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Abstract 

The purpose of this study is to investigate if teachers use fiction to promote students’ 

empathy- and identity development. Furthermore, it investigates how much time is spent 

reading and to what extent teachers let their students discuss their reading experience. To 

answer the study’s research questions a quantitative questionnaire was used to collect data. 

The questionnaire was based on preconstructed questions with standardized answers. The 

results show that the teachers in the study often read aloud to their students and they 

frequently use fiction in their teaching. Discussions connected to the reading is not as 

common, especially after reading out loud. This corresponds well to previous research. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om lärare använder skönlitteratur för att främja 

elevers empati- och identitetsutveckling. Vidare undersöker den hur mycket tid som spenderas 

åt läsning och hur mycket lärare låter sina elever samtala om läsupplevelser. För att finna svar 

på studiens frågeställningar har en kvantitativ enkät använts som datainsamlingsmetod. 

Enkäten baserades på redan konstruerade frågeställningar med fasta svarsalternativ.  

Resultaten visar att lärarna i studien ofta läser högt för sina elever och ofta använder 

skönlitteratur i undervisningen. Samtal som kopplas till läsningen är inte lika vanligt och 

speciellt högläsningen verkar vara fri från efterföljande samtal vilket stämmer väl överens 

med vad tidigare forskning visar.   

Nyckelord 

Reflekterande läsning, empati- och identitetsutvecklande läsning, skönlitteratur,  
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1. Inledning 

Att skolans elever inte bara ska lära sig läsa, skriva och räkna är tydligt i läroplanen. Där finns 

ett helt kapitel tillägnat hur skolan ska fostra eleverna i de grundläggande värden som vårt 

samhälle vilar på. Demokrati är framskrivet och det läggs stor vikt vid att eleverna ska 

utveckla förmågor som är kopplat till vad som är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Eleverna 

ska vara trygga i sig själva, kunna sätta sig in i andras perspektiv och känna empati 

(Skolverket, 2011, s. 7). 

Forskare som Louise M. Rosenblatt (2002) och Judith Langer (2005) är eniga i att människor 

som har självinsikt och kan leva sig in i andra människors situation är människor som kan 

bidra till ett demokratiskt samhälle. Enligt Rosenblatt (2002) är många sociala orättvisor 

resultatet av att alltför många människor har en oförmåga att översätta politiska planer och 

lagar till vilka konsekvenser de får för individen. Hon menar att detta är ett problem som 

uppstår när människor inte övas i att känna empati och förespråkar att vi ska öva det med 

hjälp av skönlitteratur (Rosenblatt, 2002, ss. 148-149). Skönlitteraturen kan ge en möjlighet 

att ta del av andra människors tankar och känslor, den kan visa oss och lära oss om personer 

som är helt annorlunda oss själva och även synliggöra våra egna beteenden och tankar 

(Rosenblatt, 2002, ss. 147-148). Detta återspeglas också i skolans kursplaner och i ämnet 

svenska står att eleverna ”i mötet med olika texter, ska ges förutsättningar att utveckla den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2011, s. 252). Samtidigt visar 

SCB:s studier att läsandet av böcker bland unga vuxna minskar (Statiska centralbyrån 2017). 

Forskaren Rigmor Lindö (2005) menar att detta beror på att barn idag lever i en tid där 

litteraturen blir alltmer utkonkurrerad av andra medier som tv, datorspel och internet. Hon 

beskriver detta som en utmaning och att det därför är extra viktigt att skolan erbjuder mycket 

läsning som ger eleverna djup, kvalitet och sammanhang. Hon menar att ”vi måste våga ge 

den reflekterande läsningen tid i skolan” (Lindö, 2005, s. 14).  

En förutsättning för reflekterande läsning är samtal kring läsningen, något som forskning visar 

är ovanligt i svenska skolan. I en lärarenkät som görs bland lärare i årskurs 4 i samband med 

PIRLS-undersökningen visar det sig att samtal kring läsning är ovanligt (Liber, 2010, s. 14). 

Hur detta ter sig i årskurserna F-3 är relativt outforskat. Det saknas forskning som behandlar 

läsning med yngre elever ur ett socialt perspektiv och som en del i en social process. Väldigt 

lite forskning berör yngre elevers läsning kopplat till identitets- och empatiutveckling 

(Jönsson, 2007, s. 43). 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Skolan har en viktig uppgift gällande elevers läsförmåga. När de får läsa och reflektera kring 

innehållet i berättande texter kan de även utveckla demokratiska förmågor såsom empati och 

självkännedom. Ändå finns relativt lite forskning som behandlar yngre barns reflekterande 

läsning. Denna fallstudie syftar därför till att skapa en uppfattning om hur undervisningsvanor 

kring reflekterande läsning ser ut för att på så vis synliggöra lärares medvetenhet om läsning 

som redskap för elevernas empati och identitetsutveckling. 

1.2. Frågeställningar 

 

• Hur ofta ägnar man sig åt läsning, individuell och gemensam, som klassrumsaktivitet? 

• Hur ofta får eleverna möjlighet att samtala om gemensamma läsupplevelser? 

• Hur ofta använder lärare skönlitteratur för att utveckla lässtrategier och läsförståelse 

som främjar empati- och identitetsskapande processer?  

• Hur ofta använder lärare medvetet skönlitteratur i syfte att eleverna ska utveckla sin 

egna identitet och sina empatiska förmågor? 

1.3. Centrala begrepp 

Uppsatsens tema är identitet och empatiskapande genom reflekterande läsning och detta är 

begrepp som ständigt återkommer i uppsatsen. Det blir därav viktigt att ge en förklaring på 

vad dessa begrepp innebär i detta sammanhang och hur de i uppsatsen kommer användas och 

har tolkats.  

Vad innebär empatiutvecklande och identitetsskapande processer i kontexten 

skönlitterär läsning? Rosenblatt (2002) menar att empatiskapande processer gynnas av 

litteraturen eftersom eleverna får ta del av andras livssituationer genom berättarens ögon. 

Identitetsutvecklande processer gynnas av att eleverna i litteraturen kan se andra livsformer än 

sin egna och genom dem influeras och infånga nya erfarenheter för att utveckla sin identitet. 

Min tolkning är att det ena inte utesluter det andra och de båda utvecklas tillsammans. I denna 

studie kommer de två begreppen undersökas som en enhet, alltså något som sker samtidigt 

och under samma förutsättningar. 

Reflekterande läsning 

Reflekterande läsning som benämns i denna studie utgår ifrån Rigmor Lindös definition av 

begreppet som utgår ifrån att eleverna använder läsningen till att jämföra och reflektera över 

innehållet i skönlitteraturen genom samtal (Lindö, 2005, s. 14). Hon grundar denna tanke om 
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reflekterande läsning utifrån sin egen översättning av PISAs definition på begreppet literacy, 

”förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå personliga mål, utveckla 

sina egna kunskaper och möjligheter samt delta i samhällslivet” (Lindö, 2005, s. 12). 

