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Abstract 

 
The main focus of this study is to describe how, and for what reasons teachers use literature and fiction as 

a pedagogic tool. A qualitative study was made by interviewing four teachers about their language 

teaching. Working with fiction as a teaching-aid in school can in many ways be favorable to both teachers 

and pupils. In terms of children’s language development, research shows that using fiction as an 

educational tool can stimulate pupils’ well-being as well as their linguistic improvement. Furthermore, 

reading aloud to children creates opportunities in common learning experiences which can affect the 

group’s social relations positively. Common dialogues about reading are also a part of the linguistic 

development, throughout the time children learn from each other in a socio-cultural learning perspective. 

Teachers who were interviewed in this study seemed to think highly of literature and fiction as an 

educational tool. The teachers use fiction in various ways and conditions in their classrooms. Though, all 

of the informants claimed that there was not enough time and room for using literature as much as they 

wanted to, partly in keeping with the curricula but also in terms of greater administrative reporting. 

According to the interviewed teachers, the main reason for using fiction in their teaching is to give pupils 

delightful reading experiences, and additionally, working with fiction has many positive effects on pupils’ 

general language development. 
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1 Inledning 

 

Skolans uppdrag är att inspirera eleverna till att vilja läsa mycket, både i skolan och 

hemma. Detta är särskilt aktuellt då forskning visar att svenska skolelever läser allt 

mindre, och presterar sämre i internationella jämförelser (Skolverket, 2013). I 

läroplanen betonas likväl att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva” (Skolverket, 2011, s. 222). En medveten språkundervisning som ökar 

elevernas intresse för läsning är en viktig förutsättning för att de ska tillgodogöra sig 

undervisningen och utvecklas som läsare. I ett längre perspektiv kan läsningen också ses 

som en förutsättning för eleverna att delta i samhället och ta del av sina medborgerliga, 

demokratiska rättigheter. I dagens informationstäta samhälle krävs goda läskunskaper i 

varje yrke, i varje skriftlig kommunikation, i alla medier. ”Att lära sig läsa borde vara en 

demokratisk rättighet” menar läsforskaren Astrid Roe (2014, s. 23). 

 

Något som alltid lockat mig till läsning är erfarenheter av härliga högläsningsstunder. 

Trots att det snart är 20 år sedan jag gick i lågstadiet minns jag fotfarande de tillfällen 

då vår fröken läste högt för oss, hur hon med inlevelse berättade med lust, spänning och 

dramatik och fick oss att varje vecka längta till nästa högläsningstillfälle. Skönlitterär 

högläsning är troligen något som många förknippar med barndomen och den tidiga 

skolgången. Men vad är det egentligen som gör att många kan minnas högläsningen 

som en trygg, kärleksfull och spännande upplevelse? Mina funderingar rör sig också 

kring hur verksamma lärare motiverar högläsningsstunden, handlar det om en medveten 

pedagogisk strategi eller är det ett inslag som läraren tar till för att erbjuda avkoppling 

från annat skolarbete? 

 

Under lärarutbildningen började jag återminnas skolans läsestunder i samband med att 

skönlitteratur och högläsning kom att ingå som viktiga inslag i de obligatoriska 

svenskkurserna. Jag blev intresserad av skönlitteratur och dess mångsidiga 

användbarhet inom undervisningen. Dessutom uppmärksammades jag via föreläsningar 

och kurslitteratur på de språkliga fördelarna med att använda skönlitteratur som 

läromedel. Eleverna får, via möten med böcker möjlighet att vidareutveckla sitt språk, 

öka sitt ordförråd och lära sig att förstå betydelsen av språkliga nyanser. Dessutom kan 

skönlitteraturen hjälpa till att bygga upp en gemensam språklig och innehållslig 

referensram i form av delade erfarenheter från innehållet i olika texter. Att erbjuda 

eleverna skönlitteratur kan ge möjligheter att fånga elevernas intresse och skapa goda 

förutsättningar för ett lärtillfälle där eleverna tillåts leva sig in i andras världar och se 

saker och ting från olika perspektiv. Högläsningsstunden kan också leda till en ökad 

personlig kontakt mellan läraren och eleverna och möjliggöra ett gemensamt 

upplevelsebaserat lärande. 

 

Mitt främsta motiv till att skriva detta arbete är därmed att ta reda på hur användandet 

av skönlitteratur som pedagogiskt hjälpmedel kan motiveras. Genom att möta ett antal 
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verksamma mellanstadielärare och låta dem berätta om sin syn på skönlitteratur och 

högläsning vill jag genom mitt arbete erbjuda en erfarenhetsgrundad och teoretisk 

förankrad bild av skönlitteraturens betydelse och utrymme i undervisningen.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka på vilka sätt och med vilka motiv ett antal lärare använder 

skönlitteratur i sin undervisning.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

- I vilka sammanhang används skönlitteratur som läromedel i undervisningen? 

 

- Hur motiverar läraren undervisningsinslag där skönlitteratur ingår? 

 

- Vilka argument har läraren för högläsning i klassrummet? 

 

- På vilka sätt nyttjar läraren högläsningsstunden som ett gemensamt 

undervisnings- och lärtillfälle? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

Detta arbete grundar sig inom de vetenskapliga områdena samhällsvetenskap och 

humaniora. Studien riktar sig främst mot kunskapsområdena pedagogik, didaktik, 

litteraturvetenskap och språkvetenskap. Inledningsvis redogörs för några centrala 

nyckelbegrepp av betydelse för arbetet. Vidare kommer denna studie att ta sin 

utgångspunkt i den sociokulturella inlärningsteorin som Vygotskij förevisar (Lindqvist, 

1999). Detta synsätt på inlärning, kommunikation och språkutveckling kommer att ligga 

till grund för de teorier och metoder som presenteras i kommande kapitel. 

2.1 Förklaring av nyckelbegrepp 

Skönlitteratur: Begreppet är väl känt för de flesta läsare, men bör ändå förtydligas för 

att undvika att likställas med den mer övergripande termen litteratur då den senare är en 

sorts samlingsbeteckning för skrivna texter och därmed inkluderar fler textgenrer än 

skönlitteraturen. I denna rapport kommer begreppet skönlitteratur att innefatta 

”litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är 

avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning. Motsatsen är 

facklitteratur”(www.ne.se). Begreppet kommer här att främst syfta på barn- och 

ungdomslitteratur i berättande form samt poesi, lyrik och dramatik. 

 

Högläsning: Brodow (1996) ger en övergripande förklaring till hur begreppet 

högläsning kan tolkas. Forskaren menar att högläsning har två skilda funktioner: en som 

fokuserar på textens innehåll, och en annan som betonar kommunikationen mellan 

läsare och åhörare. Högläsningen inkluderar därmed både ett återgivande av en skriven 

text, dess språkliga drag och innehåll, samt en personlig kontakt mellan läsare och 

lyssnare via exempelvis ögonkontakt och kroppsspråk. Följande delar av rapporten 

kommer att utgå ifrån denna beskrivning när termen högläsning används. För att minska 

upprepningar kommer också uttrycken gemensam läsning och läsning tillsammans att 

användas synonymt med högläsning, uttryck hämtade från Jönsson (2007). Denna 

rapport fokuserar främst på lärares skönlitterära högläsning för eleverna i klassrummet. 

 

Läsundervisning: detta begrepp är ett samlingsbegrepp för olika typer av undervisning 

som syftar till att ge någon (eleven) förutsättningar att lära sig att läsa. Carsten Elbro, 

professor i läsning vid Köpenhamns universitet, betonar att en förutsättning för god 

läsundervisning är en läslärare som har god kännedom om läsprocessen, som vet vad 

ämnet läsundervisning handlar om.  Elbro (2004) menar att läraren bör använda sin 

kunskap till att hålla fast målet för läsundervisningen, och samtidigt variera och anpassa 

undervisningens form och metod efter elevens nivå och intressen. Elbro belyser alltså 

att en lärare som arbetar med läs- och skrivundervisning bör använda sina kunskaper om 

läsprocessen och bedöma på vilken nivå eleven ligger i sin läsinlärning. Denna 

http://www.ne.se/
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värdering blir utgångspunkten för lärarens kommande undervisning som därmed 

anpassar upplägg och innehåll efter elevens språkliga läskunskaper och förutsättningar. 
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2.2 Skönlitteratur i undervisningen 

2.2.1 Skönlitteratur och språk  

Språkutveckling: Ett komplext begrepp som inkluderar människors progression i att bli 

förtrogen med och använda språket i olika situationer och med olika syften. 

Språkutvecklingen innefattar både kunskaper inom tal, samtal, läsning, skrivning och att 

lyssna till språket vid olika tillfällen. Om språkutveckling skriver språkvetaren Mats 

Eriksson och betonar att språkutveckling är en livslång process (Eriksson, 1997, I: 

Garme, red. 1997). Eriksson beskriver att vi som barn successivt lär oss språkets 

grundläggande grammatik och bygger upp ett ordförråd. Parallellt med denna 

utveckling sker också en utveckling av den kommunikativa kompetensen, att kunna 

använda språket i olika situationer och kunna uttrycka sin sociala identitet i olika 

sammanhang. Eriksson förtydligar också att språkutvecklingen inte är en likformig 

process för alla människor, utan bestäms av de aktiviteter som han eller hon deltar i. 

 

Erikssons (I: Garme, red. 1997) förklaring av språkutvecklingen kan finna stöd i 

Vygotskijs sociokulturella inlärningsperspektiv vilket starkt betonar att språket har en 

viktig del i människors utveckling och lärande (Lindqvist, 1999). Vidare bygger 

Vygotskijs sociokulturella inlärningsteori också på att människor lär sig av varandra och 

att det är i samspelet mellan människor som lärandet uppstår, vilket också Eriksson 

lyfter fram. Sammanfattningsvis betonar Vygotskij att ett ömsesidigt utbytande av 

kunskaper och erfarenheter bidrar till såväl individuell som gemensam utveckling 

(Lindqvist, 1999).  

 

Även Jönsson (2007) menar att läsning bör ses som en social process, där den tidiga 

läsutvecklingen inom skolans ramar alltid sker i ett socialt sammanhang med lärare och 

klasskamrater. Mötet med denna skolkultur erbjuder elever en gemensam utveckling av 

erfarenheter, såväl språkliga som upplevelsebaserade, i en social samvaro de inte mött 

tidigare. Den sociala språkutvecklingen är alltså enligt Jönsson en utgångspunkt för 

undervisningen. Författaren betonar också bristen på läsforskning ur ett icke-

individualistiskt perspektiv, då majoriteten av forskningen ser på läsförmågan som 

något individen utvecklar på egen hand. 

 

I Vygotskijs anda, beskriver också Löthagen och Staaf att förmågan att kunna behärska 

sitt språk är en otroligt viktig förutsättning för att vi människor ska kunna delta i 

samhället (Löthagen & Staaf, 2009, s. 7). Författarna betonar där att eftersom 

människors språkkunskaper är en sådan stor del i deras identitet och sociala ställning, 

hur de kan ta plats i- och påverka samhället, är utvecklingen av språket en ren 

demokratifråga: 

Alla barn och ungdomar ska ha den självklara rätten att erövra och äga sitt/sina språk. Utifrån detta 

måste skolan forma sin undervisning i samtliga ämnen. Fokus på elevernas språkutveckling gynnar 
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inte endast deras språkkunskaper utan är dessutom en viktig del i att stärka identitet, i att bryta 

mönster och i att våga ta plats. 

Roe (2014, s. 23) lyfter också fram att läsning är en demokratifråga och menar att ”lära 

sig läsa borde vara en demokratisk rättighet i länder med god ekonomi och hög 

utbildningsnivå”. Med stöd av dessa tankar kan konstateras att skolan och dess 

undervisning har ett stort ansvar när det kommer till att ge eleverna möjligheter att 

tillägna sig goda språkkunskaper och stimulera en positiv språkutveckling. Detta finns 

också beskrivet i grundskolans läroplan som tydligt påpekar att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9).  

 

Inom den sociokulturella läran inryms också begreppet den proximala utvecklingszonen 

som handlar om avståndet mellan det barnet kan göra på egen hand och det barnet kan 

göra tillsammans med en vuxen, eller annan person som är kunnig inom området 

(Lindqvist, 1999). Lindqvist hänvisar också i detta fall till Vygotskij som menar att det 

barnet i början får hjälp med av en vuxen, kan barnet sedan efter viss träning utföra på 

egen hand. Detta samarbete är en förutsättning för utvecklingen, ett samspel som hela 

tiden tar den proximala utvecklingszonen till nya nivåer.  

 

Om ett lärande i samspel skriver också forskaren Gunilla Molloy (2008). Hon lyfter 

fram betydelsen av ett dialogiskt klassrumsklimat där eleverna uppmanas att delta i 

dialogiska möten och värdesätta andras kunskaper och tankar. Detta, menar Molloy, är i 

synnerhet viktigt beträffande elevers språkutveckling. Även Frost (2004) förespråkar ett 

klassrumsklimat där eleverna uppmuntras till att lyssna till varandras idéer och där det 

betraktas som spännande och givande att reflektera över olika saker, både individuellt 

och gemensamt. Gällande språkutvecklingen, handlar den enligt Molloy exempelvis om 

att förstå vad språket berättar (Molloy, 2008). Det vi läser tolkar vi med hjälp av vår 

individuella förförståelse, och därför blir våra tolkningar av texter ofta olika. Med denna 

bakgrund kan det lätt uppstå förvirring i klassrummet då många elever tolkar texten på 

olika sätt, och därmed också diskussioner om vem som gjort ”rätt” tolkning. Om det då 

råder ett dialogiskt klassrumsklimat där olika tolkningar av samma text får möta 

varandra, kan en ny förförståelse uppstå. Molloy menar att elever i en tid av 

identitetsprövning och sökande kan finna svar i textens handling och karaktärer. De kan 

få en gemensam förankring i litteraturen vid samtal om känsliga samtalsämnen. Den 

dialogiska klassrumskulturen där eleverna får ta stor plats i helklassundervisningen är 

enligt Molloy en förutsättning för den skönlitterära läsningens efterarbete. Elevernas 

tankar och åsikter måste ges utrymme i det gemensamma lärandet (Molloy, 2008). 

