använder sig av arbetsmetoden tyst läsning i särskilt stor utsträckning. Detta i motsats 
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till lärare B som använder tyst läsning lika mycket som högläsning i sin undervisning. 

Lärare A anser att det inte ger något med endast tyst läsning och att det är många av 

eleverna som läser men inte förstår. Eleverna kodar bara av orden men får ingen 

läsupplevelse om det finns ord som de inte förstår, menar lärare A. Därför hänvisar hen 

eleverna till njutningsläsning hemma eller alternativet att någon annan läser för dem. 

Om hen däremot använder sig av enskild läsning så följs läsningen alltid upp. Hen tror 

inte på att bara läsa utan i så fall måste man följa upp det vid några tillfällen. Mer om 

lärarnas uppföljande kommer att tas upp i nästa avsnitt. Även lärare E har övergått till 

mer och mer högläsning istället för enskild läsning. Hen upplever att det blivit svårare 

och svårare att få eleverna att på en given signal hitta fokus för läsning. ”Det blev mer 

tjat om att plocka upp böckerna och hitta fokus bara pang bom”. Precis som lärare A såg 

hon att flera av eleverna bara lossades läsa eller svävade ut i andra tankar. Lärare B, C 

och J använder sig av enskild läsning relativt ofta i sin undervisning. För lärare B är den 

tysta läsningen i klassrummet varje dag ”helig”. Hen lyfter fram det som en metod som 

fungerat bra i undervisningen. Målet är att varje dag läsa femton minuter, helst på 

morgonen.  

 

Jag upplever att först i början i fyran så blir det sådär. Det blir bladvändare och sådär men sen 

kommer man in i det. Det har mina elever nu börjat göra. (Lärare B, 3 maj 2019) 

 

Lärare B berättar vidare att syftet med denna läsning är att eleverna ska få mängdträning 

men även att visa att läsning är viktigt. Därför får den enskilda läsningen morgontiden i 

klassrummet hos lärare B och även periodvis hos lärare C. Detta motiveras med att 

arbetssättet skapar mjuka och sköna starter på dagen i kombination med att eleverna får 

mängdträning.  
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4.2 Hur läsning av litteratur följs upp 

 
Tabell 2-Resultat från enkät, fråga 4 

Fråga nummer fyra i enkäten var på vilket sätt läsning av litteratur följs upp. Där 

svarade övervägande del att de använder helklassdiskussioner, totalt 33 stycken av 35. 

Även boksamtal/litteratursamtal används av 31 stycken. Därefter är de mest använda 

uppföljningsmetoderna uppgifter kopplade till det lästa (28 stycken), uppgifter 

kopplade till det lästa utan rätt eller fel (26 stycken), bokrecensioner (17 stycken) samt 

grammatikundervisning (13 stycken). Svarsalternativ som lagts till av respondenterna 

är: svenskaglosor, muntlig redovisning av böcker, textbearbetning, tankelogg och drama 

där det är en respondent per alternativ.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt använder lärarna olika metoder vid högläsning i 

undervisningen. En av dessa metoder är helklassdiskussioner där lärarna och eleverna 

diskuterar olika nya ord innan och under läsningen, stannar upp vid relevanta ställen för 

att ställa frågor till texten. Lärare E brukar inför högläsningen be någon elev 

sammanfatta vad som har hänt tidigare i boken för att komma in i läsningen igen. Under 

läsningen brukar hen precis som de andra stanna upp vid någon händelse och göra 

textkopplingar från texten till eleverna själva.  
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Om det är något dramatiskt, eller en del av en händelse så brukar jag stanna upp och fråga om 

de har varit med om något liknande själva. Hur kändes det? Vad tror ni om detta? Då kan vi 

sväva ut fullständigt så att vi inte har tid att läsa mer sen. Det är inte riktigt planerat utan det 

ser också olika ut beroende på vilka grupper man har och sådär. (Lärare E, 8 maj 2018)  

 

Lärare E beskriver frågorna som de talar om vid högläsningen är känslofrågor och 

kopplingar till en själv och ens egen erfarenhet mer än faktafrågor. Det är något som 

hen tror är en framgångsfaktor till att eleverna ska lyckas bra på nationella proven i 

läsförståelse. Lärare C, lärare B och lärare D brukar också stanna upp under 

högläsningen för att diskutera i helklass. De brukar låta eleverna sammanfatta det som 

hänt, beskriva huvudpersonerna och försöka sätta ord på hur vi vet den här 

informationen. Syftet är att försöka titta på det som står ”mellan raderna” och göra 

eleverna uppmärksamma på ledtrådarna som man får längs vägen och diskutera det 

tillsammans.  