Reflekterande läsning innebär i denna studie att läsa och reflektera över berättelser för att 

utveckla sin identitet och sina empatiska förmågor. 
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2. Litteraturöversikt 

I följande avsnitt beskrivs den litteratur och teori som ligger till grund för studien. I det första 

avsnittet 2.1 förklaras vilka förmågor som är viktiga att besitta för att ingå i ett demokratiskt 

samhälle och hur dessa kan utvecklas med hjälp av att läsa skönlitteratur. Då denna studie 

syftar till att undersöka lärares medvetenhet om detta fenomen förklaras också vad läraren bör 

göra för att eleverna ska utveckla dessa förmågor. I nästa avsnitt, 2.2. sätts dessa förmågor 

och läsning in i ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1. Demokrati och litteratur 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket, 2011, s. 7) så lyder den första 

meningen i första kapitlet i grundskolans läroplan (LGR11). Meningen inleder skolans 

värdegrund och uppdrag som syftar till att beskriva och förklara vilka värden som ska 

genomsyra skolans verksamhet. Demokrati har alltså ett stort fokus i skolan och skolan ska 

fostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare som kan delta i ett demokratiskt samhälle. 

 För att delta i ett demokratiskt samhälle menar Louise Rosenblatt (2002) att det är av stor vikt 

att man förstår sig själv, kan föreställa sig konsekvenser av sitt handlande och tänka rationellt 

om känsloladdade frågor. En demokratisk medborgare bör ha förmåga att leva sig in i andras 

livssituationer och känna empati med sina medmänniskor (Rosenblatt, 2002, s. 13). Detta 

stämmer väl överens med vad skolverket förklarar vara viktigt för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle, i läroplanens värdegrundsdel står följande: ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (s.7) Som tidigare nämnt menar också Skolverket att en 

viktig förmåga att utveckla för att aktivt kunna delta i samhället är att utveckla empati: 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar.” (s.7) 

Rosenblatt (2002) har en stark tro på att skönlitteratur kan användas som hjälpmedel för att 

förbereda elever för att delta i ett demokratiskt samhälle. Genom skönlitteratur kan eleverna 

bli medvetna om olika slags människors personligheter och få möjlighet att leva sig in i 

andras situationer för att utveckla sina känslomässiga attityder. Detta i sin tur kan bidra till att 

de lättare kan se vad deras egna handlingar kan få för inverkan på andra människor 

(Rosenblatt, 2002, ss. 147-148). Skönlitteraturen kan också hjälpa eleverna i sin 

identitetsutveckling eftersom den kan visa för dem att det finns andra livsformer än de som de 
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själva har råkat bli födda i och att det finns familjer som är helt olik deras egen (Rosenblatt, 

2002, s. 154). Läroplanen i svenska menar också att skönlitteratur ska användas som ett 

redskap för identitetsutveckling och utvecklandet av empatiska förmågor (Skolverket, 2011, s. 

252). Även Judith Langer (2005) beskriver hur elever med hjälp av skönlitteratur kan söka 

och finna sig själva, föreställa sig andra och utforska sina egna men också andras möjligheter 

(Langer, 2005, s. 13). Hon menar att skönlitteratur öppnar upp för olika perspektiv, en 

medvetenhet om att det finns många möjligheter, många sanningar och inga färdiga svar 

(Langer, 2005, s. 24) Genom att, i litteraturen, anta olika karaktärers perspektiv kan eleverna 

utveckla, utmana och få syn på egna åsikter och erövra nya, samt få en större förståelse för 

andra människors val (Langer, 2005, s. 81).  

Rosenblatt (2002), Langer (2005) och Skolverket verkar alla rörande överens om att 

skönlitteraturen har många fördelar vad det gäller identitets- och empatiutveckling. För att 

tydliggöra varför litteraturen lämpar sig för empatiutveckling gör Rosenblatt (2002) liknelsen 

att det är stor skillnad på att i nyhetstidningen läsa om krig och svält, då man oftast bara 

registrerar ordens abstrakta innebörd utan att ens reflektera över vad det betyder för 

människorna som lever där. Om man istället läser en roman som utspelar sig på en krigsplats 

får läsaren ta del av inre tankar, lära känna människorna som lever där och lättare känna med 

personerna i berättelsen (Rosenblatt, 2002, ss. 148-149). Hon förklarar att i berättelser om 

andra människor kan vi identifiera oss med personerna och då vi människor har en förmåga 

att sympatisera och förstå andra kan detta kan vara en av anledningarna till att vi kan vigda 

våra erfarenheter genom skönlitteraturen (Rosenblatt, 2002, s. 47). Hon hävdar till och med 

att skönlitteraturen, även när den fungerar som nöje och avkoppling, har en förmåga att 

påverka läsarens personlighet och beteende (Rosenblatt, 2002, s. 148). 

Forskaren Magnus Persson (2010) menar att detta är ett problem, att skönlitterär läsning ses 

som något som är identitetsskapande och empatiutvecklande och menar att vi istället borde 

tänka att den kan vara det. Han menar att styrdokumenten signalerar att de goda effekterna av 

läsning sker automatiskt och ställer bland annat frågan ”vilka konkreta sidor av den personliga 

identiteten kan litteraturen hjälpa till att förstärka?” (Persson, 2010, s. 219). 

Om vi tittar närmare på vad läroplanen skriver om litteratur som identitets- och 

empatiskapande så står i svenska kursplanens syftesdel att ” undervisningen i ämnet svenska 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften (s. 252). Vidare förtydligas att några av dessa syften är just 

den egna identiteten och förståelse för andra människor (Skolverket, 2011, s. 252). Det 
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centrala innehållet i svenska för årskurserna 1-3 förtydligar med att undervisningen ska 

bearbeta ”berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter 

(s.253). I årskurserna 4-6 utvecklas detta med att undervisningen ska ta upp ”texter i form av 

skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- 

och livsfrågor (s.254). Det är tydligt att läsning av skönlitteratur har stor plats i läroplanen och 

ska användas för en rad olika syften. Det ges dock inga indikationer på hur detta bör göras 

utan beskrivs som att eleverna ska ”ges förutsättningar att”. Det kan lätt uppfattas som det 

Magnus Persson (2010) diskuterar, att själva läsningen i sig framstår som det viktiga. Men 

vad händer när eleverna läser skönlitteratur och vad krävs för att de ska klara av att använda 

den i ett identitets- och empatiskapande syfte? 

Langer förklarar att när vi läser skapar vi kontinuerligt föreställningsvärldar i våra sinnen och 

dessa innehåller allt läsaren vet vid en given tidpunkt och utvecklas och förändras i takt med 

att man läser. Föreställningsvärldar innefattar saker läsaren förstår och inte förstår, känslor, 

aningar, tillfälliga antaganden om hur allt kommer utvecklas och reaktioner på texten. Dessa 

världar är olika hos alla och baseras på läsarens personliga och kulturella erfarenheter, 

relationen till den pågående upplevelsen, vad läsaren vet, hur hon känner sig och vad hon är 

ute efter med läsningen (Langer, 2005, ss. 23-24). När det kommer till vad som påverkar 

elevernas föreställningsvärldar handlar det till stor del också om deras motiv för att läsa, deras 

antaganden om vad läraren vill och deras uppfattning om vad som är politiskt och socialt 

korrekt (Langer, 2005, s. 54). Uppbyggandet av dessa föreställningsvärldar handlar om att 

bygga upp en förståelse av texten. Det handlar om mer än det som står utskrivet på raderna 

och används också för att ”reflektera över våra egna liv, andras liv och det allmänna 

tillståndet i världen” (Langer, 2005, s. 48).  