 

Helper och Hickman (1982) skriver om läsargemenskaper, community of readers, och 

betonar i likhet med Molloy (2008) vikten av att ha en klassrumskultur där eleverna är 

engagerade i läsningen och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring 
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denna. Helper och Hickman menar också att eleverna hjälper varandra att lära sig att 

läsa, exempelvis i deltagande i helklassamtal om läsning, ger varandra boktips eller 

läser högt för varandra och ställer frågor till texten. 

 

Astrid Roe (2014) lyfter sambandet mellan de språkliga uttrycksformerna läsa, skriva, 

lyssna och tala, vilka också tydligt nämns i läroplanen. Roe menar att ”läsning, 

skrivning och samtal är språkliga funktioner som förstärker och kompletterar varandra 

ömsesidigt i lärprocessen, och lärare bör medvetet integrera dessa aktiviteter” (Roe, 

2014, s.103). Även Jönsson (2007) betonar detta och menar att förmågorna bör vävas 

samman och ses som en helhet. Jönsson väljer också att inkludera tänkandet, reflektion, 

som en språklig uttrycksform vilken bör ingå i de lärprocesser som utvecklas i 

språkundervisningen.  
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2.2.2 Skönlitteratur i läroplanen 

 

Läroplanen för grundskolan beskriver explicit att språkundervisningen i skolan ska 

inkludera skönlitteratur i olika former. I syftesformuleringen till kursplanen i svenska 

beskrivs det att genom undervisningen i svenska ska eleverna ”ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften” (Skolverket, 2011, s. 222). Den skönlitterära högläsningen och de pedagogiska 

aktiviteter av analyserande karaktär som görs i samband med läsningen kan därmed 

motiveras som undervisningsmetoder utifrån den gällande läroplanen.  

 

Ett annat övergripande syfte som också beskrivs i kursplanen för svenska är att 

”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 

2011, s. 222). Att främja elevernas intresse för läsning och väcka deras läslust kan med 

fördel göras med hjälp av skönlitteratur. Både den lärarledda högläsningen såväl som 

den individuella bänkboksläsningen kan vara en inkörsport till ett ökat läsintresse, såväl 

i skolan som i hemmet. I kommande delar av rapporten beskrivs hur flera forskare, 

litteraturpedagoger och författare lyfter fram argument för detta (Chambers, 2011; 

Molloy, 2008; Jönsson, 2007). 

 

Fortsättningsvis finns det stöd för den skönlitterära undervisningen i kursplanen i 

svenskas centrala innehåll. Där nämns det bland annat att undervisningen ska behandla 

berättande texter som exempelvis skönlitteratur, vilka belyser människors villkor och 

identitets- och livsfrågor. Eleverna ska också få undervisning kring berättande texters 

budskap och språkliga drag, några skönlitterärt betydelsefulla barn- och 

ungdomsförfattare och deras verk, samt kunskap om skönlitterära genrer (Skolverket, 

2011).  

 

Dessutom finns det ytterligare, om än mer implicita, avsnitt i läroplanen som kan ge 

skäl för skönlitteraturens roll i undervisningen. På flera ställen i läroplanen refereras det 

exempelvis till vårt gemensamma kulturarv då ”skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska 

och västerländska kulturarvet” (Skolverket, 2011, s.13). Kunskap om skönlitteratur från 

Sverige och andra delar av världen kan ses som en del av detta kulturarv, en gemensam 

referensram i vårt mångkulturella samhälle. Därtill finns fler stycken i läroplanen som 

också kan kopplas till användandet av skönlitteratur i undervisningen, bland annat de 

övergripande normer och värden som handlar om solidaritet och medmänsklighet. Att 

skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” finns 

beskrivet i skolans värdegrund (Skolverket, 2011, s. 7). Detta kan exempelvis befästas 

med hjälp av elevnära skönlitteratur som väcker intresse och nyfikenhet, vilket bland 

annat Jönsson och Ewald skriver om (Jönsson, 2007; Ewald, 2007). De båda forskarna 
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har var för sig studerat användningen av skönlitteratur i den svenska 

skolundervisningen. 

2.2.3 Skönlitteratur som pedagogisk strategi 

 

Det är viktigt att kunna se skönlitteratur som ett medel för att öka elevernas läslust, 

tilltro till sin språkliga förmåga, och att kunna använda skönlitteraturen i detta kravlösa 

syfte. En tidig förespråkare av detta synsätt på läsande var Louise Rosenblatt som under 

många år utvecklade sin teori om transactional reading (Rosenblatt, 1969). Rosenblatt 

menar att det är i läsarens möte med texten som meningen med texten skapas, att varje 

läsare skapar sin egen relation till texten i en ömsesidig process. Utan läsaren är texten 

bara några bokstäver på ett papper, påpekar Rosenblatt (1986). Vidare förespråkar 

Rosenblatt det hon kallar för aesthetic reading vilket kan tolkas som upplevelseläsning 

eller nöjesläsning, där syftet är att njuta av läsningen under lässtunden och få en kravlös 

och trivsam läsupplevelse. Detta, menar Rosenblatt, leder till en ökad läslust och skapar 

kreativa läsare som kan göra egna tolkningar av olika typer av texter. Hon hävdar 

dessutom att om syftet med läsundervisningen istället fokuseras på snabb respons, 

återupprepning och kontrollfrågor av texten riskerar läsningen att bli ytlig och 

opersonlig (Rosenblatt, 1982).  

 

Molloy (2008) betonar, liksom Rosenblatt, en kreativ och lustfylld läsning. Därtill är 

Molloy en stark förespråkare till användandet av skönlitteratur i skolundervisningen. 

Hon menar att eleverna via skönlitteraturen får uppleva att de alla ser samma saker, men 

på olika sätt. Molloy hävdar vidare att lyssna på andras tolkningar av texter kan öka ens 

egen kunskap, samt att dela med sig av sina egna tankar och reflektioner kan stärka den 

egna självkänslan (Molloy, 2008). Dessa aspekter är viktiga att utgå ifrån i 

läsundervisningen, vilken också kan påverka elevernas självförtroende i positiv 

bemärkelse. Fortsättningsvis hänvisar Molloy till skolans demokratiuppdrag när hon 

argumenterar för att läsning av skönlitteratur kan vara en del av detta eftersom det i 

läsundervisningen ingår att låta alla elever komma till tals och därmed ta del av andras 

åsikter, värderingar samt att diskutera allvarliga livsfrågor. Molloy menar vidare att 

arbetet med skönlitteratur i undervisningen kan främja elevernas grammatiska 

språkkunskaper och exempelvis utveckla elevernas ordförråd och ordkunskap, vilket 

hon får stöd av hos bland andra Brodow (1996). I den skönlitterära undervisningen kan 

eleverna lära sig nya ord i en meningsfull kontext, samtala om orden och dess betydelse 

för att till slut kunna använda de nya orden i egna sammanhang (Molloy, 2008, Brodow, 

1996). Elbro (2004) hävdar vidare att omfånget på ordförrådet är den viktigaste enskilda 

faktorn, som man hittills hittat, som påverkar språkförståelsen. Därmed befinner sig 

dessa två variabler, ett brett ordförråd respektive en god läsförståelse, i en ömsesidig 

relation till varandra: ett gott ordförråd är en förutsättning för att utveckla en god 

läsförståelse, likväl som läsning är en central grund för ett ökat ordförråd (Elbro, 2004). 
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Eriksson Barajas (2012) hävdar dock att läraren bör presentera syftet med den 

skönlitterära läsningen för eleverna. Hon ser därmed ett dilemma kring att läsa och 

lyssna till skönlitteratur för lustens och välbefinnandets skull, istället för att använda 

skönlitteraturen som en kunskapskälla för att nå vissa utbildningsmål. Vidare menar 

Eriksson Barajas att lärare kan ha svårt att släppa kontrollen över den traditionellt mer 

strukturerade undervisningen och låta skönlitteraturen få ta plats som den är, då lärare 

hela tiden är medvetna om de utbildningskrav som ställs på undervisningen. Detta 

dilemma beskriver hon som läsning som synkroniserad aktivitet (skolprojekt, 

ordkunskap, boksamtal) kontra nöjesläsning. Lärares pedagogiska mål att få kontroll 

över läsningen kan alltså ske på bekostnad av elevernas tolkningsfrihet och läslust, 

menar författaren. Som en alternativ lösning på ovan nämnda problem föreslår Eriksson 

Barajas att det är viktigt att särskilja undervisningens syfte med läsningen. Om syftet är 

att nöjesläsa bör läraren inte blanda in kontrollerade inslag i form av skrivuppgifter eller 

hemläxor i elevernas litteraturläsning.  Är syftet med läsundervisningen däremot att öva 

läskompetensen kan mer kontrollerande inslag förekomma i undervisningen, där 

delmålen exempelvis kan vara att förbättra ordförrådet, att samtala kring den lästa 

texten eller att högläsa inför andra (Eriksson Barajas, 2012). 

 

Läraren och författaren Anne-Marie Körling menar, liksom Molloy (2008), att 

skönlitteratur måste erbjudas plats i undervisningen genom att användas som ett 

läromedel av hög kvalitet (Körling, 2012). Också Astrid Roe (2014) förespråkar 

användandet av skönlitteratur i undervisningen, vilket kan vara både lustbetonat och 

lärorikt. Roe föreslår exempelvis att en skönlitterär text via gemensam läsning kan 

utgöra en intresseväckande inledning till ett nytt arbetsområde. Att exempelvis högläsa 

ur en skönlitterär bok inom samma tema som det ämnesstoff som ska tränas berikar och 

fördjupas både elevernas fakta- och språkkunskaper. Även Löthagen och Staaf (2010) 

argumenterar för att kombinera läsande av faktatexter och skönlitteratur i 

undervisningen, vilket enligt författarna leder till en djupare förståelse av innehållet.  

 

2.2.4 Läslogg 

Flera forskare argumenterar för att använda en så kallad läslogg i den skönlitterära 

undervisningen (Frost, 2004; Jönsson, 2007; Molloy, 2008). Denna metod kan med 

fördel användas som ett komplement till läsningen och fungera som ett medel för en 

djupare förståelse av texten. Om detta skriver exempelvis Molloy som studerat ett flertal 

skolklasser vilka använt denna metod i undervisningen (Molloy, 2008). Syftet med 

läsloggen är att aktivera elevernas läsning (eller lyssnande till lärares högläsning, e. 

anm.) och ge eleverna tillfällen att skriva ner funderingar över den lästa texten. Även 

Jönsson (2007) förespråkar användandet av läsloggar för att möjliggöra för eleverna att 

samla sina egna tankar innan de möter andras tolkningar av texten. Detta ger dessutom 

eleverna möjligheter att utveckla och pröva sitt skrivande. De ges fria händer att 

experimentera med texten, både språkligt och innehållsmässigt, och utvecklar olika 
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grader av distans till det skrivna. Jönsson menar också att den skrivna läsloggen, till 

skillnad från muntliga kommentarer, ger en långsammare respons på texten vilket ger 

möjlighet till eftertanke. Dessa tankar kan sedan lyftas fram vid helklassdiskussioner 

om texten och också användas som utgångspunkt för litteratursamtal menar såväl 

Jönsson som Molloy (Jönsson, 2007; Molloy, 2008). Metoderna som förespråkas ovan 

har också gemensamt att de lockar fram elevernas eget språk då de används i interaktion 

med andra, både för att förstå det egna tänkandet och för att sätta ord, eller bilder, på de 

egna erfarenheterna (Molloy, 2008). Också Elbro argumenterar likt Molloy, då han 

menar att en stor del av de aktiviteter i undervisningen som leder till ökad läsförståelse 

innefattar övningar då eleven omformar texten med sina egna ord (Elbro, 2004). 

 

 

2.2.5 Boksamtal 

En vanlig metod att använda i samband med högläsning är så kallade boksamtal, även 

kallat litteratursamtal. Läs- och litteraturforskaren Michael Tengberg beskriver två olika 

amerikanska samtalsmodeller, eller förhållningssätt hos den undervisande läraren, som 

används inom litteraturundervisningen (Tengberg, 2011). Den ena benämns 

recitationsmodellen vilken innebär att läraren ställer slutna frågor till eleverna, vilka 

uppmanas att ge de förutbestämda svaren som efterfrågas. Diskussionsmodellen 

uppmanar däremot eleverna att själva ta plats med sina egna tankar, idéer och 

uppfinningar (Tengberg, 2011).  