 

Lärare A brukar däremot följa upp den lästa högläsningsboken med annat än 

helklassdiskussioner då hen menar att det kan bli långdraget och att alla inte hinner 

komma till tals. Hen menar också att det inte är lika effektivt att diskutera i hela klassen 

för mycket och att elever kan slippa undan utan att diskutera det lästa. Istället använder 

sig lärare A av gruppdiskussioner vid stor del av det uppföljande litteraturarbetet.  

Förutom att eleverna följer upp det lästa kan gruppdiskussionerna också behandla läxor 

eller uppgifter som gjorts till det lästa. Om lärare A:s elever läser bänkbok enskilt 

brukar detta följas upp i grupper med lässtickor eller frågekort. Stickorna och korten är 

färdiga frågor som är allmänna och öppna vilket gör att de passar till vilken bok som 

helst. Det är inte traditionella frågor att man ska berätta om huvudpersonen eller vad 

boken handlar om, utan frågor där eleverna ska tänka själva. Ett exempel kan vara: Om 

du fick vara en huvudperson i boken, vem skulle du vara och varför? Hur skulle du vilja 

att boken slutar om du får välja? Syftet med dessa frågor är att eleverna ska fördjupa sig 

i sina böcker tillsammans med gruppen. Även lärare C och lärare B använder sig av 

samma typ av kortlek och menar att öppna frågor som passar till alla böcker är bra att 

använda. Lärare C tycker dock att detta är en av de svårigheter som kan uppstå när man 

arbetar med litteratur och vill samtala om det lästa. ”Det är det som är det kluriga om de 

läser olika böcker, att samtala om dem men att ändå ha en strukturerad form på 

samtalen.”  
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Lärare B, A, J och N har arbetat med en form av litteratursamtal i sina klasser där de 

diskuterar samma bok i grupper. Lärare D använde arbetsmetoden mer tidigare när hen 

hade möjlighet att ha en mindre grupp elever. Då kunde hen lyssna på alla och alla 

elever fick komma till tals om boken runt ett gemensamt bord. Lärare B brukar göra 

egna frågor till det lästa som eleverna ska svara på, sedan diskutera i grupp och därefter 

i helklass. Hen har även använt sig av drama då eleverna fått spela upp en scen från det 

lästa i boken.  

 

De läser själva och sen diskuterar vi och har samtal. Någon gång ska de dramatisera en 

händelse ur kapitlet vi läst. Det är lite olika beroende på vad det är för bok och vilka uppgifter 

som passar. Någon form av uppföljning, samtal eller drama brukar vi göra men vi varierar 

också. (Lärare B, 3 maj 2018)  

 

Att diskutera det lästa gör även lärare A med sina elever. Det är ofta den gemensamma 

skönlitterära boken men det händer också att det blir som ett slags litteratursamtal med 

faktatexter som bas. Detta framkom under intervjun och var ett oväntat resultat. Lärare 

A läser, pratar om texten och bilderna som finns tillsammans med sina elever med olika 

slags texter. Hen upplever att detta blir en väldigt bra diskussion i grupperna genom 

detta arbetssätt. Under förra läsåret genomförde lärare A litteratursamtal i årskurs 5. Då 

delades eleverna in i grupper om fyra eller fem och varje grupp fick samma bok. Varje 

vecka fick eleverna själva bestämma hur långt de skulle läsa och därefter gjorde de 

uppgifter som var kopplade till en roll som varje deltagare i gruppen fick. Sedan 

redovisade eleverna i tvärgrupper för varandra. Detta var väldigt lyckat och eleverna 

kunde genomföra litteratursamtal av hög kvalité menar lärare A. Lärare E har arbetat på 

liknande sätt i klass fyra, fem och sex men arbetar då med samma bok i hela klassen.  

 

Uppgifter som är kopplade till det lästa eller uppgifter utan rätt eller fel används av de 

intervjuade lärarna både i grupp och individuellt. Lärare A utgår mycket från den 

gemensamma bok som klassen har och bearbetar innehållet på olika sätt. Som exempel 

brukar hen låta eleverna rita bildserier till handlingen, hitta gestaltande beskrivningar 

eller diskutera olika slags frågor om innehållet både i grupp och hemma. Om eleverna 

får uppgifter att svara på eller diskutera efter läsning utgår de vanligtvis från 

lässtrategierna, text till textkopplingar eller frågor på-, mellan- och bortom raderna. 