Langer (2005) menar att det finns två olika sätt att ta till sig en text, objektivt och subjektivt. 

Det objektiva innefattar mer generella ställningstaganden där vi har distans till känslor och 

idéer i texten för att vara sakliga och plocka isär berättelsen i bitar. Att istället förhålla sig 

subjektivt innebär i detta fall att försöka se saker inifrån berättelsen och anta olika perspektiv 

och känna med personer i boken. Genom att koppla händelser i boken till oss själva kan vi 

försöka hitta innebörder och betydelser inom oss. Dessa två sätt att ta sig an en text krävs 

båda då en text ska analyseras för att uppnå en mer fyllig och komplex förståelse (Langer, 

2005, ss. 18-19).  

Det kan tyckas att dessa sätt att läsa och analysera text är för komplext och svårt för de yngre 

eleverna. Aidan Chambers (2011) menar att barn i högsta grad klarar detta och rentutav är 
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goda kritiker av litteratur. De har en stor förmåga att ifrågasätta, referera, jämföra och bedöma 

innehållet i böcker (Chambers, 2011, s. 151) För att eleverna ska klara detta och utveckla sina 

föreställningsvärldar både subjektivt och objektivt menar Langer att diskussionen om 

berättelsers innehåll är ytterst viktigt. Hon understryker att i samtal med varandra kan 

eleverna interagera med varandra och kan bygga på varandras tankar (Langer, 2005, ss. 63-

64).  

2.2. Hur litteraturen bör användas utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

 I det sociokulturella perspektivet ses språket och intellektet som ett verktyg, alltså något vi 

har tillgång till och använder för att förstå vår omvärld och agera i den. Säljö förklarar att det 

”är genom deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att 

tänka, resonera och handla.” (Säljö, 2014, s. 115) I alla kunskapsuppbyggande processer är 

kommunikation mellan människor avgörande för i samspelet kan kunskap både skapas och 

föras vidare. (Säljö, 2014, ss. 20-22) Därför är det viktigt att prata, för som det sociokulturella 

perspektivet beskriver kan en tanke vara svår att förklara. Inom oss kan det kännas som att vi 

har förstått och har en uppfattning om något men när vi sedan ska förklara för andra upptäcker 

vi att vi inte har de rätta orden och begreppen (Säljö, 2014, s. 117). Då eleverna samtalar med 

varandra om litteratur kan de alltså ta hjälp av varandras kunskaper för att förstå och förklara 

vad texten handlar om. Barn lär av varandra och att de delger och diskuterar skönlitteraturens 

innehåll blir ytterst viktigt, att läsning ingår i en sociokulturell process. Det är först då 

litteraturen kan ses som ett redskap som hjälper eleven i sin identitetsutveckling och 

empatiskapande. 

För att samtal om litteratur ska fungera menar Langer (2005) att eleverna måste våga lufta 

sina tankar som andra klassen kanske inte håller med om och därför krävs ett accepterande 

och öppet klassrumsklimat (Langer, 2005, s. 58). I klassrum där elever och lärare talar om vad 

de tänker med varandra är ett rum där byggandet av föreställningsvärldar kan främjas. När 

eleverna måste uttala sina tankar krävs en ansträngning och även då de lyssnar till varandras 

tankar och de kan tillsammans hjälpas åt att förstå och bygga sina föreställningar (Langer, 

2005, s. 101). Det behövs en miljö där eleverna känner sig trygga att spontant reagera på 

litteraturen, då tolkar läsaren texten utifrån sina egna erfarenheter och attityder. Sedan 

behöver eleverna hjälp att komma vidare för att förstå att deras personliga erfarenheter är en 

del av deras reaktion på berättelsen (Rosenblatt, 2002, s. 93). Langer (2005) lyfter betydelsen 

av lärarens roll i dessa diskussioner, att ett maktskifte bör äga rum så eleverna för 
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diskussionen och läraren endast är med som stöd för att förhindra att det kommer att handla 

om vad eleverna tror att läraren vill höra (Langer, 2005, ss. 63-64). 

Rosenblatt (2002) beskriver ett annat problem som ofta uppstår då lärare väljer litteratur med 

ett redan färdigt syfte för vad eleverna ska ”se” eller utvinna. Det blir ofta lärarens egen bild 

av boken som får uppmärksamhet och det är ofta som elever inte vågar ge sin egen bild av 

innehållet (Rosenblatt, 2002, ss. 61-62). Langer lyfter betydelsen av att ställa frågor för att 

söka förståelse men varnar för att arbeta utifrån, av läraren, förutbestämda frågor. Hon menar 

att det är eleverna som ska ställa frågorna dom själva söker svaret på, att detta är en vital del i 

meningsskapandet av litteratur (Langer, 2005, ss. 78-79).  
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras några tidigare studier som gjorts om elevers reflekterande 

läsning i grundskolan. I det första kapitlet belyses studiernas resultat av hur vanligt 

förekommande samtal om läsupplevelser är. Det andra kapitlet tar upp vilka förutsättningar 

som studierna har sett som avgörande för att den reflekterande läsningen ska kunna äga rum.  

3.1. Förekomsten av reflekterande läsning i undervisningen 

Caroline Liberg (2010) har på uppdrag av Skolverket skrivit en analys av PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) 2006, där analyseras elevers resultat och information 

som inkommit av enkäter till rektorer, lärare, elever och föräldrar. Testerna gjordes år 2006 av 

6 500 elever. I denna analys framgår att svenska elever i årskurs 4 får lyssna till högläsning 

minst någon gång per vecka och läsa på egen hand själva dagligen. Dock är det ovanligt att 

lärare arbetar med lässtrategier som handlar om att göra jämförelser med egna erfarenheter 

(Liber, 2010, s. 14). I analysen finns information om hur bearbetning av läst material oftast 

går till och dessa resultat visar att djupare samtal kring text nästan är obefintlig. 

Beratbetningen ter sig snarare så att eleverna muntligt får svara på kontrollerande frågor, 

sammanfatta det lästa samt individuellt svara på läsförståelsefrågor i övningsböcker eller på 

arbetsblad (Liber, 2010, s. 14).    

I avhandlingen Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår, 

undersöker Annette Ewalds (2007) läskulturer på fyra olika svenska skolor i årskurserna 4-6 

genom fältstudier. I studierna framkommer att didaktisk medvetenhet kring 

litteraturundervisningen nästan helt saknades på de undersökta skolorna. Läsningen av 

litteratur dominerades av individuell läsning och läsning av gemensamma texter var ovanligt 

och då mest i form av högläsning. Studien visade att det var en stor frånvaro av fördjupad, 

reflekterande läsning med gemensamma dialoger om det lästa (Ewald, 2007, ss. 373-374). 