 

Barnboksförfattaren, föreläsaren och numera hedersdoktorn Aidan Chambers 

propagerar för att använda boksamtalen i den skönlitterära undervisningen (Chambers, 

2011). Chambers ambition är att skapa öppna samtal kring böckerna och tillsammans 

med eleverna diskutera och reflektera kring berättelsernas handling, budskap, karaktärer 

och språk. Denna metod kan ses som ett tydligt exempel på ovan nämnda 

diskussionsmodellen. En viktig förutsättning är enligt Chambers att utgå ifrån elevernas 

perspektiv och tidigare erfarenheter, och formulera frågorna på ett öppet och inbjudande 

sätt som möjliggör för eleverna att våga säga vad de tycker och tänker. Chambers 

använder sig av så kallade ”undror” när han formulerar sina frågor, detta för att klargöra 

att frågorna inte har några rätta svar utan snarare syftar till att låta eleverna skapa sina 

egna rätta svar. Även Gibbons (2009) förespråkar gemensamma samtal kring den lästa 

texten. Hon betonar också att syftet med samtalen, som lämpligen baseras på öppna 

frågor, är att inkludera alla i meningsskapandet av texten och dess innehåll. Detta i 

motsats till att få eleverna att ge läraren de ”rätta” svaren. Gibbons teori kring dessa 

textsamtal kan därmed, liksom Chambers samtalsmetod, placeras inom 

diskussionsmodellen.  

 

Tengberg (2011) finner i sin forskning att de flesta skolelever är positiva till utbytande 

av gemensamma läserfarenheter, exempelvis via litteratursamtal. Att få sina tankar och 
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idéer bekräftade av andra är viktigt för eleverna, liksom att få höra kamraternas åsikter 

om den lästa texten. Eleverna har ett behov av sociala arbetsformer. Eleverna uppger 

dock att det i deras undervisning ges få tillfällen till detta och att andra former av 

textbearbetning, exempelvis enskilda skriftliga redovisningar, ges mer tid. Dessutom 

upplever de att det muntliga samtalet kring texten är mindre kravfyllt än de skriftliga 

uppgifterna (Tengberg, 2011). 

 

Vidare lyfter Jönsson fram vikten av att läraren under textsamtalen hela tiden måste 

vara lyhörd för elevernas tankar och frågor, och uppmuntra eleverna att delta i de 

gemensamma diskussionerna (Jönsson, 2007). Dock påpekar Jönsson att läraren hela 

tiden måste balansera samtalen så att denne ger eleverna möjligheter att dela med sig av 

sina idéer kring texten, samtidigt som dessa tankar inte får ges för stort utrymme på 

bekostnad av läsningens sammanhang så att man tappar tråden. Även Eriksson Barajas 

(2012) betonar vikten av att hålla klassrumssamtalen gällande elevernas 

livsvärldserfarenheter på en lämplig nivå. Läraren måste hålla en passande distans till 

elevernas privatliv och respektera deras tankar och åsikter. I samtalen kring 

skönlitteraturen för läraren in elevernas personliga erfarenheter i en pedagogisk kontext. 

Om läraren vid dessa tillfällen inte är lyhörd för elevernas reaktioner och humör finns 

risken att eleverna upplever att diskussionerna blir för känsliga eller påträngande 

(Eriksson Barajas, 2012). 

 

Eriksson Barajas (2012) varnar också för att användningen av litteratursamtal i 

undervisningen kan skapa stora tolkningssvårigheter, exempelvis i samtal om 

jämlikhetsfrågor. Många skönlitterära berättelser målar upp bilder av ”vi och dem” där 

lärare måste ta ställning till sina egna och elevernas tolkningar av ”de andra”. I 

skönlitteraturen kan människor, exempelvis från andra kulturer, framställs begränsande 

stereotypt och ofta med försämrade språkkunskaper. Eriksson Barajas hänvisar till sin 

studie om läsecirklar i undervisningen, då de studerade lärarna ofta tenderade att 

konstruera ”de andra” både uttalat och underförstått, i förhållande till ”vi svenska barn”. 

På detta sätt åstadkom lärarna ett främmandegörande. Dessutom tenderade lärarna i 

Erikson Barajas studie att leda in eleverna på sin moraliska agenda och styra in 

textsamtalen i en särskild riktning, exempelvis att få eleverna att reflektera över sin 

privilegierade livssituation. Hur dessa problematiska undervisningssituationer kan redas 

ut ger författaren inget tydligt svar på. Det Eriksson Barajas (2012) dock lyfter fram 

gällande kontrasterandet mellan ”oss” och ”dem” är att ämnet kan relateras till ett av de 

övergripande målen i läroplanen vilket betonar att tolerans mot andra är en viktig del i 

den värdegrund som skolan ska förmedla till eleverna (Skolverket, 2011). I beaktande 

av detta bör därmed verksamma lärare noga tänka igenom sin undervisning och sitt 

förhållningssätt i dessa jämlikhetsfrågor för att undvika att exemplifiera förutfattade 

meningar och göra överdrivna moraliseringar (Eriksson Barajas, 2012).  
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Tengberg (2011) belyser också svårigheter med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen. En aspekt han särskilt framhåller är den att det är svårt att mäta 

elevernas lärande under litteratursamtalen, och därmed göra konkreta bedömningar. 

Framförallt betonar Tengberg att den forskning som gjorts inom ämnet ofta tenderat att 

undersöka själva samtalsstrukturen i sig, och dessvärre inte granskat utfallen av 

samtalen i någon större utsträckning. Tengberg (2011) vill därför se utveckling av 

forskning kring litteratursamtalens uppföljning, och därmed få en vetenskaplig grund 

för huruvida elevernas textreception förändras till följd av deltagande i litteratursamtal. 

 

En möjlig lösning på problemet som Tengberg lyfter fram ovan, beskriver Molloy som 

framhåller elevers loggboksskrivande, kunskapsjournal och skrivportfölj som lämpliga 

metoder att dokumentera elevernas lärande i den skönlitteraturbaserade undervisningen 

(Molloy, 2008). Loggboksskrivandet har tidigare nämnts. Kunskapsjournalen kan 

användas av eleverna själva, där de beskriver hur de söker kunskap, vad för sorts 

kunskap de hittar samt dokumentera hur de bearbetar de nyfunna kunskaperna i sina 

arbetsprocesser. Skrivportföljen är en sorts mapp där eleverna sparar sina arbeten, dels 

för att kunna arbeta processinriktat men också för att på ett konkret sätt uppmärksamma 

och reflektera över hur deras skrivande och tänkande utvecklas. Loggboken, 

kunskapsjournalen och skrivportföljen kan sedan ingå i lärarens dokumentation av 

elevens arbete samt användas som underlag för bedömning och utvärdering (Molloy, 

2008). 
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2.3 Skönlitteratur och högläsning 

2.3.1 Högläsning som pedagogisk strategi 

 

Högläsningen är ett sätt för yngre barn och elever att kunna ta del av en språkvärld de 

ännu inte kan utforska på egen hand. Gibbons (2009) menar att eleverna via 

högläsningen också får förståelse för att det skrivna ordet förmedlar ett innehåll, vilket 

är viktigt för elever som befinner sig i början av sin språkinlärning. Den gemensamma 

läsningen kan vara ett hjälpmedel för nybörjarläsare som ännu inte fullt ut behärskar 

läsa längre skrivna texter. På samma sätt kan högläsningen också användas i 

undervisningen för att stötta lässvaga elever då de därmed får en röst som tar dem 

igenom texten (Molloy, 2008). Även Jönsson belyser vikten av gemensam läsning och 

menar att alla elever kan ta del av berättelsens innehåll, oavsett läsförmåga vilket gör att 

fler elever blir delaktiga i den gemensamma läsningen (Jönsson, 2007).  

 

Med liknande argument lyfter också Gibbons fram att högläsningen är en fördelaktig 

undervisningsmetod i klasser med andraspråkselever (Gibbons, 2009). Dessa elever 

behöver dels avlastning från den ofta ansträngande individuella nybörjarläsningen, men 

också en språklig förebild som läser med gott flyt, intonation, ett bra uttal och 

förstärkande röständringar och mimik. Gibbons betonar vidare att lärare inte ska vara 

rädda för upprepning i läsningen, ju fler gånger nybörjare får lyssna till en text desto 

bättre förstår de innehållet. Dessutom påpekar hon också att ”när eleverna får lyssna på 

en duktig ’högläsare’ lär de sig att en sådan betyder mycket för att textens budskap ska 

gå fram, en lärdom som har stor betydelse för deras läsutveckling” (Gibbons, 2009, s. 

128). Det ska också vara tillåtet att avbryta och be om förtydliganden i textläsningen, då 

blir lyssnandet mer interaktivt och eleverna får ökade chanser till en djupare förståelse. 

Vidare ser Gibbons också fördelar med att det i den lärarledda högläsningen endast är 

läraren som använder talutrymmet och eleverna därmed kan rikta all sin uppmärksamhet 

mot en och samma röst. Detta menar Gibbons ger ett mer effektivt lyssnande vilket 

särskilt gynnar andraspråkselever (Gibbons, 2009).  

 

”Att läsa högt för barn är nödvändigt för att de ska kunna bli läsare. Och det är ett stort 

misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna” skriver Aidan Chambers 

som ständigt förespråkar barns rätt till litteraturupplevelser via högläsning, boksamtal 

och egen läsning (Chambers, 2011, s. 64). Chambers hävdar att högläsning har ett stort 

värde för läsinlärningen och att kompetenta lärare bör se till att skoleleverna ges 

möjligheter att få lyssna till högläsning varje dag, i alla åldrar. Vidare menar också 

Chambers, liksom Jönsson (2007), att en av de viktigaste aspekterna av högläsningen är 

att den svetsar samman människor i en social gemenskap där gruppen utvecklar starka 

band via gemensamma erfarenheter (Chambers, 2011).  
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Författaren och föreläsaren Anne-Marie Körling betonar också att högläsningen är 

meningsfull för oss människor, både för den som läser högt och för den som lyssnar 

(Körling, 2012). Ordet meningsfull kan tolkas som något viktigt, både för själva 

läsinlärningen, men också för sinnet och välbefinnandet. Det Körling lyfter fram som 

extra meningsfullt med högläsning är att få ”uppleva gemenskap, lära och förstå, 

utveckla ordförråd, skapa läsande förmåga, kreativitet och tänkande” (Körling, 2012, s. 

6). Därtill lyfter Körling, i likhet med Chambers (2011) och Jönsson (2007), också fram 

att högläsningen bidrar till en ökad kontakt med eleverna och att samhörigheten i 

klassrummet förstärks, då de lyssnar och lär tillsammans och får en gemensam 

referensram att utgå ifrån (Körling, 2012).  

 

Högläsningen har därmed enligt Körling också många positiva bieffekter, den 

gemensamma läsningen är inte bara ett sätt att underhålla barn och elever utan också 

bidrar till att stimulera språkutveckling (Körling, 2012). Vid högläsningen undervisar 

läsaren indirekt om grammatik, ord, begrepp, kunskap om olika textgenrer med mera, 

vilket i någon mening kommer av sig självt utan att läsaren nödvändigtvis måste 

diskutera exempelvis grammatiken i boken vid varje lästillfälle. Detta kommer ”på 

köpet” och är något som eleverna får möjlighet att lära sig samtidigt som de lyssnar till 

olika typer av berättelser. Körling menar att ”högläsaren är en modell för såväl 

berättelsens innehåll som språkets uppbyggnad” (Körling, 2012, s. 18). När lärare 

högläser för eleverna kan läraren alltså vara en länk mellan författaren och läsaren, där 

läraren som högläsningsförebild visar hur och vad författaren vill berätta. Högläsningen 

kan också bli en bro över till skriftspråket då läraren under läsningen artikulerar skriven 

text (Körling, 2012).  

 

Elbro å sin sida hänvisar till tidigare forskning och belyser att det tycks finnas ett lågt 

samband mellan omfång på tidig högläsning och barnens senare läsfärdigheter 

(Scarborough & Dobrich, 1994, I: Elbro, 2004). Däremot menar författaren att 

högläsningen kan bidra till att främja barns språkliga utveckling i övrigt, exempelvis via 

ordförråd och muntligt uttrycksfärdighet. Han betonar, liksom övriga författare här 

ovan, högläsningens betydelse för gemensamma upplevelser med närhet, kunskap om 

barn- och ungdomslitteratur samt en bredare omvärldskunskap (Elbro, 2004).  

 

2.3.2 Vad säger kursplanen i svenskämnet? 

Kursplanen i svenska svarar i sin syftesdel på den didaktiska varför-frågan, varför 

eleverna ska utveckla just dessa kunskaper. Exempelvis beskrivs det där att 

svenskundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ”utveckla sin förmåga att läsa 

och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011, s. 222). 

Därtill svarar kursplanens centrala innehåll på den didaktiska vad- frågan, vad 

undervisningen ska handla om. I årskurs 4-6 ska undervisningen exempelvis behandla 

”texter i from av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser 
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människors villkor och identitets- och livsfrågor” (Skolverket, 2011, s. 225). Samma 

exempel finns också att läsa i kursplanen för svenska som andraspråk. Dock skrivs det 

inte uttryckligen i kursplanen för svenska hur undervisningen ska utformas.  Därför ges 

lärare frirum att själva bestämma hur de vill genomföra sin undervisning, så länge de 

kan motivera metoderna utifrån den gällande kursplanen och samtidigt uppfylla de krav 

som finns i styrdokumenten (Skolverket, 2011). 

 

2.3.3 Val av högläsningsbok 

I de fall en skönlitterär bok används i undervisningen bör den vara omsorgsfullt vald av 

läraren, menar Roe (2014). Hon hävdar också att läraren bör vara väl förberedd inför 

högläsningen så att denne i förväg vet vad texten innehåller och vilka element som är 

viktiga att uppmärksamma i undervisningen. Därtill betonar Roe att läraren bör vara 

intresserad av högläsningsboken och dess innehåll för att kunna engagera eleverna i 

läsningen. Brodow och Rininsland (2005) framhåller också vikten av att läraren själv 

bör ha ett personligt förhållande till litteraturen och tillägger också att lärare som finner 

högläsningsboken intressant och spännande kan inspirera och motivera eleverna till 

fortsatt läsande.  