Lärare A berättar att uppgifterna som ges i läxa inte har något rätt eller fel svar utan kan 

diskuteras på många olika sätt.  
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Det kan vara att de själva ska sätta sig in om de har varit med om något liknande, att de får 

berätta om något de har gjort. Ibland kör vi såna kopplingar. Känner du igen det här från 

någon annan bok? Eller, den här gången ska du hitta två kopplingar med något som är text till 

text, text till dig själv eller text till världen. (Lärare A, 2 maj 2018) 

 

Ibland väljer lärare A också att de ska göra egna frågor. Då pratar de mycket om hur de 

olika frågorna kan se ut på olika nivåer och hen poängterar också att det är viktigt att 

visa eleverna goda exempel. Även lärare C berättar om dessa frågenivåer och 

kopplingar. Hen brukar dela ut en text i läxa som eleverna ska läsa för att sedan lämna 

in kopplingar de gör under läsningen, en på varje nivå. Eleverna ska under tiden de läser 

ha en uppgift att fundera på var de stannar upp och var de kommer att tänka på annat i 

läsningen. Lärare E berättar att hon ändrat sitt sätt att ge ut uppgifter till det lästa mot 

hur hen gjorde förr. Tidigare hade hen gjort instuderingsuppgifter med frågor som fanns 

i texten. Syftet med den typen av frågor var mer att se så att eleverna var med. Nu 

brukar hen konstruera uppgifter som snarare syftar till att behandla innehållet i det lästa. 

Ibland använder hen frågor där eleverna ska tänka på miljön: Hur ser det ut? Vart 

befinner de sig? Har du varit där själv? Då kan eleverna få i uppgift att skriva ner under 

tiden de läser istället för att bara besvara innehållsfrågor efter läsning. 

 

Hälften av de som svarade på enkäten använder sig av bokrecensioner, medan lärarna i 

intervjuerna berättade att de endast använder uppföljningsmetoden mycket begränsat. 

Lärare A har bokrecensioner men använder dem sällan, vilket troligtvis hänger ihop 

med att eleverna sällan läser enskilt i hens undervisning. Den uppföljning som hen 

använder efter enskild läsning är istället med hjälp av läs-stickor eller en frågekortlek. 

När det gäller bokrecensioner berättar lärare D att hen inte använder den typ av 

uppföljning för att eleverna tycker att det är tråkigt, men också för att hen aldrig har haft 

en elev som gjort den bra.  Lärare B använder istället ett muntligt boktips där eleverna 

ska sammanfatta handlingen av boken och beskriva vad som gjorde den bra inför 

klassen. Detta menar hen är ett mycket bättre alternativ till de bokrecensioner som görs 

och sätts in i en pärm någonstans. 

 

Något som kommer fram under intervjun är att samtliga lärare ibland väljer böcker för 

att koppla detta till annan undervisning. Lärare A väljer en högläsningsbok som 

behandlar vikingatiden i årskurs 4 då hon även undervisar i historia, lärare B har valt att 



  
 

22 

läsa Häxprovet högt för sina elever nu är de läser om häxprocessen, lärare D har använt 

en bok som handlade om en tidsresa tillbaka till Vasatiden och lärare C har använt 

litteratur som behandlar kulturer från andra länder för att sedan diskutera om ämnena. 

Lärare E kan någon gång läsa ett utdrag från en biograf i historieundervisningen för att 

ge eleverna en annorlunda läsupplevelse med historiekoppling. Lärarnas motivering för 

att använda högläsningsboken som ämnesövergripande är att de kan göra kopplingar 

mellan undervisningen i SO och svenska. Detta var ett oväntat resultat som framkom 

vid intervjun. Även kopplingar med skrivuppgifter görs via att eleverna får gå till sina 

böcker för att se hur dialoger och anföring skrivs för att ge eleverna en 

verklighetskoppling.   

 

4.3 Litteraturundervisning i de olika årskurserna 

 
Tabell 3-  Resultat från enkät, fråga 2  

Det var totalt fyra som angav att de endast använder litteratur i årskurs 6, två stycken 

som endast använder litteratur i årskurs 5 samt tre som angav att de bara använder 

litteratur i årskurs 4. Några hade också skrivit i att de endast undervisade i två av 

klasserna och därför blev svaret som det blev. Det man inte vet är om de andra som 

angav att de endast använder litteratur i en eller två klasser, eller om de endast 

undervisar i dessa årskurser.  

 

Något som framkom vid intervjuerna var att de endast klickat i de årskurser som de 

undervisar i. Den låga frekvensen av svaren för årskurs 6 i tabell 1 kan därför troligtvis 

förklaras med att många som svarade på enkäten inte undervisade i årskursen för 

tillfället.  
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Vid intervjuerna berättade lärarna att de använder litteratur på liknande sätt under 

samtliga årskurser som de undervisar i. Lärare C och lärare A berättar att de ändrar sin 

uppföljande arbetsmetod från helklassdiskussioner till mer individuellt arbete med 

litteratur i årskurs fem och sex. Syftet är att eleverna ska få verktygen för att förstå en 

text och kunna läsa det som står ”mellan raderna” genom att diskutera i helklass först. 