Liknande resultat visar Catarina Schmidths (2013) studie Att bli en sån som läser: barns 

menings- och identitetsskapande genom texter. Där har hon följt nio barn under tre terminer i 

årskurserna 4-5. I studien framkommer att eleverna har begränsad tid till tolkningsutbyte av 

det lästa och därför inte var vana att koppla innehåll till egna erfarenheter. Barnen i studien 

uppfattade den individuella läsningen som utfyllnad när läraren behöver gå iväg eller när de 

var färdiga med någon annan uppgift (Schmidth, 2013, s. 246). 
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Ovan nämna studier har undersökt elever som går i årskurs 4-6, Marianne Skoog (2012) har 

genomfört en studie, Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1, som undersöker de yngre 

elevernas reflekterande läsning. Hon följer elever i förskoleklass och årskurs 1 för att 

undersöka vilka literacyhändelser som kan urskiljas. Avhandlingens analys visar att de 

boksamtal som eleverna är delaktiga i oftast rör sig på en konkret nivå och ofta handlar om 

ordförklaringar, klargöranden och faktiska antaganden. Det är ovanligt att samtalen berör 

handling, motiv eller karaktärer (Skoog, 2012, s. 172). I likhet med tidigare nämnda studier 

visar också denna att högläsning ofta är ett fristående inslag som fungerar som ett avbrott för 

avkoppling och sällan följs av reflekterande samtal (Skoog, 2012, s. 204). 

3.2. Förutsättningar för reflekterande läsning 

Ovan nämnda studier visar att möjligheter till menings- och identitetsskapande genom texter 

försvåras av att tillfällen där eleverna får chans att utforska och utbyta åsikter är begränsad. 

Schmidht (2013) anser detta problematiskt eftersom identitetsskapande utgår ifrån eleverna 

själva och då måste de ges möjlighet att reflektera över texter utifrån personliga erfarenheter 

för att genom dem vidga sina tolkningar och förändra dessa i mötet med andras personliga 

tyckanden (Schmidth, 2013, s. 252). Det framkommer att undervisningssammanhang som 

hjälper eleverna att utveckla en djupare förståelse är miljöer där de arbetar tillsammans. Det är 

också viktigt att vara en del av en miljö där det lästa kopplas till egna erfarenheteter, tidigare 

erfarenheter och andra ämnen (Liber, 2010, s. 10). Marianne Skoog betonar i sin avhandling 

hur även yngre elever har en stor kapacitet att utveckla sina analytiska förmågor av en text 

utan att ha nått särskilt långt i sin läsutveckling. För att detta ska vara möjligt krävs att 

eleverna ingår i ett socialt sammanhang där de kan prata fritt om sina läsupplevelser (Skoog, 

2012, s. 207). 

Katarina Eriksson (2002) undersöker i sin studie Life and Fiction boksamtal i årskurserna 4-7.  

Hon skriver om hur litteraturen är en del av den dagliga rutinen i skolan och hon anser det 

högst oroväckande att forskning visar att det läggs ytterst lite tid till samtal om denna. Hon 

tillägger att mycket lite fokus läggs i vad barnen upplever genom litteraturen utan att det 

oftast handlar om den vuxnes perspektiv. Att vuxna har en förmåga att vilja att deras åsikter 

och upplevelser är de sanna. Läsförståelseuppgifter handlar ofta om kontrollerande frågor som 

rör huruvida eleven har förstått innehållet och vad en vuxen anser budskapet vara (Eriksson, 

2002, s. 44). 
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Eriksson uppmärksammar en del problem som uppstod då lärarna skulle arbeta med 

bokcirklar. Det framkom exempelvis att det kunde vara problematiskt att få till boksamtal när 

de gällde kapitelböcker som eleverna läste på egen hand. Det blev alldeles för tidskrävande att 

hålla reda på hur långt de skulle, och fick läsa för att eleverna skulle ha läst lika långt vid 

boksamtalen (Eriksson, 2002, s. 190). Trots de dilemman som uppstod kring boksamtalen 

fann hon att eleverna uppskattade dessa samtal, blev engagerade att läsa och de allra flesta 

deltog i samtalen med inlevelse (Eriksson, 2002, s. 191). 

En studie som gjorts kring de allra yngsta barnens förmåga att uttrycka och använda litteratur 

är Elisabeth Björklunds (2008) Att erövra litteracitet. Hon menar att barn redan tidigt har 

möjlighet att börja öva sina empatiska förmågor med hjälp av litteratur (Björklund, 2008, s. 

18). Hon har ej funnit studier gjorda som handlar om litteracitet där förskolebarn står i fokus, 

men hon menar att många barn tidigt övar sig i bildläsning och kallar detta ”visual literacy”. 

Bilder, text, tecken, tal och sång är alla aktiviteter som kan användas som redskap vid 

utvecklandet av litteracitet (Björklund, 2008, ss. 18-19). Hon förklarar att litteracitet är något 

som börjar när barn involveras i en aktivitet kring text, något som barn erövrar i en social 

kontext, i samspelet med sin omgivning (Björklund, 2008, s. 24). Björklund hänvisar till en 

rad forskare om att små barn som själva inte kan läsa lyssnar till bilderböcker och måste då 

integrera två olika sorters information. Talad information och bildspråk och de kan genom 

detta bygga upp en förståelse. Men för att de ska klara av det är det viktigt att barnen får tala 

om de berättelser de lyssnar till (Björklund, 2008, ss. 59-60). Även dessa små barn som ej har 

knäckt läskoden kan anses vara litterära och vara delaktiga i aktiviteter som utvecklar 

litteracitet. En förutsättning också här, är samspelet och kommunikationen för att läsningen 

ska bli en meningsskapande aktivitet (Björklund, 2008, s. 227). 

Sammantaget visar forskningen att samtal kring litteratur inte utnyttjas som en pedagogisk 

resurs vilket kan tyckas problematiskt eftersom forskningen också är överens om att samtal 

och kommunikation är en förutsättning för att reflekterande läsning ska kunna äga rum.  
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4. Metod 
I detta metodavsnitt följer en redogörelse för hur examensarbetet har bedrivits. Den första 

delen presenterar och motiverar valet av metod som ligger till grund för undersökningen. 

Vidare beskrivs studiens urval, genomförande och de forskningsetiska principer som tagits i 

beaktning. 

4.1. Metodval 

Detta arbete syftar till att ge en uppfattning om hur lärares undervisningsvanor kring 

reflekterande läsning ser ut. Som tidigare nämnts grundar sig detta syfte i att det finns relativt 

lite forskning som berör detta fenomen. Tanken är att studien ska ge en bild av om lärare 

omedvetet och, eller, medvetet ger eleverna förutsättningar för reflekterande läsning. I detta 

arbete kommer därför en kvantitativ metod att användas, för att under en kort tid nå ett större 

antal deltagare för att på så vis få en god informationsgrund att bygga vidare på.  

Enkät är den vanligaste formen för datainsamling vid en kvantitativ metod och i detta arbete 

har en datorenkät med färdiga frågor och svarsalternativ utformats (Johannessen, 2003, s. 68). 

En av de främsta fördelarna med enkät är att den är lätt att administrera och lätt når ut till en 

stor population (Ejlertsson, 2005, s. 10). Ytterligare en stor fördel med enkäten är att 

respondentens anonymitet lätt kan säkerställas och det kan göra deras vilja att svara ärligt 

ökar (Ejlertsson, 2005, s. 12).  