 

Även Gibbons skriver om kompetenta litteraturval och då mer specifikt om 

andraspråksundervisning (Gibbons, 2009). Framförallt bör texten ha ett innehåll som är 

både intressant och tilltalande för eleverna. Berättelserna kan gärna utgå ifrån ett 

universellt tema, exempelvis det onda mot det goda, baseras på universella motiv samt 

inkludera en sensmoral. Dessa inslag ökar troligen igenkänningsfaktorn för 

andraspråkselever eftersom flera kulturer kan ha många sagor gemensamt. Förutom 

stöttande illustrationer, bör boken också ha ett rikt och autentiskt språk som, med viss 

bearbetning, kan göras tillgängligt för andraspråkseleverna (Gibbons, 2009).  

 

Tengberg (2011) har också studerat olika faktorer som påverkar hur lärare gör sitt urval 

av litteratur till undervisningen. Exempelvis har den rådande skolkulturen en inverkan 

på litteraturvalet, både lokalt men också diskursivt reglerad och definierad på ett 

nationellt plan i debatten om litteraturundervisningen. Här nämner Tengberg också 

frågan om en litterär kanon i den svenska skolan, vilket kan påverka lärares litteraturval 

oavsett om det är ett uttalat kanon eller endast flitigt använda skönlitterära verk inom 

svensk undervisningskultur. Tengberg (2011) framhåller dock att litteraturvalet bör 

sättas i ett sammanhang där relationen mellan stoff, elev och avsedda lärandemål 

övervägs.  

 

I sin studie om litteratursamtal redovisar Tengberg några faktorer som intervjuade lärare 

uppgav som viktiga i valet av litteratur (Tengberg, 2011). Bland annat var språket i 

texten viktigt, i de fall språket ansågs för gammaldags och svårbegripligt riskerade 

texten att bli ett hinder, rent läsförståelsemässigt. Dock, påpekade en av lärarna, kan 
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detta bli ett lärtillfälle för elever som inte är vana vid att möta dessa typer av texter. De 

lärare som intervjuats varnade dock för att välja en alltför svår text att arbeta med, 

eftersom den riskerade att bli för jobbig för eleverna att ta sig an. Tengberg varnar 

således för att ”svårigheterna innebär alltså inte bara en möjlighet till lärande utan också 

potentiella hinder för läsförståelse och därigenom för läslust och därigenom för 

möjligheter till andra former av lärande” (Tengberg, 2011, s. 106). Avslutningsvis 

framhåller Tengberg att texten ska väljas i relation till elevernas erfarenheter och vad 

som bedöms som relevanta historiska och sociala frågeställningar. Tengberg belyser 

också att den valda litteraturen ska användas för att uppmärksamma och utveckla 

elevernas särskilda sätt att läsa. Litteraturvalet ska stimulera elevernas läsintresse och 

utmana den kognitiva utvecklingen, vilket gärna kan göras i samarbete med andra vars 

olika erfarenheter stödjer, utmanar och berikar den egna läsupplevelsen (Tengberg, 

2011).  

 

Valet av litteratur är också en praktisk fråga. En aspekt som är ofrånkomlig att ta hänsyn 

till vid valet av litteratur är huruvida boken finns tillgänglig på skolan eller inte. Om 

denna ramfaktors betydelse för den skönlitterära undervisningen skriver Molloy (2008). 

Hon menar att verksamma lärare har ett viktigt uppdrag att hålla sig uppdaterade om 

vilket utbud som finns tillgängligt på skolan och det lokala biblioteket, samt prisvärda 

alternativ på bokmarknaden. Detta är en del av lärares kunskap om sitt 

undervisningsområde (Molloy, 2008). Molloy argumenterar dessutom för att 

svensklärare bör läsa mycket ungdomslitteratur för att hålla sig a´jour med den 

skönlitteratur som eleverna läser. Det tillhör professionen och handlar ytterst om 

lärarens kompetens. Trots att författaren förhåller sig övervägande positiv till att arbeta 

med skönlitteratur i skolan varnar hon dock för att i undervisningen för länge hålla fast 

vid en skönlitterär bok som en majoritet av eleverna tydligt avfärdar. Det finns en risk, 

menar Molloy, att eleverna då tappar intresse för boken och placerar den skönlitterära 

läsningen i samma kategori som läxläsning. Lärare bör därför vara lyhörda för elevernas 

signaler och, om nödvändigt, våga byta bok trots att detta kräver mer tid och planering. 

Dock bör elevernas eventuella kritik till litteraturen inte enbart ses som något negativt, 

påpekar Molloy, den kan också ses som en del av deras textanalys (Molloy, 2008). 

 

Barnbibliotekarien Inger Hasselbaum har med hjälp av verksamma lärare utarbetat en 

lista med viktiga aspekter att ta hänsyn till vid valet av en skönlitterär högläsningsbok 

(Hasselbaum, 2006). Dessa punkter kan ses som riktlinjer vid val av högläsningsbok i 

klassrummet. Hasselbaum betonar också att en högläsningsbok gärna kan vara svårare 

än en bok som eleverna kan läsa på egen hand, detta för att utveckla elevernas språkliga 

förmågor. Denna tanke delar nämnda Jönsson och Tengberg, vilka menar att det för 

läraren är möjligt att välja en högläsningsbok med svårare text och mer komplext 

innehåll än de böcker eleverna läser själva (Jönsson, 2007; Tengberg, 2011). När den 

gemensamma läsningen stöter på svårigheter i texten kan dessa tas upp till diskussion i 

helklass. Detta belyser också Chambers, som hävdar att ”läsutveckling, precis som all 
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mänsklig utveckling, går bara framåt när vi medvetet sträcker oss efter det vi inte riktigt 

når. Genom att lyssna till det vi inte skulle kunna läsa själva, möter vi texter som i sin 

tur ger oss motivation att sträcka oss längre” (Chambers, 2011, s.68). Gällande valet av 

högläsningsbok lyfter Hasselbaum fram att boken bör ha ett gott språk som tilltalar 

eleverna, vilket inte nödvändigtvis måste exkludera slang och fula ord (Hasselbaum, 

2006). Hasselbaum pekar också på att det är fördelaktigt om kapitlen slutar med så 

kallade cliffhangers då ett spännande slut gör att man genast vill höra nästa kapitel 

vilket kan bygga upp ett ihållande intresse för boken. Vidare tipsar Hasselbaum om att 

högläsningsboken gärna får vara en bok som eleverna inte skulle valt själva, men att 

läraren via högläsningen kan utveckla ett gemensamt intresse för boken. På så vis ökar 

elevernas skönlitterära repertoar och läraren kan introducera eleverna för olika typer av 

berättelser ur olika genrer. Slutligen lyfter dock Hasselbaum ett varningens finger för att 

välja en högläsningsbok med för många dialoger, vilket kan försvåra läsflytet och stjäla 

utrymme från generösa beskrivningar och berättande episoder som annars är viktiga 

faktorer i den språkutvecklande högläsningen (Hasselbaum, 2006).   
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2.4 Reciprocal teaching 

2.4.1 Läsförståelsestrategier  

 

Grundidén om Reciprocal teaching är hämtad från Palinscar och Brown (1984). 

Begreppet reciprocal översätts ofta till ömsesidig och ibland används också den svenska 

termen reciprok. En reciprok undervisning i denna bemärkelse handlar om att både 

elever och lärare är delaktiga i samtal kring texter och att de då lär av varandra, ett 

ömsesidigt lärande. En förutsättning för denna typ av undervisning är därför att ha ett 

dialogiskt klassrumsklimat vilket tidigare nämnda Molloy tydligt förespråkar (Molloy, 

2008). Eleverna måste känna sig trygga i klassrummet för att våga uttrycka sina tankar, 

känslor och tolkningar av texten (Molloy, 2008).  

 

Palinscar och Brown (1984) studerade hur goda läsare gör för att förstå olika typer av 

texter och kunde därefter identifiera fyra framträdande strategier. Metoden Reciprocal 

teaching grundar sig därför på de fyra olika läsförståelsestrategierna: att sammanfatta, 

att ställa frågor, att reda ut oklarheter, samt att förutsäga vad som ska hända. Palinscar 

och Brown belyser också, liksom tidigare nämnda Rosenblatt (1982), skillnaden mellan 

den tillsynes kravlösa nöjesläsningen kontra den texttolkande och faktasökande 

läsningen. Den senare lästypen är enligt författarna svårare och mer 

koncentrationskrävande än nöjesläsningen, och kan underlättas via användandet av de 

fyra läsförståelsestrategierna i Reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984). 

Grundtanken är att läraren utgör en läsande förebild som instruerar eleverna hur en god 

läsare, via dessa förutbestämda strategier, arbetar med texten för att uppnå en djupare 

förståelse och kunna göra egna tolkningar.  Forskarna visade i sin studie att lässvaga 

elever som instruerats av lärare och tillsammans med den vuxne aktivt arbetat med 

dessa läsförståelsestrategier signifikant ökade sin läsförståelseförmåga i jämförelse med 

elever som inte använt sig av den nämnda metoden (Palinscar & Brown, 1984).  

 

Reciprocal teaching har inspirerat många forskare och lärare och är numera en välkänd 

undervisningsmetod i många delar av världen. Frost (2004) och Reichenberg (2014) 

utgör exempel på nordiska forskare som lyfter fram Reciprocal teaching som en 

framgångsrik metod för att stärka elevers språkutveckling. Frost (2004) beskriver hur 

lärare, exempelvis via högläsning av kortare texter, kan nyttja denna metod och inför 

eleverna modellera hur en god läsare använder sig av dessa läsförståelsestrategier. 

Också Reichenberg (2014) förespråkar denna typ av läsundervisning och har bland 

annat gjort studier där metoden används framgångsrikt i bearbetning av faktatexter. 

Reciprocal teaching har dessutom inspirerat de metoder som undervisningsmaterialet En 

läsande klass beskriver i sin lärarhandledning. Dock har det sistnämnda materialet få 

konkreta hänvisningar till aktuell forskning som styrker detta. 
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2.4.2 En läsande klass 

På grund av det kraftiga genomslaget i svensk skola känns det här relevant att också 

nämna det nyligen framtagna språkundervisningsmaterialet En läsande klass (Gonzalez 

m.fl., 2014). Detta undervisningsmaterial bygger till stor del på att arbeta med 

skönlitterära texter i undervisningen och syftar till att utveckla elevers läsförståelse. 

Initiativtagare till projektet är författaren Martin Widmark, som tillsammans med bland 

andra Malin Gonzalez och ytterligare ett flertal verksamma lärare har utarbetat 

materialet. I lärarhandledningen till En läsande klass redogörs kortfattat för 

undervisningsmetoden Reciprocal teaching och dess fyra läsförståelsestrategier. En 

läsande klass har i sin tur vidareutvecklat dessa strategier och omvandlat dessa till 

karaktärer, så kallade läsfixare (Gonzalez m.fl., 2014). Dessa läsfixare ska alltså hjälpa 

eleverna att kunna använda sig av, och sätta ord på, sina läsförståelsestrategier. Det 

sammanställda materialet inkluderar lektionsplaneringar i läsförståelse för årskurserna 

1-6, ca 150 lektioner per årskurs, där så gott som alla lektioner i de lägre årskurserna 

inleds med lärarledd högläsning. Studiehandledningen förankrar dock inte motiven till 

den omfattande högläsningen rent explicit, mer än att den uppges utveckla 

språkförståelsen och ordförrådet, men nämnde Widmark påstår i förordet att materialet 

är utarbetat efter ”modern forskning” (Gonzalez m.fl., s. 7, 2014).  

 

Den nämnda bristen på vetenskaplig förankring i projektet En läsande klass betonar 

bland andra forskarna Jan Nilsson och Ulla Damber som kallar En läsande klass för ”ett 

mångordigt hemmabygge” (Nilsson och Damber, 2014). Nilsson och Damber (2014) 

kritiserar studiehandledningens totala avsaknad av referenser till de artiklar som finns i 

litteraturförteckningen och menar att den sistnämnda endast kan ses som en 

”vetenskaplig fernissa”. Därmed riskerar användandet av En läsande klass, hävdar 

författarna, att undervisningen i svensk skola distanserar sig ifrån vetenskaplig 

forskning, vilket är tvärt emot vad gällande styrdokument och skolpolitik förordar 

(Nilsson och Damber, 2014). 
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3 Material och metod 

Vid undersökningen tillämpas kvalitativ forskningsmetod i from av intervju. Stukát 

(2011) menar att intentionen med kvalitativ forskningsmetod är att tolka och förstå de 

resultat som kommer fram i undersökningar, och eftersträvar alltså inte att uppnå 

kvantifierbara eller generaliserbara resultat. Den kvalitativa forskningsansatsen används 

istället för att försöka förstå och problematisera de variationer av svar som uttrycks vid 

skilda intervjutillfällen. Intervjumaterialet är begränsat till fyra informanter, vilket i sig 

talar för att resultatet snarare kan användas för att lyfta och problematisera frågor 

snarare än att ge generaliserbara entydiga svar. Med metoden ges olika människors 

uppfattningar, åsikter och attityder företräde (Denscombe, 2009). Den vetenskapliga 

grunden återfinns inom hermeneutikens tolkningstradition.  