Lärare C förespråkar det arbetssättet i helklass innan de är mogna för smågrupper. ”Om 

man till exempel ska diskutera vilken karaktär en huvudperson har så får man göra det i 

helklass först. Då förstår de, att jaha, det är det hon menar. Sen kan de göra det i 

smågrupper.”  Under de senare åren brukar lärarna använda sig mer av bokcirklar, de får 

större frihet och mer ansvar över sitt eget läsande. Lärare B stämmer in hens tanke är att 

det bara är svårighetsgraden som varieras mellan årskurserna. Lärare E berättade att hen 

vid inledande arbete med en klass i årskurs 4 brukar läsa högt till en stor del. Ibland kan 

det även vara fler gånger per dag. ”Där låter jag de mycket bara lyssna på högläsning 

och tycka det är en mysig stund.” 

 

4.4 Den viktiga litteraturundervisningen 
När lärarna får frågan vad de tycker är viktigast eller vad som fungerar bäst i deras 

litteraturundervisning varierar. Lärare E lyfter högläsningen som hen tycker blir allt 

viktigare. Hen menar att det har skett en förändring i samhället och att allt färre har tid 

och ork att sätta sig ner med en bok och läsa, lika så är det med eleverna.  

 

För några år sedan kollade vi på film i klassen. Det var jättemysigt med popcorn och film. 

Men jag menar, det är ingen unge som orkar sitta stilla en och en halv timme idag. De kollar 

på YouTube- klippen som är tre- eller tio minuter långa. Om det inte är så bra så spolar vi 

eller byter. (Lärare E 8 maj 2018) 

 

Men högläsningen fungerar fortfarande som ett tillfälle då eleverna kan komma till ro 

och hen upplever att de tycker att det är mysigt. Man kan sedan diskutera det lästa med 

eleverna. Lärare B framhåller sin lässtund på 15 minuter varje morgon som något som 

fungerat bra och gett resultat i hens undervisning. Eleverna får tillfälle att läsa i skolan 

och hen skickar inte hem läsläxa, utan vill att läsningen ska ha en plats i 

undervisningen. Läsglädje är ett ord som hen återkommer till och tycker att hen sett när 

läsgnistan tändas hos sina elever efter den mängd enskild läsning som de får i hens 

undervisning. Hen berättar om ett exempel där hens pojkar i klassen kan boktipsa 

varandra om en av dem inte har någon bok att läsa. De är medvetna om vad de gillar för 
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böcker själva men kan också ha insikt om vad för slags bok deras vänner kanske skulle 

tycka om att läsa. Det som lärare A lyfter fram som det mest använda arbetssättet är 

uppgifter kopplade till den text som lästs. Det ska inte behöva finnas något rätt eller fel 

utan det ska kunna diskuteras i mindre grupper. Vid den typen av undervisning brukar 

hen gå runt och lyssna på sina elever som diskuterar och menar att de är väldigt duktiga 

på det. Ett syfte är också att alla elever då får komma till tals och ska vågar vara med 

och diskutera. På så sätt blir det också ett effektivt sätt att arbeta, menar lärare A. Lärare 

C lyfter fram att uppmärksamma eleverna om hur en riktigt duktig läsare tänker 

samtidigt som de läser. Detta väver hen ofta in i arbetet med textkopplingar i både 

helklass men även när de får läsläxor.  

 

Jag tror att alla sätt där man visar på att man måste tänka samtidigt som man läser är bra. Man 

kan inte bara läsa. Alla sätt att få uppmärksamheten på tänkandet samtidigt som man läser är 

bra. (Lärare C, 3 maj 2018) 

 

Förutom att uppmärksamma eleverna som aktiva läsare lyfter lärare C fram variationen 

som en viktig del i litteraturundervisningen. Ibland inleder de dagen med tyst läsning, 

ibland med parläsning, någon månad har de läsläxa hemma istället. Hen menar att 

oavsett vilken typ av undervisningsmetod de använder så är hen inte positiv till att 

eleverna bara ska sitta i sin egna vrå och läsa utan att bearbeta det. Oftast vill hen att det 

lästa ska efterarbetes i någon form.  

 

Den litteraturundervisning som lärare D lyfter fram är textbearbetning av kortare texter i 

grupp. Hen menar att det fungerar bäst när eleverna får läsa ett kortare stycke text för att 

sedan diskutera och resonera om det lästa. Eleverna sitter då i grupper om fem till tio 

elever där möbleringen är viktig så att alla ser alla och får komma till tals.  