4.2. Urval 

Detta arbete syftar till att undersöka verksamma lärare i skolans tidigare år, dvs. förskoleklass 

till årskurs tre. Grunden till att fokus läggs på dessa åldrar är som sagt att forskning på 

området är glest i dessa årskurser. Studiens urval består av verksamma lärare i skolans 

tidigare år. Urvalet har utgått från verksamma lärare i en medelstor svensk kommun. Enkäten 

har distribuerats genom att samtliga rektorer på aktuella skolor i kommunen har kontaktats via 

e-post med en förfrågan om att vidarebefordra enkäten till berörda lärare. Ingen uppföljning 

har gjorts för att undersöka hur många som faktiskt har vidarebefordrat enkäten. 

Detta är en fallstudie och av praktiska skäl har det inte varit rimligt att kontakta rektorer över 

hela Sverige med tanke på studiens omfattning. Därav valdes en kommun i Mellan-Sverige ut 

och på grund av detta kan det finnas brister beträffande studiens resultats generaliserbarhet. 

Resultatet kan ändå ge en bild av det aktuella läget och motivera framtida forskning.  
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4.3. Genomförande 

För att skapa enkäten (se bilaga 1) användes enkätprogrammet Google Forms. Det är en 

internetbaserad enkät som är enkel att distribuera och kan nå ut till många lärare samtidigt. 

Med en datorenkät blir också sammanställningen av resultaten smidigt och mindre 

tidskrävande. Därtill kan respondenternas anonymitet säkerställas då ingen personlig kontakt 

krävs för att distribuera enkäten.   

 Att skapa enkätfrågor som är exakta och mäter den verklighet man vill undersöka kan vara 

svårt, och därför användes frågor som redan konstruerats och använts av PIRLS i en 

lärarenkät som skickades ut i samband med testerna som genomfördes 2011 (PIRLS/TIMSS, 

2006). Ytterligare en fördel med redan använda frågor är att det då finns ett material att 

jämföra med och att dessa frågor redan är kvalitetstestade (Ejlertsson, 2005, s. 8). PIRLS-

enkäten är stor och omfattar all läsundervisning, därför har endast frågor som hjälper att svara 

på denna undersöknings syfte använts. Frågorna 3-8 i enkäten är tagna från PIRLS-

undersökningen och frågorna 9-11 är egenkonstruerade frågor men baserade på frågorna från 

PIRLS-undersökningen.  

För att distribuera enkäten på ett smidigt sätt användes en datorenkät, det gjorde det också lätt 

att sammanställa resultaten (Ejlertsson, 2005, ss. 10-11). En nackdel med datorenkät kan vara 

att det är svårt att kontrollera vilka som svarar och hur många som svarar. För att motverka 

detta skickades enkäten endast via mail till valda rektorer för att minska risken för att enkäten 

skulle spridas till personer som inte är berörda. 

Enkäten skickades ut till 15 rektorer och låg ute i 10 arbetsdagar. Tanken med den korta tiden 

var att när lärarna väl öppnat mailet med enkäten och inte svarat på en gång är det ändå inte 

särskilt trovärdigt att de kommer leta upp mailet vid ett senare tillfälle för att svara. Det var 

svårt att få in svar på enkäten och rektorerna behövdes kontaktas en andra gång för att 

påminnas. Efter de tio arbetsdagarna uppmättes 14 svar.  

4.4. Forskningsetiska principer 

I en forskningsstudie finns etiska regler att förhålla sig till och här följer en redogörelse för 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Principerna innehåller två huvudkrav, 

individskyddskravet och forskningskravet. Det förstnämnda ska säkerställa att ingen individ i 

samband med en forskningsstudie utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Det andra kravet att förhålla sig till vid en vetenskaplig undersökning är 

forskningskravet som innebär att undersökningen ska hålla en hög kvalitet och bidra med 

fördjupad och utvecklad kunskap. Dessa två krav är inte absoluta utan måste vägas mot 
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varandra, vilka möjliga risker som finns gentemot individskyddskravet jämfört med det 

förväntande kunskapstillskottet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

Individskyddskravet omfattas av fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Nedan kommer en redogörelse av dessa att göras, 

samt kopplas till min valda metod. 

För att förhålla mig till Informationskravet har jag utformat ett följebrev till enkäten som ska 

förklara syftet med undersökningen och deltagarnas rättigheter. I detta brev har jag försökt att 

skriva sakligt, enkelt och med ett språkbruk som förstås av målgruppen (Ejlertsson, 2005, s. 

39). Detta följebrevet står högst upp i enkäten för att säkerställa att deltagarna är medvetna 

om sina rättigheter och åtaganden som deltagare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas och i undersökningar med hjälp av enkät 

behövs inget samtycke på förhand. I följebrevet finns utförlig information och samtycke kan 

då styrkas med en inlämnad enkät (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Forskningsetiska rådet ger 

rådet att motivera deltagarna genom att betona de vinster som studien kommer föra med sig.  

För att uppfylla nyttjandekravet informeras respondenterna om att de insamlade uppgifter från 

enkäten endast kommer att användas till att besvara forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 15). För de respondenter som är intresserade att ta del av resultatet uppges en e-

postadress vilken de kan kontakta för frågor och funderingar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

Att de själva måste ta kontakt via en e-postadress och inte kan välja att få information skickat 

till sig är att enkäten ska vara anonym och inte visa personuppgifter.  

Det fjärde kravet är konfidentialitetskravet, och det handlar om att skydda deltagarnas 

personuppgifter, då min metod är anonymenkät kommer inte några personuppgifter att samlas 

in (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel följer en redogörelse för resultaten från enkäten. Resultaten är uppdelade efter 

de frågeställningar som undersökningen utgått ifrån. Dessa frågor besvaras under tre rubriker. 

I 5.1 följer en redogörelse för frågorna i enkäten som syftar till att undersöka frågeställning ett 

och två. Avsnitt 5.2 behandlar frågeställning tre och fyra.  

5.1. Läsning och samtal om det lästa 

En avdelning i enkäten (fråga 4, 5, 6a och 6b) ägnades åt att undersöka hur ofta elever ägnar 

sig åt läsning, individuellt och gemensamt, som klassrumsaktivitet (frågeställning ett). 

Resultatet redovisas nedan i Figur 1. 

 

 

Figur 1 visar att högläsning är en uppskattad aktivitet bland de tillfrågade lärarna, tretton av 

fjorton lärare läser högt för sina elever varje dag eller nästan varje dag. Den enda läraren som 

inte valde det svarsalternativet uppgav att hon läser högt en eller två gånger i veckan. Figur 1 

visar också att eleverna får läsa mycket på egen hand, tio lärare uppgav att de låter eleverna 

läsa tyst för sig själva dagligen, tre lärare uppgav att eleverna får läsa enskilt en eller två 

gånger i veckan och det var endast en lärare som uppgav att eleverna fick läsa enskilt bara en 

eller två gånger i månaden. Resultaten i Figur 1 visar tydligt att respondenterna anser läsning 

vara viktigt eftersom det är ett stående inslag i deras undervisning, både högläsning och 

individuell läsning sker flera gånger i veckan hos de flesta av respondenterna. Detta betyder 

att eleverna har många möjligheter att utveckla empati och identitet i samband med 

skönlitterär läsning i de tillfrågade lärarnas undervisning.  
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En avdelning i enkäten (fråga 4, 5, 6a och 6b) ägnades åt att undersöka hur ofta eleverna får 

möjlighet att samtala om gemensamma läsupplevelser (frågeställning två). Resultatet 

redovisas nedan i Figur 2. 