 

3.1 Intervju som metod 

Att använda intervju som forskningsmetod är lämpligt då syftet med forskningen är att 

samla in data baserat på människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter 

(Denscombe, 2009). Insamlingen av data sker via intervjuer med ett mindre antal (4) 

lärare som arbetar på en skola i en mellanstor stad i Sverige. Stukát (2011) ser risker 

med att genomföra ett för stort antal intervjuer i förhållande till forskningens storlek och 

tidsram. Med ett stort antal intervjuer finns en risk att analyserna blir ytliga och 

ursprungsidén med en kvalitativ ansats tappas bort (Stukát, 2011).  

 

Intervjuerna som kommer att genomföras i denna studie är av semistrukturerad karaktär. 

Denscombe (2009) förklarar att en semistrukturerad intervju innebär att frågorna är 

skrivna i förväg, men att intervjuaren är flexibel och kan ändra frågornas ordningsföljd 

under intervjuns gång. Denna intervjuform innebär också att intervjuaren ger de 

intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och svar utförligt på de öppna frågorna (se 

bilaga 1). Intervjuaren bör därför vara lyhörd för den intervjuades svar och 

formuleringar och anpassa frågorna efter hur intervjun fortskrider. Dock påpekar både 

Denscombe och Stukát att denna typ av intervju kan ”färgas” av den som intervjuar, och 

att denne ibland väljer olika formuleringar eller följdfrågor vilket medför att 

intervjuerna inte blir likadana för alla (Denscombe, 2009; Stukát, 2011). Detta kallas för 

intervjuareffekten och belyser alltså att intervjuarens ordval, tonfall eller ansiktsuttryck 

kan påverka den intervjuade att svara på ett visst sätt, vilket i sin tur innebär att svaren 

inte blir helt ärliga och sanna (Denscombe, 2009; Stukát, 2011). Intervjuareffekten 

inkluderar också informanternas syn på intervjuaren, och oavsett om intervjun sker i ett 

personligt möte eller online påverkas den intervjuades svar av hur den uppfattar den 

person som ställer frågorna. Här spelar exempelvis kön, ålder och etniskt ursprung in i 

bedömningen (Denscombe, 2009). Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur ett 

antal verksamma lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen blir deras svar svåra 
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att förutsäga. Därför är det lämpligt att använda den mer flexibla metoden, den 

semistrukturerade intervjun, där samspelet mellan intervjuare och informant är viktigt 

för att få så utförlig information som möjligt (Stukát, 2011). Både Denscombe (2009) 

och Stukát (2011) påpekar dock att fallgropen med att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer handlar både om variationen av följdfrågor och intervjuarens samspel med 

den intervjuade. Det finns en risk att jämförbarheten mellan de olika informanternas 

svar inte blir riktigt tillförlitlig och entydig. Dessutom kan granskningen och tolkningen 

av intervjuerna bli komplicerade för forskaren, menar Stukát (2011). Detta styrker 

fördelen med Stukáts förslag om ett begränsat antal informanter i studier bestående av 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Informanterna erbjuds att medverka i intervjun antingen som ett muntligt möte i en 

traditionell intervju eller via e-postkorrespondens. Då informanterna väljer att intervjuas 

vid ett personligt möte hålls intervjun i ett enskilt rum i skolans lokaler för att minska 

yttre påverkan som exempelvis kollegor eller elever som avbryter eller lyssnar på 

informantens svar. En muntlig intervju ger också intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och be om förtydliganden för att reda ut oklarheter i informantens svar eller 

påståenden. Dessutom är en fördel med att använda sig av den mer traditionella 

metoden att intervjuaren också kan uppfatta informantens röstläge, kroppsspråk, 

sinnesstämning med mera och därmed få en djupare inblick i informantens svar och 

resonemang kring frågorna. Intervjun dokumenteras via ljudupptagning. En fördel med 

att spela in intervjuerna är att det ger en så gott som fullständig dokumentation av det 

som sägs under intervjun vilket innebär att den insamlade data kan kontrolleras i sin 

riktighet och relevans, och därmed förstärka validiteten på undersökningen. 

Inspelningen möjliggör också en transkribering som kan användas för att tolka 

intervjusvaren i efterhand (Denscombe, 2009).  

 

3.1.1 Pilotintervju 

För att ha möjlighet att eventuellt kunna korrigera några av intervjufrågorna innan 

intervjuerna utförs, kan en pilotintervju genomföras i förväg. Denna pilotintervju kan ge 

en fingervisning om frågorna är av rätt karaktär, om antalet frågor är rimligt, om någon 

av frågorna bör omformuleras eller till och med att uteslutas då de kommande 

intervjuerna ska genomföras. Att i förväg göra en pilotintervju kan också vara lärorikt 

för intervjuaren då denne har möjlighet att upptäcka oväntade svårigheter eller 

dilemman som kan uppstå under intervjusituationen. Dessa erfarenheter kan 

intervjuaren ha med i beaktande då de planerade intervjuerna ska genomföras med 

informanterna.  

 

I denna studie genomfördes en pilotintervju med en lärare verksam i grundskolans 

tidigare åldrar, vilken inte arbetar på samma skola som de övriga informanterna. 

Pilotintervjun genomfördes som en slags generalrepetition inför de kommande 
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intervjuerna, och jag fick möjlighet att öva på att hålla i en intervju och testa den 

tekniska utrustningen. De största lärdomar jag tillägnade mig utifrån pilotintervjun var 

de att det är viktigt att hela tiden lyssna på den intervjuades svar och resonemang, för att 

anpassa kommande frågor så att de på ett smidigt sätt flyter ihop med det aktuella 

samtalsämnet. Eftersom dessa intervjuer är av semistrukturerad karaktär finns utrymme 

att ändra ordningen på frågorna så att intervjun känns sammanhängande och att den 

intervjuades svar styr kommande intervjufråga. Detta var svårare än jag trodde, då jag 

inledningsvis försökte skriva ner allt som sagts under intervjun. Dock insåg jag under 

pilotintervjuns gång att det var viktigare att lyssna noga på informantens svar än att 

hinna skriva ner allting i protokollet, tack vare ljudinspelningen finns allting 

dokumenterat ändå. 

 

3.1.2 De intervjuade lärarnas bakgrund 

Samtliga lärare som intervjuades valde att svara på frågorna vid ett personligt möte. 

Informanterna har i rapporten getts fingerade namn med hänsyn till deras anonymitet. 

 

De fyra lärarna som intervjuades har alla arbetat minst tio år som lärare i grundskolans 

mellanår. En av lärarna, Lena, har arbetat i mellanstadiet i närmare 40 år medan de 

övriga lärarnas, Ullis, Marias och Jennys yrkeserfarenhet ligger mellan ca 12-18 år. I 

nuläget arbetar de i samma arbetslag men Ullis och Maria är relativt nya i gruppen och 

har endast jobbat på den berörda skolan i 1 respektive 1,5 år. Lena, Ullis, Maria och 

Jenny är utbildade svensklärare för grundskolans mellanår och läser i år en 

fortbildningskurs som baseras på användandet av det tidigare nämnda materialet En 

läsande klass. En av lärarna, Maria, har dock undervisat sparsamt i svenska under sina 

år som lärare och undervisar för närvarande endast två svensklektioner i veckan.  
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3.2 Urval  

Av praktiska skäl gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval för studiens genomförande 

(Denscombe, 2009). De fyra informanter som medverkar i undersökningen arbetar på en 

skola som jag varit i kontakt med under det senaste året och jag har därför en personlig 

relation till informanterna i undersökningen. Anledningen till att jag valde att intervjua 

dessa lärare var dels för att jag tack vare min personliga relation till dem hoppades på att 

få ett högt deltagande, samt att det av praktiska skäl sparade tid då jag inte hade 

möjlighet att kontakta alltför många informanter på andra skolor i hopp om deltagande i 

undersökningen.  

 

På grund av det låga antalet deltagare i studien försvinner möjligheten till 

generaliserbarhet. Med andra ord, undersökningsresultatet kan inte abstraheras till att 

gälla för samtliga lärare i landets grundskolor. De utvalda informanterna utgör heller 

inte ett representativt urval för populationen av lärare i Sverige då samtliga arbetar på 

samma skola och är kvinnor, för att nämna några aspekter. Däremot kan studien ge en 

viss inblick i hur några verksamma lärare ser på arbetet med skönlitteratur och 

högläsning i skolan. Arbetets relaterbarhet kan därmed användas i jämförelser med 

liknande forskningsresultat inom skönlitterär undervisning i skolan. 

3.3 Forskningsetiska överväganden  

Denna studie har för avsikt att i största möjliga mån följa de allmänna krav som 

presenteras i Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed. Kriterierna förankras i 

”samhällets vanliga etiska normer och värderingar” och konkretiseras i form av tydliga 

krav för forskare att följa i sin forskarpraktik (Vetenskapsrådet, 2011, s.12). Exempelvis 

bör forskaren tala sanning om sin forskning och öppet redovisa metoder och resultat, 

vilket denna studie i högsta grad strävar efter att göra. Ett annat krav som nämns handlar 

om att inte stjäla forskningsresultat från andra, samt att vara rättvis i sin bedömning av 

andras forskning. Detta är två viktiga målsättningar för detta arbete som jag strävar efter 

att uppfylla, bortsett från den mänskliga faktorns inverkan som alltid bör beaktas i dessa 

sammanhang.  

 

Därtill finns också krav som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

som berör människor, vilket alltså är aktuellt i denna studie: 

 

Informationskravet belyser att informanterna ska informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Denna information fick de deltagande 

informanterna inledningsvis via muntlig förfrågan om ett eventuellt deltagande, och 

ytterligare en gång när själva intervjun genomfördes. Till detta hör också 

samtyckeskravet, som säger att informanterna själva bestämmer över sitt deltagande och 

får besluta om de vill medverka eller inte. Därtill ska informanterna ges största möjliga 
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anonymitet, det så kallade konfidentialitetskravet, och informeras om att de uppgifter de 

lämnat inte ska kunna identifieras av andra.  

 

Informanterna i denna studie deltog frivilligt och de blev informerade om att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas. Informanterna underrättades i förväg om vad 

denna undersökning syftade till att granska, och vilka som kommer att läsa 

undersökningen. De lärare som deltog i intervjuerna fick också erbjudande om att läsa 

igenom min sammanställning av intervjusvaren och därefter godkänna texten innan den 

publicerades.  

 

Denscombe (2009) lyfter också fram vikten av en god forskningsetik och menar att 

samhällsforskare bör respektera informanternas rättigheter och värdighet samt arbeta på 

ett ärligt sätt som respekterar deltagarnas integritet. Dessa åsikter kan ses som självklara 

för många, men är ändå värda att belysas i detta avsnitt. Forskningen som genomförts i 

samband med denna studie har i allra högsta grad strävat efter att leva upp till ovan 

nämnda kriterier för en etisk och moralisk undersökning som respekterat de individer 

som medverkat i studien. 
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3.4 Analysmetod 

Denscombe (2009) menar att kvalitativ dataanalys bör grunda sig på de empiriska data 

som samlats in vid undersökningen, i detta fall intervjuer. Analys av kvalitativa data 

sker genom en repetitiv process vilket innebär att forskaren inte nödvändigtvis måste 

slutföra varje steg i analysen innan denne går vidare till nästa (Denscombe, 2009). 

Tvärtom bör forskaren röra sig fram och tillbaka mellan de olika momenten då detta ger 

en djupare och reviderad förståelse av de data som analyseras. Granskningen av data tar 

tid och nya tolkningar uppkommer ständigt ju mer ingående intervjuerna bearbetas. 

Denscombe (2009) lyfter fram fem steg i den kvalitativa tolkningsprocessen vilka 

beskrivs nedan. 

 

Föreberedelse av data 

Vid de genomförda intervjuerna är ljudupptagning och anteckningar den dokumentation 

som ska användas för analys. Dessa ljudupptagningar transkriberas av forskaren och de 

skrivna dokumenten sparas på dator i en strukturerad ordning. Transkriberingen strävar 

efter att så noggrant som möjligt överföra vad som sagts under intervjutillfället till ett 

skriftligt dokument, där pauseringar, mummel och talspråk skrivs ut för att återspegla 

exakt vad som sades under intervjun. Därtill kan forskarens anteckningar läggas till som 

ett komplement till transkriberingen, exempelvis hur stämningen under intervjun var 

eller hur den intervjuade använde sig av kroppsspråk vid olika tillfällen. Informanterna 

ges vid transkriberingen en anonym identitet för att inte ange deras egentliga förnamn. 

 

Förtrogenhet med data 

Denscombe (2009) belyser vikten av att forskaren under analysprocessen blir väl 

förtrogen med de data som ska granskas. Forskaren måste flera gånger läsa och lyssna 

till textdata för att fördjupa sig i detaljer och lägga märke till vad som sades under 

intervjun, både uttalat och också underliggande uppfattningar. De anteckningar som 

finns bör också läsas flera gånger i samband med granskningen av de transkriberingar 

som gjorts för att få en så tydlig bild som möjligt av informantens åsikter. Under denna 

process bör forskaren också föra nya anteckningar kring tolkningar som gjorts under 

bearbetningen av data, vilket kan användas i kommande tolkningsstadier.  

 

Tolkning av data 

Här inleds den mer formella tolkningsprocessen. Utifrån de data som samlats in kan 

forskaren strukturera data med hjälp av identifiering av teman som är återkommande i 

flera av intervjuerna. Dessa teman kan bestå av nyckelbegrepp, återkommande fraser 

eller övergripande åsikter hos informanterna (Denscombe, 2009). I detta fall används de 

inledande frågeställningarna i rapportens syftesformulering som utgångspunkter vid 

kategoriseringen av data. Därefter är det forskarens uppgift att identifiera samband 

mellan de olika teman som upptäckts, och se mönster i de olika intervjusvaren. Till sist 
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bör forskaren också komma fram till några generella slutsatser baserat på de samband, 

mönster och teman som upptäckts i datamaterialet.  