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens tidigare delar att diskuteras i fyra delar utifrån 

frågeställningarna. Först diskuteras det som valts att lyftas om läsning av litteratur (5.1), 

därefter om det uppföljande arbetet (5.2). Sedan från litteratur i de olika årskurserna 

(5.3), lärares motivering till arbetet (5.4) samt avslutande metoddiskussion (5.5) och 

vidare forskning (5.6).  
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5.1 Läsning av litteratur 
 

Överlag kan man se många likheter i lärarnas beskrivningar av de arbetsmetoder som de 

använder vid läsning av litteratur i undervisningen. Alla de intervjuade lärarna använder 

sig av högläsning och enskild läsning. Strategin för högläsning är liknande mellan 

lärarna som intervjuats. Ibland får eleverna anteckna något speciellt från det lästa och 

andra gånger får de bara sitta och lyssna. Lärare A brukar inleda med att inför läsningen 

gå igenom svåra ord som kommer att komma i texten. De andra lärarna stannar upp 

under tiden när det dyker upp svåra ord för att förklara dem. Det gemensamma för alla 

lärarna är att de stannar upp under läsningen för att tänka högt om texten, ställa frågor, 

summera eller demonstrera hur de själva använder lässtrategier för att förstå texten. 

Detta är ett exempel på en explicit undervisning där läraren modellerar sina tankar och 

läsförståelsestrategier tillsammans med eleverna. Lärarna tar också upp att de brukar 

sammanfatta, ställa frågor, förutspå och reda ut oklarheter i texten. Detta är en i linje 

med arbetsmetoden Receptional teaching (Palincsar & Brown 1984) som har visat sig 

ha goda resultat för läsförståelsen hos eleverna. Högläsningen som metod blir då en 

gemensam läsupplevelse där lärare och elever kan stanna upp och ifrågasätta det som 

står för att få en fördjupad förståelse. Precis som Hallberg (1993) skriver är 

högläsningen ett sätt att få eleverna att lyssna till att någon annan som läser, vilket är 

fördelaktigt för både fantasin och för ett expanderat ordförråd. Det som kan anses 

kritiskt med högläsning är att eleverna här inte får öva läsflyt på samma sätt som till 

exempel vid den enskilda läsningen. Däremot om man väljer att använda en bok som 

skolan har tillgång till i klassuppsättning, eller en text som samtliga elever blir 

tilldelade, finns en möjlighet för alla att kan följa med och läsa. Detta gör att det blir en 

gemensam läsupplevelse samtidigt som avkodning och läsflyt kan tränas. Detta kan vara 

ett bra sätt att arbeta för att sedan övergå till uppföljande metoder till det lästa.  

 

Den enskilda läsningen används mest av lärare B som lyfter fram den som det som 

fungerat bäst i hens litteraturundervisning och får stort utrymme. De andra lärarna 

använder inte metoden lika utbrett, även om lärare C och lärare D har med enskild 

läsning som inslag varje vecka. Lärare E och lärare A väljer bort den enskilda läsningen 

allt mer och istället arbeta mer utbrett med högläsningen. Det positiva med den enskilda 

läsningen är att mängdträning av läsning ökar om den finns med i undervisningen. Det 

är flera förmågor som utvecklas vid läsning som Hallberg (1993) skriver och de 

läsupplevelser som eleverna får genom läsningen kan vara en språngbräda till deras 
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fantasi. Det som jag anser som kritiskt med den enskilda läsningen är när eleverna 

lämnas helt själv i sitt lärande där de kan finnas sittande utan att egentligen förstå. Det 

är väldigt svårt att avgöra exakt vad eleven förstår och inte förstår, därför drar jag 

slutsatsen att det är viktigt att observera och stämma av med eleverna under läsning. 

Precis som Kelley och Clausen-Grace (2009) skriver behöver eleverna veta vad det är 

för syfte med läsningen, och sedan få stöttning under läsningen. Det är viktigt att man 

som lärare visar att läsningen är viktig, precis som lärare B också har intentioner att 

göra, och detta även vid lästillfället. Att läraren själv tar upp sin bok och läser 

tillsammans med eleverna visar både på engagemang som kan skapa inspiration till 

eleverna. Men det kan också leda till givande spontandiskussioner till det lästa om 

eleverna blir nyfikna på vad läraren läser för bok.  

 

Sammanfattningsvis gällande metoder för arbete med litteratur i undervisningen kan jag 

konstatera att både högläsning och enskild läsning är bra på olika sätt. Högläsningen 

kan vara lika problematisk som den enskilda läsningen om tankestopp inte görs eller om 

nya svåra ord inte förklaras. Då är eleverna lämnade utan stöttning från läraren och har 

ingen chans att ta sig vidare till någon ny nivå av kunskap. Precis som vid den enskilda 

läsningen är det en svårighet om eleven inte får möjlighet att klargöra ord och reda ut 

handlingen tillsammans med någon i samtal. Högläsningen kan vara lika mycket 

njutningsläsning för en svag läsare som den enskilda läsningen är för en starkare läsare. 