Figur 2 visar att endast en av de tillfrågade lärarna låter eleverna samtala efter högläsning 

dagligen, fyra lärare samtalar efter högläsning någon gång i veckan och åtta lärare gör det 

endast enstaka gånger varje månad. Här har också en lärare uppgett att den aldrig låter 

eleverna samtala med varandra efter högläsning. Dessa resultat kan ses i kontrast till ovan 

nämnda resultat i Figur 1, av tretton lärare som uppgav att de läser högt för sina elever 

dagligen är det endast en lärare som också låter eleverna samtala efter högläsningen dagligen. 

Resultaten visar att det är mycket gemensam läsning som inte samtalas om. Därmed 

försvinner många möjligheter för att ha reflekterande samtal om ett innehåll som samtliga 

elever tagit del av.  

Som Figur 2 visar så är det vanligare att lärare låter eleverna prata med varandra om vad de 

själva läst och lösa uppgifter i grupp i samband med läsaktiviteter än att de samtalar med 

varandra efter högläsning. Tre lärare låter sina elever lösa uppgifter i grupp dagligen, sju 

lärare någon gång i veckan och fyra lärare någon gång varje månad. Endast en lärare låter 

eleverna prata med varandra om vad de läst varje dag, åtta lärare gör det någon gång i veckan 

och fem lärare låter eleverna samtala någon gång i månaden. Att samtala om det höglästa 

materialet skulle kunna vara mer effektivt för att utveckla elevernas identitet då man kan ha 

ett djupare samtal där fler elevers tankar kan höras. 
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5.2. Lärarnas undervisningsvanor  

Tre frågor i enkäten (fråga 7a, 7b och 7c) ägnades åt att undersöka hur ofta lärare använder 

skönlitteratur för att utveckla lässtrategier och läsförståelse som främjar empati- och 

identitetsskapande processer (frågeställning tre). Resultatet redovisas nedan i Figur 3.  

 

Figur 3 visar att lärarna i stor utsträckning anser sig använda skönlitteratur för att träna 

lässtrategier och läsförståelse. Fem lärare uppgav att de dagligen låter sina elever jämföra text 

med egna erfarenheter, sju lärare någon gång i veckan och två lärare enstaka gånger varje 

månad. Två lärare uppgav att de låter sina elever förklara den egna förståelsen av en text 

dagligen, nio lärare uppav att de låter eleverna göra det en eller två gånger i veckan och tre 

lärare någon gång varje månad. Frågan om hur ofta lärarna använder skönlitteratur för att öva 

på att identifiera en texts huvudbudskap visade att två lärare gör det dagligen, sju lärare gör 

det en eller två gånger i veckan och fem lärare någon gång i månaden. Ingen lärare har 

uppgett att de aldrig använder litteratur i syfte att utveckla dessa former av läsförståelse och 

eller lässtrategier. 

De två sista frågorna i enkäten (fråga 10 och 11) ägnades åt att undersöka hur ofta lärare 

medvetet planerar undervisning där skönlitteraturen står som hjälpmedel för att eleverna ska 

utveckla sin identitet och sina empatiska förmågor (frågeställning 4). Resultatet redovisas 
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nedan i Figur 4.

 

Resultaten visar att det är betydligt vanligare bland de tillfrågade lärarna att använda 

litteraturen i ett empatiskapande syfte än i ett identitetsskapande. Endast en lärare uppgav att 

de använder skönlitteratur i syfte att låta eleverna utveckla sin identitet dagligen medan hela 

sex lärare uppgav att de aldrig gör det. Detta kan ses i kontrast till hur lärarna svarade på 

frågan om empati där alla uppgav att de använder litteratur i empatiskapande syfte, fyra lärare 

gör det dagligen, fem lärare någon gång i veckan och fem lärare någon gång i månaden.  

En jämförelse mellan Figur 3 och Figur 4 visar att lärare använder läsning för att öva olika 

strategier som främjar identitet och empati men att de bara själva anser att de använder 

skönlitteratur med syfte att eleverna ska utveckla sina empatiska förmågor. Resultatet i figur 3 

kan ändå visa på att lärarna omedvetet främjar processer som utvecklar elevernas 

identitetsskapande.  
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5. Diskussion 
Diskussionen är indelad i två delar. I metoddiskussionen kommer en diskussion att föras kring 

metod och genomförande och hur de har påverkat studiens validitet och reliabilitet. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till den litteratur och forskning som 

presenterats tidigare i studien. Resultatet kommer också att ses i förhållande till studiens 

frågeställningar. Avsnittet avslutas sedan med förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Enkätmetoden var den metod som bäst passade studiens syfte, att få kunskap om lärares 

undervisningsvanor i läsning för att se om skönlitteratur används som redskap för att stärka 

elevernas empati och identitet. Tanken med en kvantitativ metod var att kartlägga hur det ser 

ut bland lärare i årkurs 1-3. För att göra bästa möjliga undersökning skulle det bästa ha varit 

att kombinera fler datainsamlingsmetoder. En brist med ett endast använda en enkät är att det 

är respondenternas egen uppfattning, eller den bild de vill visa, om sin undervisning och dess 

syfte som framkommer. Vidare framkommer inte heller hur respondenterna ser på frågorna 

och deras tankar och motivering till sin undervisningsform. Med metoder så som 

observationer och intervjuer skulle en djupare insikt kunna framkomma som hjälper att 

överbrygga de ovan nämnda svårigheterna. Utifrån resultatet på enkäten skulle intressanta 

intervjufrågor kunna konstrueras till lärare i samband med observationer på hur läraren 

faktiskt jobbar, för att ställa det i relation till lärarens egna bild. En hypotes är att det skulle 

skilja sig ganska markant mellan lärarens vilja och målsättning och hur deras undervisning 

faktiskt utfaller. Att på detta sätt använda flera metoder skulle visa om lärare omedveten 

öppnar upp för reflekterande samtal kring läsupplevelser som kan bidra till elevernas empati 

och identitetsutvecklande. Tyvärr är det ett examensarbete starkt tidsbegränsat och ett upplägg 

likt det ovan skulle vara allt för omfattade för att rymmas i ett sådant.  

Syftet med att enbart kontakta rektorer i en och samma kommun var för att nå samtliga lärare 

i årskurser F-3. Att ta fram individuella mailadresser till varje lärare var inte rimligt ur ett 

tidsperspektiv. Det visade sig dock inte vara till någon fördel, enkäten skickades till 14 

rektorer som tillsammans har ansvar för en stor personalgrupp. Trots detta inkom bara 14 svar 

på enkäten. Kanske hade enkäten fått fler svar ifall den gjorts på plats i ett lärarrum. 

Problemet med den typen av enkät är att lärarna kan känna sig tvungna att svara och fylla i 

enkäten utifrån deras vilja att vara till lags. Detta kan bidra till att de inte läser frågorna i 

enkäten grundligt nog.  
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För att kunna dra generella slutsatser av en kvantitativ studie är det viktigt att ha ett 

representativt urval (Ejlertsson, 2005, s. 28). Denna studie har för litet urval för att resultaten 

ska kunna generaliseras för hela populationen, resultaten kan endast svara för de lärare som 

deltagit. Om resultatet ses i förhållande till resultaten av PIRLS-enkäten som frågorna är 

grundade på kan ändå en hög reliabilitet stärkas då resultatet från min enkät visar samma 

resultat. Även om studiens resultat inte kan generaliseras för hela Sveriges lärarkår kan den 

ändå vara en grund för att belysa behovet av fortsatt forskning på området. 