 

Verifiering av data 

Detta moment handlar om att forskningsresultaten i studien är riktiga och trovärdiga. 

Dock belyser Denscombe att den kvalitativa forskningen är svår att bedöma, då det 

exempelvis är svårt att upprepa forskningen då det ”praktiskt taget är omöjligt att 

kopiera en social inramning” (Denscombe, 2009, s.379). Två viktiga begrepp att beakta 

för att kontrollera studiens pålitlighet är dock validitet och reliabilitet. Validitet handlar 

om vad vi mäter, att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. I detta fall ska 

den genomförda undersökningen sträva efter att svara på de frågor som ställdes i 

arbetets inledning. Denscombe menar att den kvalitativa forskningens validitet, till 

skillnad från den kvantitativa forskningen, är svår att säkerställa. Därför föreslår 

Denscombe att kvalitativa data med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra.  

Reliabilitet däremot handlar om hur vi mäter, att mätningen är neutral och skulle vara 

konsekvent om en likadan mätning skulle genomföras. Även detta, menar Denscombe 

(2009), är svårt att uppnå vid den kvalitativa forskningen eftersom mätinstrumentet (den 

som utför intervjun) i detta fall är forskaren själv. Att en annan forskare skulle komma 

till exakt samma slutsats vid en jämförbar forskningsstudie är inte sannolikt. Dock kan 

den kvalitativa forskningens reliabilitet stärkas då forskningsprocessen är utförligt 

dokumenterad, vilket i sin tur kan möjliggöra för andra forskare att ta del av 

undersökningen och dess resultat och därmed bedöma i vilken mån forskningen 

innefattar ansedda procedurer och rimliga beslut (Denscombe, 2009). 

 

Presentation av data 

Kvalitativ data kan inte presenteras lika koncentrerat som kvantitativ data.  

Presentationen av de kvalitativa data som granskats sker genom ett urval av 

forskningsmaterialet, det finns inte plats för att redovisa alla sina data (Denscombe, 

2009). Forskaren måste vara selektiv och endast presentera de viktigaste delarna vilket 

innebär en prioritering av vissa delar framför andra. De delar som väljs ut för 

resultatredovisning kan inte ses som belägg som bevisar någonting, utan är snarare 

illustrationer av exempel. I denna rapport skrivs resultatredovisningen i löpande text 

med inslag av direkta citat, med ambition om att illustrera hur några verksamma lärare 

använder skönlitteratur i undervisningen. Utgångspunkten är de frågeställningar som 

nämns i inledningen av arbetet, samt några av de intervjufrågor som lärarna svarat på.  
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4 Resultat 

 

Resultatet presenteras i löpande text. Informanternas svar har tematiserats där innehållet 

framgår av respektive underrubrik.  

4.1 Skönlitteratur i undervisningen 

4.1.1 Motiv och argument 

Ullis uttrycker att skönlitteratur som läromedel är ”jättebra” och menar att texten skapar 

ett sammanhang. Hon hänvisar till läroplanen att eleverna ska kunna läsa och förstå, ha 

en röd tråd, och beskriver också att läsning av skönlitteratur indirekt kan hjälpa eleverna 

att skriva, stava, samt att själv kunna berätta om en text för andra. Ullis motiverar 

högläsningen bland annat i hänseendet att det gynnar elever som aldrig läser hemma, 

eller läser överhuvudtaget. Hon poängterar att läsning också handlar om upplevelser. 

Maria menar att läsning ger eleverna upplevelser. Läsning ger eleverna en lugn stund, 

och de lär sig att lyssna. ”Och sen tror jag att språkutvecklingen utvecklas också när 

man hör någon annan läsa. Man hör hur vi betonar, man skriker till om man ska 

skrika[…] Det tror jag är jättebra för språket också”. Maria argumenterar också för den 

skönlitterära gruppläsningen som fångar upp och motiverar elever som annars inte läser. 

”Och de tyckte det var roligt, till och med såna här[…] som annars är: läsa, usch, men 

de läste högt i sin grupp utan… grums liksom”.  

Lena menar att genom skönlitteraturen får eleverna möjlighet att skapa egna inre bilder, 

hjälp att variera sitt språk och ett ökat ordförråd, vilket gynnar skrivutvecklingen. 

Skönlitteratur utvecklar elevernas fantasi och kreativitet. Dessutom får de erfara olika 

typer av texter och genrer som de inte skulle valt själva vilket också stärker 

språkutvecklingen. Lena betonar att alla inte läser på fritiden och därför behövs 

skönlitterär läsning i skolan. Som motiv till högläsning nämner hon att ” jag skulle 

aldrig tänka att jag skulle sluta högläsa för barnen, då fick de ju säga att det är förbjudet 

i så fall. Jag har ingen tanke på att det inte skulle vara bra”. 

Jennys uttalade motiv för att arbeta med skönlitteratur är bland annat för att ge eleverna 

läsupplevelser, få dem intresserade av olika typer av litteratur som passar dem och ökar 

läslusten. Lärarledd högläsning ger eleverna möjlighet att få lyssna till en god läsare, 

hur denne betonar och uttalar orden – en språklig förebild. Högläsningen gynnar 

lässvaga som annars har svårt att ta sig igenom längre texter. Skönlitteratur är 

användbart i ämnesövergripande teman, framförallt i högre årskurser. Även för att 

diskutera känsliga ämnen, exempelvis mobbning. Jenny motiverar också läsningen då 

läroplanen betonar att undervisningen ska behandla barnboksförfattare och deras verk. 



33 

4.1.2 Rutiner kring skönlitteratur 

Ullis beskriver hur hon använder skönlitteratur som läromedel i svenska och engelska. 

Hon väver också in den skönlitterära undervisningen i andra skolämnen, exempelvis 

historia. Hon eftersträvar att erbjuda eleverna varierade undervisningsformer i arbetet 

med skönlitteratur, bland annat högläsning, gruppläsning och bänkboksläsning. Ullis 

uppger att hon låter eleverna göra olika uppgifter till de lästa texterna ”inte bara den 

vanliga recensionen. För det är det värsta jag vet”. Exempelvis får eleverna fylla i 

färgglada papper med olika frågor. ”Det kan vara alltifrån hur många sidor boken är, 

roligaste förnamnet, eller den här personen skulle jag vilja vara…” Hon beskriver att 

eleverna i samband med läsningen ibland får möjligheter att illustrera en egen framsida 

eller en specifik händelse ur texten. Kanske hitta på en egen titel till boken ”det finns 

jättemycket man kan göra” menar hon. Ullis berättar att hon gärna vill ha ett större, 

bemannat skolbibliotek för att utveckla den skönlitterära läsningen i klassen. 

Maria använder sig av skönlitteratur i undervisningen i svenska, SO och engelska. 

Både lärarledd högläsning, helklassläsning där eleverna högläser, gruppläsning och tyst 

läsning erbjuds i undervisningen. Högläsning kan inleda ett nytt arbetsområde: 

 

Där tänker jag också mera på att vi har ju alltså elever, i femman, som knappt kan läsa, och därför så 

brukar vi kunna, i alla fall i början på ett område att man börjar sammanhållet. Man turas om, inte 

bara att jag läser högt utan eleverna läser högt också, och de andra följer med och pratar om det och 

svarar på frågor. 

Lena förklarar att hon använder skönlitteratur i ämnesövergripande teman, exempelvis i 

SO och svenska. Klassen läser och diskuterar skönlitteratur tillsammans eller enskilt 

och löser uppgifter med utgångspunkt i texterna. Lena beskriver ett bra samarbete med 

biblioteket, dock nyttjades denna resurs mer förut då tillgängligheten hos biblioteken 

var större.  

Jenny ger exempel på hur skönlitteratur används i hennes undervisning. De har både 

lärarledd högläsning, gruppläsning och bänkboksläsning. I samband med läsningen 

erbjuds varierade uppgifter, exempelvis recension, måla bilder till texterna, arbeta med 

läsfixar-uppgifter med mera. De har också läsperioder hemma och i skolan, exempelvis 

läsbingo.  

 

4.1.3 Högläsningsstunden 

Ullis högläser för eleverna en gång varje vecka, ungefär 30-40 minuter.”Det är inte bara 

högläsning, vi pratar mycket om vad det handlar om”. De får gå fram och skriva på 

tavlan och träna ordförståelse. Högläsningsboken väljs via tips från andra lärare, 

bibliotekarier eller elever. Ibland också ”bara för att titeln var så kul. Så det är olika”. 

Ullis beskriver att hon gärna väljer olika genrer för högläsningsboken, samt att den 

språkliga nivån kan vara högre än de böcker eleverna klarar av att läsa själva. Klassen 

får också tycka till om den aktuella högläsningsboken. Om de inte gillar boken händer 

det att de tillsammans beslutar att byta högläsningsbok. 
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Maria beklagar att ”nu på slutet har det inte blivit speciellt mycket. Dels därför att den 

klass jag är mentor i är jag väldigt sällan i… De enda timmarna jag är i min egen klass, 

det är när jag har mina SO-timmar… Så att, det är väl dels det, men också att vi inte har 

haft någon högläsningsbok på ett tag”. Maria beskriver också att svenskläraren i hennes 

mentorsklass läser högt ur en skönlitterär bok ”i princip varje dag”. Högläsningsboken 

väljs av vuxna, ibland med tips från biblioteket. ”Ibland kan det nog vara någon elev 

som också tycker, men oftast är det nog vi som väljer.” 

Lena högläser för eleverna de dagar hon har lektion på morgonen, en till två gånger per 

vecka. Varierar högläsningsbokens genre och kan exempelvis välja bok utifrån ett 

aktuellt skoltema.  

 

Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag har alltid läst berättelser, alltid på morgonen. Och det var en 

klass som jag fortsatte med i sjuan och då hade jag mycket morgonlektioner, och då sa de att… Då 

sa jag: vill ni att jag ska fortsätta att läsa? Ja! Det var bästa stunden på hela dagen. 

 

Med liknande argument forstätter Lena och beskriver att högläsningen kan vara viktig 

för elevernas välmående samt att det stimulerar de lässvaga elevernas språkutveckling  

 

Jag tror att barn mår bra av det, speciellt för barn som inte kan läsa så svåra böcker själva, så får de 

en upplevelse av böcker som passar deras ålder men de kanske inte kan hålla den i handen och läsa 

själv. 

Jenny berättar att hon högläser ungefär tre till fyra gånger i veckan och menar att ”man 

har ju alltid en bok på gång”.  

 

Ibland tar man ju fram boken mer spontant, nu är det 5 minuter kvar, man läser lite grann och sedan 

är det dags att avsluta dagen. Men ibland blir det mer medvetet, att man har läst ett halvt kapitel i 

förväg så att man vet vad man kan ställa för frågor och så. Det är lite olika. 

 

Jenny beskriver att det är svårt att välja en bok som passar alla, både språkmässigt och 

innehållsmässigt. För att välja högläsningsbok kan hon få boktips från kollegor, 

biblioteket eller väljer en bok som ingår i ett skolämnestema. Ett tema kan handla om 

ett aktuellt ämne i klassen, exempelvis relationer. Jenny berättar vidare att klassen gör 

olika aktiviteter i samband med läsningen, exempelvis sammanfattar, förutspår, samtalar 

om svåra ord och begrepp.  

4.1.4 Inspiration från En läsande klass 

Ullis förklarar hur hon långsamt introducerat arbetet med läsfixarna, detta på inrådan av 

specialpedagog. Hon använder exempelvis Spågumman vid inledningen av 

högläsningen för att låta eleverna gissa och förutspå vad boken heter, vad den handlar 

om osv. Ullis beskriver sin generella attityd till En läsande klass och uttrycker: 

 

Jag säger så här, hjälper det någon eller några, ja, jättebra. Men alla kommer inte att tycka att det är 

bra. En del gör ju det där per automatik. Man behöver inte det där, utan det är dessa som är lite 
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långsammare eller har lite svårt, det är ju de som behöver hitta strategier för: hur ska jag göra för att 

förstå? Jag tror att det kan hjälpa vissa.  

 

Maria uttrycker en önskan att hon hade mer tid till att arbeta med läsningen kopplat till 

materialet En läsande klass: 

 

Men det är ju intressanta saker, men sen önskar man ju naturligtvis att man hade kunnat göra det 

oftare. Och det hade väl kunna göras om man hade mer tid i klassen[…]Man önskar ju att man 

kunde utnyttja mer det här med strategierna, och prata om det och… Jamen göra liksom, nu ska vi 

börja med något nytt, nu spågummar vi litegrann här, och så sen kör vi lite reporter, varför då, vad 

tror ni? Jag tycker att de är jättebra, de där strategierna[…]Men det är otroligt svårt, en svår 

balansgång det där, och hinna med stoffet och ändå hinna med strategierna. Det är det ständiga 

dilemmat. 

 

Lena beskriver att arbetet med En läsande klass inte skiljer sig nämnvärt ifrån den 

läsundervisning som gjorts tidigare. Trots att materialet är nytt, exempelvis de så 

kallade läsfixarna, är metoderna bekanta sedan tidigare. 

 

Det är inget nytt för dem... Så har vi ju pratat och gjort tidigare. Jag menar, jag har aldrig börjat läsa 

en bok tidigare utan att man har tittat på framsidan eller läst på baksidan… Ja, sen det här med att 

läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna, det är ju också sånt vi har jobbat med. 