Därför tror jag på en kombination av de båda metoderna, där högläsningen kan vara ett 

sätt att skapa intresse och visa på metoder som eleverna ska ta efter. Vid den enskilda 

läsningen får eleverna oftast välja bok själv, vilket kan bidra till ett ökat intresse för 

läsningen. Jag som lärare måste ändå vara uppmärksam på vilken slags läsare varje elev 

är och stötta upp på rätt sätt tillsammans med en uppföljande metod. Med detta 

instämmer jag i grundsynen Skardhamar (1994) har litteraturundervisningen inte bara är 

att få elever att läsa utan att det också är viktigt att följa upp deras läsning. 

 

5.2 Det uppföljande arbetet 

Den arbetsmetod som övervägande del av lärarna svarar i enkäten att de använder är 

helklassdiskussioner och uppgifter kopplade till det lästa. Under läsning av 

högläsningsböcker används helklassdiskussioner för att stanna upp och göra relevanta 

stopp för att utveckla och förklara. Detta är något som är nödvändigt för elevernas 

förståelse och för att de ska kunna fortsätta att hänga med i det som läses, och fanns 
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också med under föregående avsnitt.  Det gemensamma för lärarnas uppföljande 

arbetssätt är också att de använder sig av textkopplingar när de till exempel har 

uppgifter till det lästa. De kopplingar som används är text-själv, text-text samt text-

världen (Keene & Zimmermann 2003) där eleverna ska skapa relationer mellan texten 

omvärlden. Vad för slags uppgifter som görs och vilka frågor som ställs om det lästa är 

väldigt viktigt. Med hjälp av goda exempel, som lärare C betonar vikten av, kan 

eleverna göra egna kopplingar innan, under och efter läsning av litteratur. Svårigheten 

kan vara för de elever som har begränsade referensramar. Eleverna ska koppla något de 

läst till sig själva, vilket kan vara utlämnande i sig. Sedan ska de också koppla det lästa 

till världen vilket kan vara en svårighet om eleven inte har tillgång till internet, 

upplevelser eller samma vardag som sina klasskamrater. För att undvika dessa 

svårigheter behöver läraren se till att gruppsammansättningen är bra och med ett 

accepterande klimat. Om uppgifterna redovisas i helklass bör läraren se till att eleverna 

har diskuterat med någon annan än sig själv innan de får svara för att på så sätt kunna 

välja om man vill redovisa sina egna tankar eller någon annans.  

 

Uppgifter som eleverna får till det lästa diskuteras eller bearbetas vanligen i grupper. 

Alla lärarna använder sig av frågor till det lästa som inte har något rätt eller fel någon 

gång i arbetet, men det kan även vara frågor som kan besvaras med hjälp av textens 

innehåll. Läsförståelsestrategier är ett gemensamt fenomen som lärarna arbetar med. De 

hänvisar till strategier som jag likställer med de som Palincsar och Brown (1984) 

presenterar att skickliga läsare använder sig av. Vid både högläsning och 

gruppdiskussioner pratar lärare och elever om olika uppfattningar om det lästa utifrån 

dessa strategier. De sammanfattar, ställer frågor, reder ut oklarheter och förutspår. 

Vanligast är det att detta sker vid arbetet med högläsningsboken där läraren är den som 

först modellerar sina tankar som en slags explicit undervisningsmetod. Det som kan bli 

kritiskt i arbetet med uppgifter till en skönlitterär text där eleverna själva arbetar i grupp 

utan stöttning från läraren är att det kan övergå till att bli en implicit undervisning. 

Lärarna berättar att eleverna ibland får göra egna frågor som de diskuterar, och jag har 

själv upplevt att elever gärna vill ha rätt eller fel på sina frågor som de ställer. Det är här 

viktigt att läraren har visat på goda exempel innan eleverna själva får mer ansvar över 

de uppgifter som ska göras eller utformas. Däremot kan även en elev som kommit 

längre kunskapsmässigt stötta upp andra elever i gruppen, vilket är det optimala för det 

sociokulturella lärandet som sker i samspel.  
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5.3 Litteratur i de olika årskurserna 

Enkätsvaren visade att lärarna till störst del använde sig av litteratur i klass fem och 

fyra.  

Efter intervjuerna framkom det att en lärare som bara kryssat i alternativet klass 4 och 5 

bara undervisade i de klasserna, men hade även använt litteratur i klass 6 när hen var 

verksam där. På det viset dras inte slutsatsen att respondenterna på enkäten inte 

använder litteratur i klass 6 på samma sätt som tidigare utan snarare att respondenterna 

inte undervisar där. När analysen gjorts av resultatet i frågan tycks lärarens uppfattning 

av undervisningen endast skilja på den aspekten att elevernas egna ansvar att ta över sitt 

eget lärande ökar med åren och på vilket sätt litteraturen följs upp. Lärarna är överens 

om att litteratur är viktigt och de vill skapa en god läsupplevelse över samtliga 

årskurser. Lärare C, lärare A och lärare B berättar att de gärna använder 

helklassdiskussioner i början av mellanstadiet för att sedan gå mer och mer mot att 

använda gruppdiskussioner och självständigt arbete. På så sätt tar eleverna själva över 

ansvaret för sitt eget lärande och det blir en progression i lärandet. Kunskaperna befästs 

genom att eleverna får pröva själva efter ett tag när de kommit längre i sitt lärande. 