Huruvida frågorna i enkäten förmår att mäta det som frågan avser att mäta, alltså enkätens 

validitet kan diskuteras. Nästan inga lärare valde svarsalternativet ”aldrig eller nästan aldrig” 

på någon av frågorna. Kanske har det svarsalternativet en alltför negativ innebörd och borde 

istället ha varit ”någon gång varje läsår”. Detta för att motverka att lärarnas vilja att vara en 

bra lärare ska styra alltför mycket, att kunna svara att de gör det någon gång ibland istället för 

aldrig.  För att säkerställa enkätens tillförlitlighet användes som tidigare nämnt redan 

konstruerade frågor. Detta medförde att alla lärare som svarade på enkäten också svarade på 

alla frågor vilket är ett tecken på att frågorna var lätta att förstå och att svarsalternativen var 

tillräckliga.  

6.2. Resultatdiskussion 

Den första och andra frågeställningen i detta arbete handlar om hur ofta lärarna ägnar sig åt 

läsning, individuell och gemensam, som klassrumsaktivitet, och hur ofta eleverna får 

möjlighet att samtala om denna läsning. Mina resultat visar att förekomsten av läsning är stor. 

Alla lärare i undersökningen verkar se vinningar av att läsa mycket eftersom det läggs mycket 

tid till både högläsning och individuell läsning. Frågorna som rörde högläsning gav 

intressanta resultat, tretton lärare uppgav att de läser högt varje dag och den fjortonde läraren 

varje vecka. Det här betyder att 100 % av de deltagande lärarna läser högt varje vecka men 

bara fem av fjorton deltagare, alltså 36 % låter eleverna samtala efter högläsning varje vecka. 

Detta stämmer väl överens med ovan nämnda PIRLS-undersökning, som visade att lärare 

använder sig av högläsning minst en gång i veckan men att djupare samtal om denna läsning 

ofta uteblir. (Liber, 2010). Sett ur ett empati- och identitetsskapande syfte är detta 

oroväckande eftersom det i dessa stunder finns en läsupplevelse som hela klassen delar för 

som flera gånger nämnts i denna studie behöver eleverna samtala och utbyta tankar kring 

läsupplevelser.  

Resultaten i denna studie visar att nio av fjorton lärare låter eleverna arbeta med att i grupp 

lösa uppgifter kopplat till läsaktivitet varje vecka. Men vad som egentligen menas med att de 
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får lösa uppgifter i grupp kan diskuteras. Det räcker inte att elever löser uppgifter ihop, 

Langer (2005) betonar att samtal om skönlitteratur bör styras av elevernas egna frågor och 

inte vara av kontrollerande karaktär, att det inte ska finnas färdiga svar i texten som eleverna 

bara ska ”hitta”. Skoogs (2012) tidigare nämnda studie visar att läsförståelsefrågor oftast 

handlar om ordförklaringar, klargörande och faktiska antaganden. Det var också precis det 

som PIRLS-undersökningen visade, att frågor om läsning ofta har en kontrollerande karaktär 

som är i syfte att låta läraren veta om eleven läst och förstått texten på det sätt läraren anser 

vara korrekt (Liber, 2010). För att gå tillbaka till vad som krävs för att eleverna ska klara av 

att läsa på ett reflekterande sätt och få en djupare förståelse, sa Langer (2005) att även den 

objektiva läsningen behövs. För att klara av att analysera en text behöver eleverna inte bara se 

saker inifrån berättelser och koppla till egna erfarenheter, de behöver också få vara sakliga 

och göra faktiska antaganden för att kunna reflektera över texten (Langer, 2005, ss. 18-19). 

Det är positivt att så många lärare i denna studie uppgav att de låter sina elever arbeta 

tillsammans men om de uppgifter som eleverna får göra endast är av kontrollerande karaktär 

och inte ger något djup går den reflekterande läsningen ändå förlorad. 

Man skulle kunna hävda att resultaten i denna studie visar att eleverna får många möjligheter 

till att samtala om läsupplevelser eftersom att tio av de fjorton tillfrågade lärarna låter 

eleverna prata med varandra om vad de själva har läst varje vecka. Problemet med att 

samtalen mest handlar om elevernas egna läsning, och inte högläsningen, är att alla elever 

läser olika böcker, olika snabbt och att det då kan vara svårt för alla elever att mötas kring 

skönlitteraturen på det sätt som vore önskvärt. Som tidigare nämnts, visar Erikssons (2002) 

studie att lärare som försökte genomföra boksamtal som gällde kapitelböcker som eleverna 

läste på egen hand skapade många problem och det blev alldeles för tidskrävande att 

strukturera eftersom eleverna alltid hade läst olika långt (s.191). Det olyckliga med att det är 

samtal efter högläsningen som inte utnyttjas är, som Lindö (2005) beskriver, att högläsnings 

gemenskap är ett kraftfullt redskap för att utveckla identitet och empati. Genom högläsningen 

kommer ett givande tillfälle för eleverna att dela med sig av sina tankar kring en gemensam 

upplevelse som hela klassen delar (s.14). Katarina Eriksson (2002) upplyser om hur ovanligt 

det är att ha möjlighet att samtala om en berättelse på det sätt som högläsningen medför. Det 

är sällan i det vardagliga livet som du får höra till en bok tillsammans med flera andra. Hon 

anser därför att det är extra viktigt att skolan tar tillvara på dessa stunder (s.44).  

Resultaten och tidigare nämnd forskning (Liber 2010, Ewald 2007, Skoog 2012, Schmidht 

2013) visar att även om mycket tid spenderas till läsning är det ovanligt med tid till 
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reflekterande och utvecklande samtal om det lästa. Eriksson (2002) anser att det är högst 

oroväckande att det är så mycket läsning som går ”förlorad” på grund av att den inte samtalas 

om (s.44). Kan det vara så som tidigare problematiserats av Persson (2010) att skönlitterär 

läsning ses som något som är främjande för utveckling, och inte ses som någonting som kan 

vara det (s. 219). Svenskämnets kursplan beskriver att eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla den egna identiteten och sina empatiska förmågor ”i mötet med olika texter” 

(Skolverket, 2011, s.252). Finns det en bristande kunskap hos lärare om hur den 

litteraturdidaktiska undervisningen bör bedrivas för att dessa möten med text ska få rätt 

förutsättningar? Eller delar lärare Rosenblatts (2002) uppfattning av att skönlitteraturen har en 

förmåga att påverka empati- och identitetsutveckling även när läsningen bara fungerar som 

nöje och avkoppling (s.148)?  