 

Hon förklarar vidare att materialet inledningsvis var mycket lockande, men att det vid 

en närmare titt inte var glasklart hur man skulle gå tillväga. Efter utprövning av 

materialet och diskussioner med kollegor kan Lena konstatera att ”man gör en plan 

eftersom, man kan inte ta det från pärm till pärm, man måste kunna modellera med 

läsfixarna själv. Och att man gör egna uppgifter till dem själv. Man ska få ihop det så att 

det blir vettigt.”  

Jenny beskriver arbetet med En läsande klass som ett ”långsiktigt tänk”, att skynda 

långsamt för att få tid att arbeta grundläggande med lässtrategierna på ett hållbart sätt. 

Hon nämner också att ”det här är liksom grejer som man alltid har gjort” men betonar 

att materialet är mer konkret och tydligt inriktat på läsförståelsestrategierna. Eleverna 

blir mer medvetna om hur de läser, påpekar hon. Jenny menar också att 

läsförståelseträning behövs i alla ämnen: 

 

Det är svårt att inte ha kollegor som inte är insatt i det och vet, att kunna tipsa dem. Att kunna jobba 

likadant i alla ämnen oavsett vad det är, för där är vi ju inte än… För det behövs i alla ämnen, i SO 

och NO, faktatexter. Det kan jag tycka är en nackdel.   
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5 Analys 

5.1 Skönlitteratur i undervisningen 

5.1.1 Motiv och argument 

Samtliga av de intervjuade lärarna tycks vara övervägande positiva till att arbeta med 

skönlitteratur i undervisningen. Trots att alla informanter inte uttryckligen beskriver 

skönlitteratur som ett läromedel, berättar de att de på olika sätt använder skönlitterära 

verk som utgångspunkt i deras undervisning. Informanterna berättar också att de 

använder skönlitteratur i flera ämnen, främst svenska, historia, geografi och engelska. 

Detta beror delvis på att de själva undervisar i dessa ämnen, men troligtvis också på att 

det av tradition sällan bereds plats för skönlitteratur i exempelvis NO- eller 

matematikundervisningen, av praktiska och undervisningstraditionella skäl. Lena och 

Jenny beskriver också att de upplever att svenskämnet numera, enligt läroplanen, har ett 

alltför omfattande centralt innehåll som ska hinnas med och att det på grund av tidsbrist 

finns mindre utrymme för skönlitteratur i undervisningen idag jämfört med tidigare.  

 

Trots att lärarna i förväg inte visste vilka frågor som skulle behandlas i intervjun hade 

ingen av dem några svårigheter med att snabbt finna motiv till att arbeta med 

skönlitteratur och högläsning i skolan. Exempel på motiv som samtliga informanter 

nämnde var främst att högläsningen erbjuder eleverna en lugn stund, att det är en 

kravlös del av undervisningen och att det ger eleverna en läsupplevelse tillsammans 

med andra. Lärarna menade också att eleverna mår bra av högläsning, exempelvis Lena 

som övertygat hävdade att ”jag skulle aldrig tänka att jag skulle sluta högläsa för 

barnen, då fick de ju säga att det är förbjudet i så fall. Jag har ingen tanke på att det inte 

skulle vara bra.” Informanternas argument känns igen i språkforskningen, exempelvis 

hos Rosenblatt och Chambers vilka båda förespråkar en kravlös upplevelseläsning som 

väcker elevernas läslust och intresse för skönlitteraturen (Rosenblatt, 1982; Chambers, 

2011). 

 

Förutom de välbefinnande aspekterna med högläsning nämner informanterna också att 

den lärarledda högläsningen även gynnar lässvaga och svårmotiverade elever. Dessa 

elevers läsintresse kan stärkas då den gemensamma boken kan vara både spännande, 

rolig och presenteras av en duktig högläsare. Marias motivering till högläsningen lyder 

”det är ju för att, ge dem upplevelser… alltså, det är ju inte alla som läser… tyvärr. 

Vissa bokmalar läser hemma, några läser aldrig.” Hennes argument handlar om att få 

fler elever att intressera sig för läsning och att ge dem möjligheter att delta i en 

läsargemenskap de inte aktivt söker sig till själva. Att högläsningen också gynnar 

lässvaga styrks bland annat av Molloy och Jönsson (Molloy, 2008; Jönsson, 2007). 

Gibbons (2009) belyser dessutom att högläsning inkluderar andraspråkselever i 

läsundervisningen.  
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Den enda fråga som lärarna hade svårt att förstå var den gällande hur de motiverar 

skönlitteratur och högläsningen med hänvisning till aktuella styrdokument. Dels kan det 

bero på att frågan var svårformulerad, dels beroende på att frågan var den enda under 

intervjun som möjligen hade ett ”korrekt” svar, i den mening att deras kunskaper om 

läroplanen ställdes på prov till skillnad från deras personliga åsikter som annars 

efterfrågades. Efter klargörande av frågan kunde dock Ullis, Lena och Jenny ge många 

exempel på hur de motiverar användandet av skönlitteratur och högläsning utifrån 

styrdokumentens krav. Maria däremot, som undervisat sparsamt i svenska, erkände att 

hon inte var särskilt insatt i kursplanen och hänvisade endast till personliga motiv. 

Lärarna nämnde exempelvis att den gemensamma läsningen kunde hjälpa eleverna att 

variera sitt språk, utöka sitt ordförråd och sin ordförståelse, bekanta sig med olika 

genrer, kunskap om olika författare från olika tidsepoker, träna sin förmåga att lyssna 

och att själva berätta något högt inför andra. Ullis, Lena och Jenny nämnde vidare att 

högläsningen kunde bidra till att eleverna utvecklar sitt eget skrivande, både stavnings- 

och innehållsmässigt. Dessa språkutvecklande perspektiv lyfter också forskning fram 

som positiva effekter av skönlitterär undervisning (Molloy, 2008; Jönsson, 2007; 

Körling, 2012). Förutom de språkutvecklande aspekterna med gemensam läsning finner 

lärarna också stöd i läroplanen gällande elevernas välbefinnande och personliga 

utveckling. Samtliga fyra informanter nämner att högläsningen utvecklar elevernas 

fantasi, och ger dem tid att tänka och känna in berättelsens budskap. 

 

Sammanfattningsvis är alltså samtliga informanter överens om att skönlitteratur och 

högläsning ger elever viktiga språkkunskaper och stärker deras personliga utveckling. 

Förutom de språkliga fördelarna med att använda högläsning som undervisningsmetod, 

är de intervjuade lärarna tämligen överens om att högläsningens främsta syfte är att ge 

eleverna goda läsupplevelser och att eleverna mår bra av att få lyssna till högläsning. 

Denna uppfattning tycks informanterna dela med flera forskare (Chambers, 2011; 

Molloy, 2008; Jönsson, 2007). 

5.1.2 Rutiner kring skönlitteratur 

Förutom lärarledd högläsning sker elevernas möte med skönlitteraturen främst via 

bänkboksläsningen, som sker flera gånger i veckan. I samband med bänkboksläsningen 

gör eleverna olika uppgifter till texten, exempelvis skriver eleverna recensioner eller 

målar egna bilder till boken. Ett annat exempel på skönlitterär undervisning är då 

eleverna högläser för varandra i smågrupper, där hela klassen läser samma bok. Detta 

lyfter framförallt Maria fram, och påpekar att även svårmotiverade elever gillar denna 

typ av läsning. På den aktuella skolan arbetar de också gemensamt med intensiva 

läsperioder ett par gånger per termin. Under dessa veckor får eleverna läsning som 

hemläxa, i olika former, och läsningen fokuseras också i skolundervisningen.  

 

Endast Lena uppger att de har besökt biblioteket det senaste året, för att få inspiration 

till läsning, låna nya böcker och lyssna till boksamtal som leds av bibliotekarier. 
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Informanterna är dock överens om att det finns för lite tid och resurser för dessa besök, 

något som var bättre förr då det numer nedlagda lokala biblioteket var mer tillgängligt. 

Kontakten med biblioteket sker därför via internet och telefon. Särskilt Ullis är tydligt 

missnöjd med bibliotekssituationen på skolan och önskar ett större och bemannat 

skolbibliotek: ”men det har jag sagt, det vet alla” hävdar hon.  

Ingen av de intervjuade lärarna nämnde att de använder någon form av läslogg eller 

skrivjournal i samband med den skönlitterära undervisningen. En metod som aktuell 

forskning annars lägger fram som ett användbart verktyg i läs- och skrivundervisningen, 

framförallt gällande dokumentation och bedömning (Frost, 2004; Jönsson, 2007; 

Molloy, 2008).  

 

5.1.3 Högläsningsstunden 

Angående val av högläsningsbok är lärarna överens om att det krävs mycket tid till att 

hitta en bok som passar eleverna. I en klass med nära 30 elever är det svårt att hitta en 

bok som passar alla, menar Jenny. Informanterna berättar att det oftast är lärarna som 

väljer boken utifrån tips från kollegor, biblioteket och eleverna. Vissa böcker kan också 

väljas utifrån en populär författare, eller med avsikt att passa in i ett ämnesövergripande 

arbetsområde. Det händer också ibland, uppger Ullis, att de byter högläsningsbok om en 

majoritet av eleverna inte tycker om boken. Lena, Ullis och Jenny nämner att de väljer 

högläsningsbok utifrån genre, att de vill att eleverna ska få möta olika slags 

skönlitteratur. Jenny berättar också att hon kan välja högläsningsbok utifrån det aktuella 

läget i klassen, om det exempelvis finns tendenser till mobbing eller utfrysning. Något 

samtliga lärare däremot nämner är att de oftast väljer en högläsningsbok som är något 

svårare än eleverna klarar av att läsa på egen hand, för att utveckla elevernas 

språkkunskaper, vilket även aktuell forskning styrker (Jönsson, 2007; Tengberg, 2011). 

Nyanser i lärarnas förberedelser inför läsningen kan här också urskiljas, beroende på 

både intresse och erfarenheter. Ullis och Lena beskriver båda att de läser böcker i olika 

genrer för att ge eleverna variation, trots att de själva inte alltid intresserar sig för genren 

eller berättelsen. Brodow och Rininsland (2005) menar att lärare bör ha ett eget 

läsintresse för att kunna entusiasmera eleverna. Både Ullis, Lena och Jenny ger också 

exempel på böcker som de läst för flera klasser för att de själva gillar boken mycket. 

Men lärarna har inte alltid planerat högläsningsstunderna, Jenny beskriver: 

 

Ibland tar man ju fram boken mer spontant att, hm, nu är det 5 minuter kvar, man läser lite grann 

och sedan är det dags att avsluta dagen. Men ibland blir det mer medvetet, att man har läst ett halvt 

kapitel i förväg så att man vet vad man kan ställa för frågor och så. Det är lite olika. 

 

De intervjuade lärarna uppger att de läser högt för eleverna minst en gång i veckan, 

Jenny läser oftast då hennes klass får lyssna till högläsning 3-4 gånger i veckan. Lärarna 

tycktes se det som mer eller mindre självklart att läsa högt för eleverna: ”Man har ju 

alltid en bok på gång” menar Jenny. Ett undantag är dock Maria, som uppger att de inte 
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haft en högläsningsbok på ett tag men att när de har en bok sker högläsningen ”i princip 

varje dag”. Lärarna uppger att lässtundens längd oftast varierar mellan 10-40 minuter, 

beroende på om läsningen sker planerat enligt fasta tider, vilket innebär en längre 

lässtund, eller mer spontant exempelvis i slutet av en lektion.  

Lärarna i studien uppger att de vid introduktionen av en ny bok diskuterar tillsammans 

med eleverna om vad de tror att boken kommer att handla om, exempelvis vad titeln och 

bokomslaget avslöjar och vad eleverna associerar med detta. Detta är en läsfixar-strategi 

som kallas Spågumman. De intervjuade lärarna berättar också att de försöker variera 

läsningen, ibland upplevelseläsning och ibland mer styrt med planerade uppgifter eller 

helklassamtal. Denna variation av olika lästyper förespråkas av Eriksson Barajas, som 

särskilt betonar vikten av att i förväg förklara läsningens syfte för eleverna (Eriksson 

Barajas, 2012). Om de intervjuade lärarna håller med Eriksson Barajas framgår inte i 

intervjusvaren, informanterna tycks däremot förespråka variationen som fördelaktig i 

sig. 

 

De fyra informanterna beskriver också att de under läsningens gång spontant ber 

eleverna att sammanfatta vad som hänt eller vad som hände vid förra lästillfället, ställer 

frågor till eleverna och uppmanar dem att själva ställa frågor om de undrar över något. 

Samtliga lärare som intervjuats beskriver också att de under läsningen samtalar med 

eleverna om svåra ord och begrepp för att öka deras ordförståelse och ordförråd. I slutet 

av läsningen, nämner Jenny, kan hon be eleverna fundera för sig själva vad de tror ska 

hända härnäst för att få igång deras fantasi och kreativitet. Dessa helklassamtal om 

texterna är en viktig del av den skönlitterära undervisningen, vilket beskrivits av bland 

annat Chambers och Molloy vilka båda poängterar att litteratursamtalen är ett socialt 

lärande där eleverna lär av varandra i ett dialogiskt samspel (Chambers, 2011; Molloy, 

2008).  