Detta är något som sker i linje med det Vygotskji menar på behöver ske inom den 

proximala utvecklingszonen. Eleverna får tankestöttor under det litterär arbetet men 

med tidens gång blir dessa av annorlunda karaktär. Tanken är att eleverna på lång sikt 

ska kunna ta över sitt eget lärande och lärarnas tänk med progressionen är ett led i den 

riktningen.   

 

 

5.4 Lärares motivering till sin litteraturundervisning 
Alla använder sig av högläsning där arbetsgången är liknande och även motiveringen att 

det blir en gemensam läsupplevelse. Den största skillnaden i arbetsmetod för litteratur är 

användandet av så kallad bänkbok eller enskild läsning. Enkätens resultat visar att alla 

förutom en av använder denna metod. Som tidigare nämnts anser lärare B att metoden 

spelar en viktig roll i hens undervisning där läsupplevelsen är något som lyfts fram som 

det främsta argumentet för användningen. Motsatsen är lärare A och lärare E som 

däremot använder sig mycket sällan av den enskilda läsningen i sin undervisning. De 

motiverar detta med att allt för många elever inte läser eller inte förstår det lästa och 

väljer istället att arbeta med högläsning som en övergripande metod i 

litteraturundervisningen. Tankarna som lärare A har är i linje med det Lundqvist (1984) 
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och Westlund (2015) lyfter fram som problematiskt med att elever läser enskilt utan 

uppföljning. I linje med Vygotskji är enskild läsning inte något som stärker 

läsförståelsen. Här är eleverna allt för utlämnade utan stöttning från läraren vilket gör att 

metoden kan bli problematisk. Däremot är lärare A överens med lärare B att läsning ska 

vara en upplevelse och njutning men hänvisar istället till att elever kan läsa hemma för 

detta ändamål. Det man kan konstatera är att oavsett lärares motivering bidrar läsning av 

litteratur till upplevelser och en väg till den egna fantasin enligt Hallbert (1993). 

Eftersom studien är av fenomenologisk karaktär belyses endast lärarens uppfattning av 

undervisningen. Därför kan man inte med exakthet säga hur den här enskilda läsningen 

går till, om det är många av eleverna som dagdrömmer eller som läser, något som är 

motargument från lärarna. Det som Kelley och Clausen-Grace (2009) tar upp är att alla 

elever är olika slags läsare och läraren behöver bli medveten om vad för slags läsare 

man har i sin grupp. Som lärare A och N motiverar sitt val av att inte använda denna 

metod låter det som att de har många ”fake readers” i sina klasser, vilket såklart spelar 

roll för hur utfallet av undervisningen blir. Läsning är en läsupplevelse i sig och det är 

flera som motiverar sitt val av metoden enskild läsning precis som lärare B gör. 

Däremot är det viktigt att eleverna vid läsning vet vad syftet är med läsningen.  

 

När det gäller uppföljande metod till den lästa litteraturen tar jag med mig det som 

lärare C sa under intervjun. Hen upplever att det viktiga är att uppmärksamma för 

eleverna att en duktig läsare tänker samtidigt som hen läser. Alla sätt som man 

uppmärksammar, visar och pratar om det är bra för elevers läsförståelse.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Detta är trots allt bara en studie om lärares uppfattning om sin undervisning. Syftet är 

att visa på vilka metoder som lärare använder och studien gör ingen slutsats om vilken 

metod som ger störst påverkan på elevers läsförståelse. För att mäta elevers läsförståelse 

hade en mer omfattande studie behövt genomföras för att på så sätt få ett mer vidgat 

resultat. Med bakgrund av läsförståelseforskning kan studien bidra med en inblick hur 

väl etablerad forskning om läsförståelse är på olika skolor. Genom att studien belyser 

lärares uppfattning om litteraturundervisningen speglar detta en del av den undervisning 

som sker med litteratur på mellanstadiet.  

  

Att använda en enkät som första insamlingsmetod gjorde att jag fick en bra grund i form 

av förhandsinformation om lärarna och deras undervisning att utgå från vid intervjuerna. 
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Syftet var också att nå så stor grupp som möjligt samt finna intressenter för djupare 

intervju. Detta syfte lyckades enkäten uppnå då ett högt antal lärare beviljade att bli 

kontaktade för intervju. Enkäten utformades så till vida att respondenterna hade 

möjlighet att själva lägga till alternativ på frågorna förutom de förbestämda alternativen. 