Den fjärde frågeställningen var hur ofta lärare medvetet använder skönlitteratur i syfte att 

eleverna ska utveckla sin egna identitet och sina empatiska förmågor. Svaret på frågan är att 

lärarna medvetet använder sig av skönlitteratur för att utveckla elevernas empatiska förmågor 

i högre grad, nio av de tillfrågade lärarna använde skönlitteratur i empatiskapande syfte varje 

vecka. Däremot var det bara tre lärare i undersökningen som säger sig använda skönlitteratur i 

identitetsskapandet syfte varje vecka. Vid skrivandet av denna studie har jag inte tagit del av 

någon tidigare forskning som undersökt denna frågan och kan därför inte ställa mitt resultat 

mot någon annan studie. I kontrast till lärarnas egen uppfattning om att de inte arbetar med 

identitetskapade bör man se till svaret på studiens tredje frågeställning, hur ofta lärare 

använder skönlitteratur för att utveckla lässtrategier och läsförståelse som främjar empati- och 

identitetsskapande processer. Dessa frågor visar nämligen att lärarna flitigt arbetar med olika 

lässtrategier och läsförståelseuppgifter som främjar empati- och identitetsskapande processer. 

Tolv av lärarna arbetar med att eleverna ska jämföra text med egna erfarenheter varje vecka, 

elva lärare låter eleverna förklara den egna förståelsen av en text varje vecka och nio lärare 

uppgav att eleverna ska identifiera huvudbudskapet i texter varje vecka. Som tidigare nämnts 

menar Langer (2005) att första steget i att bygga upp föreställningsvärldar är att förklara den 

egna förståelsen av en text, då synliggör det för eleven vad den tänker om sitt eget liv och 

andras liv. Att sedan koppla texten till egna erfarenheter hjälper elever att hitta betydelser 

inom dem själva och det kan i sin tur bidra till deras identitetsutveckling (Langer 2005). Av 

detta är det rimligt att dra slutsatsen att lärare i syfte att utveckla elevernas lässtrategier och 

empati, också högst ovetande bidrar till deras identitetsutveckling eftersom de båda 

processerna går ihop och är beroende av varandra.  
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Detta väcker frågor om orsaken till att lärare inte planerar och genomför identitetsutvecklande 

aktiviteter, tyvärr finns i detta fall inga klara svar. Kanske beror det på att lärarna helt enkelt 

saknar kunskap om hur man kan arbeta med elevers identitsutveckling utifrån skönlitteratur, 

det är dock problematiskt eftersom att det är en del av kursplanen i svenska och således bör 

vara en planerad del av varje lärares undervisning. Här skulle det kunna finnas ett stort behov 

av fortbildning. En annan orsak skulle kunna vara en osäkerhet kring begreppet identitet, att 

man ser det som något statiskt snarare än föränderligt. Vi lever i en tid av ständig förändring 

och det kan vara svårt att hitta sin roll i samhället, det kan därför tyckas extra angeläget att i 

skolan aktivt arbeta med individers identitet, både utifrån sig själv, men också i samspel med 

andra. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att lärare i årskurserna F-3 ofta arbetar med 

skönlitterär läsning i olika former. Den vanligaste formen är högläsning följt av individuell 

läsning. Dessvärre visar studien också att samtalen om det lästa materialet ofta uteblir, vilket 

kan leda till att de positiva effekterna av läsningen blir marginella. Att lärarna i studien anser 

sig arbeta med empatiutveckling men inte identitetsskapande kan innebära att många lärare 

helt enkelt inte känner sig säkra på vad begreppen betyder. Detta belyser ett behov av att 

tydliggöra vad dessa begrepp innebär och hur de kan, och bör, inkluderas i undervisningen. 

En invändning som skulle kunna höras är att barnen är för små för att klara att använda 

skönlitteraturen på detta sätt, men Chambers (2011) menar att deras ålder inte är något hinder, 

snarare kan barn att ses som goda kritiker till litteratur (s.45).  

Vid framtida forskning på området hade en större kunskap om lärares syn på skönlitteratur 

och dess roll i undervisningen behövts, hur kommer det sig att nästan alla lärare läser högt 

minst en gång i veckan men inte arbetar vidare med det? Eftersom att området är relativt 

outforskat igenom de yngre årskurserna skulle en gedigen sondering behövas. Slutligen hade 

det varit givande att utveckla och testa specifika och effektiva metoder att arbeta med 

reflekterande läsning anpassade för årskurser F-3.  
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Bilaga 1 

1. Vilken årskurs undervisar du i huvudsak just nu? (Fler val än ett är möjliga om 

du har en blandklass) 

• Förskoleklass 

• Åk 1 

• Åk 2 

• Åk 3 

 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

• 3 år eller mindre 

• 4-10 år 

• 11 år eller längre 

 

3. Hur använder du olika sorters barnböcker (t.ex. skönlitteratur, samlingar med 

berättelser, andra litterära former) vid läsundervisning och/eller läsaktiviteter? 

• Som basmaterial 

• Som komplement 

• Används inte 

 

4. Hur ofta låter du eleverna läsa längre böcker med kapitel (skönlitteratur)när du 

har läsundervisning och/eller andra läsaktiviteter (i tryckt form eller online)? 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

 

5. Hur ofta låter du eleverna läsa korta berättelser (t.ex. noveller, fabler, sagor, 

spänning, science fiction, deckare) när du har läsundervisning och/eller andra 

läsaktiviteter (i tryckt form eller online)? 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

6. Hur ofta gör du följande när du undervisar i läsning och/eller gör andra 

läsaktiviteter? 

a) Läser högt för klassen 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 
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b) Låter elever läsa tyst för sig själva 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

c) Låter eleverna arbeta med att lösa uppgifter i grupp 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

7. Hur ofta ber du eleverna göra följande för att utveckla deras lässtrategier eller 

läsförståelse? 

a) Identifiera en texts huvudbudskap 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

b) Förklara den egna förståelsen av en text 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

c) Jämföra text med egna erfarenheter 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

 

8. Hur ofta ber du eleverna göra följande när de har läst något?  

a) Svara muntligt på frågor om vad de läst eller sammanfatta muntligt 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

b) Prata med varandra om vad de läst 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 
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• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

 

9. Hur ofta gör du följande efter högläsning av skönlitteratur 

a) Ber eleverna återberätta 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

b) Ber eleverna ge sina synpunkter 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

c) Ber eleverna prata med varandra om innehållet i texten     

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

 

10. Hur ofta använder du skönlitteratur i syfte att låta eleverna utveckla sin 

identitet? 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

11. Hur ofta använder du skönlitteratur i syfte att låta eleverna utveckla sina 

empatiska förmågor? 

• Varje dag eller nästan varje dag 

• 1 eller 2 gånger i veckan 

• 1 eller 2 gånger i månaden 

• Aldrig eller nästan aldrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Bilaga 2 

(Följebrev till enkät) 

Hej! 

Mitt namn är Sofie och jag läser till grundskolelärare F-3 på Karlstad Universitet. Jag skriver 

just nu mitt examensarbete och söker verksamma lärare i årskurs F-3 som vill svara på min 

enkät. Denna enkät syftar till att undersöka lärares medvetenhet om skönlitteratur som ett 

redskap för att utveckla elevernas identitet och empatiska förmågor. 

Enkäten består av 11 frågor och tar 5-10 min att genomföra. 

Enkäten är helt anonym och ingen personlig information sparas. Din medverkan är 

betydelsefull för mig och mitt arbete. Om du har några problem att besvara frågorna eller har 

synpunkter, maila då gärna: sofiedanils@live.se 

Tack på förhand för din medverkan! 

Sofie Danils Landström 