 

5.1.4 Inspiration från En läsande klass 

 

Lärarna i studien har detta läsår inlett en fortbildning i svenska som inriktas mot 

användandet av tidigare nämnda materialet En läsande klass (Gonzalez m.fl., 2014). De 

uppger att de har fått uppmaningar från specialpedagog att ”skynda långsamt” för att ge 

eleverna, och dem själva, god tid till att bearbeta materialet. Maria, Lena och Jenny 

betonar att arbetet med En läsande klass bör ske kontinuerligt i både svenskan och andra 

teoretiska ämnen, och därmed inkludera uppgifter inom både skönlitteratur och 

faktatexter. Lena poängterar att undervisningen i läsförståelse med hjälp av läsfixarna 

bör sättas in i ett sammanhang så att de skapar mening. Läsförståelsestrategierna bör 

därmed introduceras och diskuteras i samband med läsning av skönlitteratur och 

faktatexter som redan är aktuella i undervisningen. Dock beskriver Maria och Jenny att 

denna kontinuitet är svår att uppnå, särskilt då detta arbetssätt är nytt för många. 
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Dessutom undervisar de intervjuade lärarna inte i alla teoretiska ämnen vilket ytterligare 

försvårar ett ämnesövergripande förhållningssätt till elevernas språkundervisning enligt 

En läsande klass-modellen. Jenny beskriver dilemmat och påpekar att ”sen är det svårt 

att inte ha kollegor som inte är insatt i det och vet, att kunna tipsa dem. Att kunna jobba 

likadant i alla ämnen oavsett vad det är, för där är vi ju inte än”.  

 

De fyra informanterna berättar hur de i sin undervisning använder de så kallade 

läsfixarna i kombination med olika typer av skönlitteratur . Exempelvis modellerar de 

via högläsning inför klassen hur en god läsare kan använda sig av dessa lässtrategier. De 

lässtrategier som läraren introducerar ska eleverna därmed på sikt klara av att använda 

på egen hand när de läser olika typer av texter.  

 

Ullis anser att arbetet med att betona läsförståelsestrategierna särskilt gynnar lässvaga 

elever vilka behöver hjälp med att ta sig an en ny text. Hon menar att arbetet med 

läsförståelsestrategierna är lämpligt för vissa elever, men är inte nödvändigt för alla. 

”En del gör ju det där per automatik. Man behöver inte det där, utan det är dessa som är 

lite långsammare eller har lite svårt, det är ju de som behöver hitta strategier för: hur ska 

jag göra för att förstå?” 

 

Sammanfattningsvis tyder informanternas svar på att de mestadels är positiva till arbetet 

med En läsande klass, exempelvis gällande undervisning för lässvaga elever. Dock ser 

de inte användandet av materialet som någon mirakelkur som botar svenska elevers 

sjunkande läskunskaper och läsintresse. Ingen av de intervjuade lärarna nämnde 

materialets utgångspunkt i Reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984) utan använde 

endast begreppen läsfixarna samt deras beskrivningar. För övrigt kommenterade inte 

någon av informanterna En läsande klass’ eventuella frånvaro av ytterligare 

vetenskaplig förankring, i motsats till nämnda Nilsson och Damber (2014). 
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6 Sammanfattande slutsatser 

 

Informanterna uttrycker en positiv inställning till användandet av skönlitteratur som 

läromedel i skolan. De anser dock att tid och resurser fattas för att kunna göra detta i 

den utsträckning som önskas. De använder skönlitteraturen på flera sätt i 

undervisningen, både via lärarledd högläsning men också som utgångspunkt för 

elevernas individuella läsning. Ett vanligt förekommande inslag i den skönlitterära 

språkundervisningen är det gemensamma samtalet om texter, samt egen reflektion kring 

det lästa exempelvis via bokrecension. Eftersom samtliga intervjuade lärare deltar i En 

läsande klass-fortbildningen är detta arbetssätt ytterligare ett inslag i 

språkundervisningen, vilket främst bygger på användandet av läsförståelsestrategier i 

kombination med läsning av skönlitterära texter. 

 

Två av lärarna påpekar att den nya läroplanen har ett omfattande centralt innehåll vilket 

tillsammans med den dokumentation som ska utföras innebär minskade resurser till att 

använda skönlitteratur i undervisningen. Här finns en uppenbar risk att lärare kan 

använda läroplanens omfattande ämnesinnehåll som ett argument för att inte lyfta in 

skönlitteraturen i undervisningen, trots att den många gånger går att kombinera med 

centralt innehåll och kunskapskrav. Informanternas argument för att likväl lyfta in 

skönlitteraturen i undervisningen handlar om att elevernas personliga utveckling gynnas 

av såväl personliga som delade läserfarenheter. De framhåller vidare att språk och 

ordförråd utvecklas och likaså kunskaper om olika texttyper. Informanternas argument 

har stöd av aktuell forskning som lyfter fram såväl kognitiva som emotiva fördelar med 

att använda skönlitteratur i skolundervisningen (Molloy, 2008; Jönsson, 2007).  

 

Enligt informanterna ses högläsning som ett omtyckt undervisningsinslag vilket 

stimulerar både elevers personliga mognad liksom den språkliga utvecklingen. Lärarna 

tycks först och främst lita på en långvarig tradition och beprövad erfarenhet när de 

motiverar högläsningsinslagen i undervisningen.  

 

Liksom med annan språkundervisning, menar informanterna, är det viktigaste att ge 

eleverna gott om tid till att bearbeta texter via läsning och samtal, både enskilt och 

tillsammans med andra. Liknande resonemang återfinns hos flera språkforskare och 

pedagoger vilka förespråkar vikten av återkommande dialoger mellan läsare och text, 

enskilt och tillsammans med andra (Rosenblatt, 1982; Molloy, 2008; Chambers, 2011). 

 

Avslutningsvis kan nämnas att ingen av den kritik informanterna lyfte fram angående 

En läsande klass involverade materialets eventuella brist på vetenskaplig förankring. 

Lärarna befinner sig sannolikt i ett stadium där de försöker bli förtrogna med materialet 

och dess användning i klassrummet, snarare än att reflektera över bakomliggande 

teoretiska antaganden.  
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7 Diskussion 

 

I såväl svensk som internationell forskning finns det stöd för att användandet av 

skönlitteratur i undervisningen på många sätt gynnar elevers språkutveckling (Molloy, 

2008; Jönsson, 2007; Chambers, 2011). Trots att det finns svårigheter med den 

skönlitterära språkundervisningen, är majoriteten av den forskning som granskats i 

denna studie positiv till användandet av skönlitteratur i skolan. Även de intervjuade 

lärarna finner många motiv till att använda skönlitteratur som ett läromedel, dock 

nämner de att det saknas tid och resurser att arbeta med skönlitteratur i den utsträckning 

de önskar. Andra svårigheter som både intervjuade lärare och aktuell forskning lyfter 

fram med skönlitterär undervisning är bland annat att hinna med allt ämnesstoff, hitta 

lämplig litteratur som engagerar eleverna, hålla en lämplig nivå på textsamtal gällande 

känsliga teman samt att inkludera andra skolämnen och dess lärare (Tengberg, 2001; 

Eriksson Barajas, 2012). 

 

Den gällande läroplanen lämnar tolkningsutrymme för att motivera den skönlitterära 

klassrumsundervisningen. Läroplanen beskriver främst vad och varför eleverna ska lära 

sig, men inte hur undervisningen ska bedrivas. Syftesformuleringen i kursplanen 

belyser dock att eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011, s. 222). Att 

arbeta med skönlitteratur är alltså ett krav enligt den svenska kursplanen, vilken dock 

inte anger hur ofta, eller under vilka arbetsformer den skönlitterära undervisningen bör 

ske. Detta är upp till respektive lärare att bestämma.   

 

Många svensklärare i landet bedriver delar av den skönlitterära undervisningen med 

inspiration från undervisningsmaterialet En läsande klass, däribland de informanter som 

deltagit i denna studie. Dock är de intervjuade lärarna inte är helt övertygade om att 

materialet är så nytänkande och användbart som det inledningsvis ger sken av. De 

intervjuade lärarna verkar emellertid motta materialet med gott intresse trots nämnda 

kritiska reflektioner. Sannolikt bör materialet ges mer tid innan större utvärderingar och 

empiriska undersökningar kan göras.  

 

Som framgått uttrycker informanterna mer eller mindre uttalat att skönlitteratur utgör ett 

viktigt inslag i skolundervisningen. Med en starkt förenklad syn kan hävdas att skolans 

tid och resurser är begränsade för att fullt ut ta tillvara skönlitteraturen som ett autentiskt 

läromedel. Problemet tycks dock vara mer komplext än så. Det krävs djup 

ämnesdidaktisk kunskap i kombination med engagemang, intresse och mod för de lärare 

som vill och anser sig kunna använda högläsningsstunden och skönlitteraturen i 

allmänhet som ett undervisningsinnehåll i sig (Jönsson, 2007; Tengberg, 2011). 
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Angående brister och felkällor i den genomförda undervisningen finns det saker som 

kan påpekas. Min personliga relation till de som intervjuats i studien har sannolikt 

påverkat undersökningens resultat. Möjligen beaktade lärarna min intervju mer som ett 

informellt samtal vilket bidrog till en avslappnad och naturlig stämning. Informanterna 

kan ha anat att jag haft en positiv inställning till användandet av skönlitteratur i 

undervisningen, vilket eventuellt bidragit till att de undvikit att direkt uttala något 

negativt om skönlitteratur som undervisningsinnehåll.  

 

Vad lärarna beskriver under intervjun behöver inte nödvändigtvis överensstämma med 

hur de undervisar i klassrummet. En alternativ undersökningsmetod hade varit att 

genomföra observationer i klassrummen för att granska hur lärarna bedriver sin 

skönlitterära undervisning i verkligheten. Dock misstänker jag att observationer inte 

heller ger svar på hur den vardagliga undervisningen sker, då dessa 

observationstillfällen eventuellt blir alltför ”regisserade” av de medverkande 

informanterna. Angående de genomförda intervjuerna har jag i efterhand upptäckt en 

fråga jag önskar att jag hade tillfrågat lärarna. Om jag fick möjlighet att återgenomföra 

studien skulle jag frågat lärarna vad de anser är viktiga förutsättningar för att få en 

givande högläsningsstund, och därmed kanske fått svar på huruvida de eftersträvar ett 

dialogiskt klassrumsklimat, ett begrepp som bland annat beskrivs av Molloy (2008).  

 

Genom min utbildning med inriktning mot grundskolans mellanår, liksom med detta 

avslutande arbete, har jag befäst min övertygelse om skönlitteraturens kraft i 

undervisningen. Att mellanstadiet av många kommit att kallas ”det bortglömda stadiet” 

märks i inte minst på den begränsade forskning som hittills gjorts kring högläsning och 

skönlitteratur som läromedel och undervisningsmetod. Om mellanstadiets läsning skrivs 

i allmänhet inte mycket. Äldre elevers skönlitteraturundervisning handlar istället i stor 

grad om att läsa själva och analysera texterna på egen hand (Brodow & Rininsland, 

2005; Liberg, 2006; Molloy, 2008). Möjligen avspeglas den relativt snäva forskning 

som finns inom området hur den aktuella skönlitteraturundervisningen ser ut. Därför 

efterlyses fler som intresserar sig för forskning och skolutvecklingsprojekt i skolans 

mellanår där de didaktiska frågorna kring skönlitteratur och undervisning hanteras.  

 

Gällande tidigare forskning lyfter Jönsson fram att en stor del av läsforskningen är 

utformad ifrån ett individualistiskt perspektiv (Jönsson, 2007). Detta är en intressant 

aspekt, i bemärkelsen att många språkforskare betonar att läsning och språkutveckling 

är en social process där interaktionen med andra är viktig. Om vi är av uppfattningen att 

vi lär oss språk, däribland läsning, i samspel med andra borde detta också i större 

utsträckning beaktas i framtida forskning. Även Tengberg (2011) belyser en brist i 

tidigare läsforskning. Han uppmärksammar att den litteraturdidaktiska 

receptionsforskningen i mycket liten grad tar hänsyn till de textuella förutsättningarna i 

studierna. Tengberg betonar att det blir problematiskt att göra generella forskningar om 

litteraturdidaktik när de använda texterna sällan inkluderas i själva forskningen. Detta är 
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enligt mig en intressant synvinkel, då de texter som använts i studierna rimligtvis spelar 

en stor roll för utfallet av undersökningarna. Önskvärt vore därför att kommande 

forskning i större grad också uppmärksammar de texter som använts i studier för att öka 

dess tillförlitlighet och jämförbarhet. 

 

Avslutningsvis vill jag återkomma till något som beskrivs i arbetets inledning, att den 

kanske allra viktigaste anledningen till varför läsning och läsundervisning bör 

prioriteras i skolan är att läsning är en demokratifråga. Den som inte har tillräckliga 

läskunskaper kan inte delta i samhället på samma villkor som någon som behärskar 

språket i alla dess lägen. Därför bör skolor prioritera en god läsundervisning, där 

kunniga och engagerade lärare erbjuder en språkundervisning som stimulerar elevernas 

intresse för läsning och stärker deras personliga språkutveckling. Läsning är livsviktigt! 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärare 

 

1. Vilken bakgrund har du som lärare? (utbildning/utbildningar, antal år) 

 

2. I vilken/vilka årskurser undervisar du? 

 

3. Hur ofta högläser du ur en skönlitterär bok? 

 

4. Hur väljs högläsningsboken? 

 

5. Varför läser du högt för eleverna? 

 

6. På vilka sätt kan högläsningen motiveras som undervisningsmetod med hänvising till  

styrdokumenten och kursplanen i svenska mer specifikt?  

 

7. Hur tänker du om skönlitteratur som läromedel?  

 

8. Använder du skönlitteratur som läromedel i andra ämnen än svenska? 

 

9. Hur är samarbetet med skolbiblioteket och det lokala biblioteket?  

 

10. Beskriv hur ni har arbetat med En läsande klass. 

 

 

 

 

 

 

 

 