Ett problem med enkätundersökningar är att det är svårt att förutse alla möjliga 

alternativ som bör finnas med som svarsalternativ. Detta kan leda till problematik när 

alternativ inte finns och om lärare väljer att inte lägga till egna. Därför är valet av 

svarsalternativ viktigt för sanningshalten i enkätresultatet. Däremot var andelen 

respondenter som valt att göra ett eget svarsalternativ låg i studiens enkät och min 

slutsats är då att de förbestämda alternativen används flitigast i undervisningen. De 

tillagda alternativen kompletterar då resultatet på ett bra sätt då de istället visar på 

arbetsmetoder som inte är används i samma utsträckning.  

Efter genomförandet kan studiens validitet och reliabilitet diskuteras då det både 

genomfördes enskilda- och gruppintervjuer. Att använda sig av gruppintervjuer kan vara 

problematiskt på flera olika sätt då respondenterna kan påverka varandra eller låta bli att 

uttrycka sina åsikter inför sina kollegor. Resultatet av respondentens uppgifter om 

fenomenet litteraturundervisning kan då bli något annat än sanningen. Vid urvalet 

valdes bland annat tre lärare som var verksamma på samma skola ut för intervju. Detta 

kan i efterhand anses som något problematiskt i kombination med att lärarna 

intervjuades i grupp till skillnad från de andra två som intervjuades enskilt. Jag 

upplevde att lärarna gav mig relevanta och sanningsenliga svar på mina frågor, men jag 

kan inte på något sätt fastställa om de på något sätt påverkade varandra.  

 

5.6 Vidare forskning 
 

Studiens resultat visar att  högläsning och enskild läsning är den läsning som är 

vanligast förekommande i  respondenternas undervisning. Uppföljningen sker vanligtvis 

i helklass eller i grupper med olika slags uppgifter där kopplingar görs mellan texten 

och elev samt där lässtrategierna tränas. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna  

vara att observera hur dessa undervisningssituationer sker.  Med utgångspunkt i lärarnas 

motivering av användandet av arbetssättet skulle en intressant aspekt också kunna vara 

hur eleverna ser på arbetet med litteratur.  Rimligtvis skulle en metod för studien kunna 

vara observation av undervisning med litteratur. Detta för att få en mer detaljerad 

kunskap om undervisningssituationerna som lärarna beskriver och kunna ställa 

resultatet mot lärarnas motivering om tanken bakom metoderna.  
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Bilagor 

Bilaga A Enkät 
 

 

 

 

  



  
 

II 

 

  



  
 

III 

Bilaga B Frågeformulär intervju 
 

 

1. Var något oklart i enkäten som du svarade på? 

 

2. Vilka arbetssätt använder du när du arbetar med litteratur?  

o Berätta om några. 

o Varför väljer du just dessa metoder? 

o Har du stött på någon arbetsmetod som fungerat mindre bra? 

 

3. Hur följs arbetet med litteratur upp?  

o Av arbetssätten tidigare nämnt, hur följer du upp dem?  

o Gör du olika? 

o Kan du berätta lite mer om: _______________ 

o Varför väljer du att följa upp arbetet så? 

o Vilket arbetssätt tycker du är mest gynnsamt?  

o Har du stött på något sätt som inte fungerar så bra? 

 

4. Skiljer sig hur du arbetar med litteratur mellan de olika årskurserna? 

o Vilka årskurser undervisar du/har du undervisat i svenska? 

o Skiljer sig din litteraturundervisning mellan årskurserna? 

o Om ja, vad är din tanke om att variera litteraturundervisningen? 

 

5. Har du fått någon fortbildning i läsförståelseundervisning?  

 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga C Informationsbrev  
 

Information till lärare i samband med intervju.  

Studien ingår i kursen Självständigt arbetet II i ämnet svenska inriktning 

Litteraturvetenskap. Studien har som syfte att ta reda på vilka sätt litteratur används i 

undervisningen på mellanstadiet.  

 

Resultatet kommer att presenteras tillsammans med relevant litteratur och forskning där 

resultatet är data från enkätsvar och lärarintervjuer. Enkäten ger en kort inblick på vilka 

metoder som används och vid intervjuerna får lärarna chansen att utveckla sina svar.  

Vid intervjun tas det hänsyn till de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet. Du som 

lärare har själv fått välja tid, plats och ska veta om att du när som helst kan avbryta 

intervjun om du önskar. Intervjun kommer att spelas in men ditt deltagande kommer att 

vara helt anonymt. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till materialet och 

inspelningarna kommer att raderas efter studiens slut.  

 

Tack för att du deltar! 

 

Vid frågor, kontakta mig, Maria Gardstig mj222xk@student.lnu.se eller min handledare 

Jimmie Svensson på jimmie.svensson@lnu.se  
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