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Abstract 
The purpose of the study is to investigate how teachers value fiction and how they use it in 

their everyday teaching. My investigation will be based on a questionnaire presented to teach-

ers in Karlstad and it will focus on their usage of fiction in their everyday teaching. Based on 

the answers from the questionnaire I have chosen four teachers, two teachers with a similar 

method of teaching fiction and two using multiple styles when teaching fiction. In addition to 

these four I have chosen two teachers that will constitute a more traditional way of teaching 

fiction. These six semi-structured interviews will give me an insight in how fiction is taught in 

different schools in Karlstad. The result shows that most schools in Karlstad teach in a similar 

way when it comes to teaching fiction. Most students have their own book and they spend 

approximately 2-4 hours every week reading them. Reading aloud is the most frequently used 

teaching method but there are other methods such as drama and discussions. The interviews 

gave me a deeper understanding of how and why they used their respective methods but also 

how they would like to improve and develop their teaching when it comes to fiction. My per-

sonal reflection is that all teachers believe that reading fiction is an important part of their 

everyday teaching even though their methods for doing so vary from teacher to teacher. 

Keywords: Fiction, reading, teaching methods.  



Sammanfattning 
 

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser på skönlitterär läsning och hur de, rent 

konkret, jobbar med detta i klassrummet. Genom att använda mig av en enkät som grund för 

urval så får jag reda på hur årskurs 3-lärarna i mellanstor stad i Sverige arbetar med 

skönlitteraturen i klassen. Genom svaren kan jag välja ut två lärare som använder endast en 

metod att arbeta på samt två som använder flera olika metoder att arbeta med skönlitteraturen. 

Dessutom väljer jag två som får utgöra en slags medelväg. Genom dessa sex 

semistrukturerade intervjuerna får jag fram en tydlig bild av arbetet med skönlitteratur i 

skolan. 

 Resultatet visar att de flesta skolor arbetar ganska lika med skönlitterär läsning. 

De lägger ca 2-4 timmar på detta varje vecka och de flesta har bänkbok samt högläsning som 

främsta metoder. Men det fanns de som använder fler metoder som boksamtal och 

dramatiseringar. Intervjuerna fördjupar kunskapen om hur och varför de har valt sina 

respektive metoder samt hur de skulle vilja arbeta med skönlitterär läsning. Det jag kunde 

utläsa av denna fördjupning var att alla lärare tycker att läsningen är otroligt viktig men att det 

sedan kan skilja sig väldigt mycket i hur man arbetar med skönlitteraturen. 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, läsning, inlärningsmetoder. 
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1 Inledning 

Jag vill undersöka hur lärare arbetar med skönlitterär läsning i årskurs 3. Under tiden som jag 

har varit vikarie i olika skolor och klasser har jag upptäckt att just skönlitterär läsning verkar 

vara något som lärarna ger elever i uppgift när dom är klara med till exempel alla 

matematikuppgifter. D.v.s. att eleven får det i uppgift när det passar läraren. Min uppfattning 

är att skönlitterär läsning används mestadels för att täcka upp tider då läraren inte kan, vill 

eller orkar ge nya uppgifter. Jag vill undersöka om detta enbart är en förutfattad mening hos 

mig eller om det finns någon sanning i det jag upplevt. Genom enkäter och intervjuer hoppas 

jag få djupare svar på hur de jobbar med skönlitterär läsning.  

När jag kommer ut i arbetslivet som lärare kommer det bli en stor omställning 

ifrån att endast vara vikarie någon dag här och var till att planera hela året för en klass. Min 

personliga oro är att misslyckas med att lära alla eleverna det som de behöver kunna inför 

årskurs 4. Jag tror själv att läsförmågan har en stor del i om en elev klarar sig bra i skolan eller 

om en elev inte kommer att nå målen. Med detta som bakgrund så har jag reflekterat mycket 

över hur vi lärare arbetar med läsning av skönlitteratur i skolan. Min tidigare uppfattning har 

varit att vi inte är speciellt aktiva med läsningen. Alltså att vi inte följer upp och tar oss tid att 

vägleda eleverna till utmanade böcker. I flera PIRLS-rapporter (2001, 2006 och 2011) i rad 

tappar Sverige i läsförståelse. PIRLS-rapporten är en internationell mätning som mäter 

läsförståelsen i olika länder. Med denna bakgrund så vill jag undersöka hur skolorna arbetar 

för att försöka utläsa om man kan jobba på olika sätt och vilka resultat det ger. Detta kommer 

jag att ta med mig in i arbetslivet och ha en stor nytta av. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på skönlitterär läsning och hur de, rent 

konkret, jobbar med detta i klassrummet.  

Mina frågeställningar är följande:  

- Hur arbetar lärarna med skönlitterär läsning? 

- Hur mycket lektionstid används till skönlitterär läsning? 

- Vilka resultat vill lärarna uppnå med den skönlitterära läsningen? 
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Orsaken till varför den första frågan ställs är för att undersöka hur lärarna arbetar med 

skönlitterär läsning och för att få en insyn i på vilka sätt de arbetar med detta.  

Den andra frågan är intressant eftersom man kan se om det finns någon större 

skillnad i hur mycket tid skolorna använder till skönlitterär läsning. Detta är en av de 

viktigaste aspekterna enligt Aidan Chambers (2011, s. 39 ff). Han menar att eleverna måste 

ges gott med tid till att läsa men även för att botanisera bland böckerna. 

Den sista frågan som ställs handlar om lärarnas syn på skönlitterär läsning. Vad 

vill de uppnå med läsningen samt vilka fördelar anser de att det kan finnas. Vilka fördelar 

skönlitterär läsning kan ge, enligt lärarna, kan jag sedan ställa emot tiden de använder sig av 

till läsning samt vilka metoder de använder. 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Vad är skönlitteratur och varför ska den läsas? 

Det finns några olika definitioner på skönlitteratur beroende på var man letar men de är ändå i 

stort sett likadana dock med små variationer. En som jag själv föredrar är Nationalencyklo-

pedins beskrivning där det står att skönlitteratur är ”franska belles lettres”, sedan slutet av 

1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. Motsatsen är 

facklitteratur (Nationalencyklopedin, 2015). Med denna definition kan man se att i stort sett 

allskriven text är skönlitteratur med undantag för facklitteratur. 

Det finns flera svar på varför man ska arbeta med skönlitteratur men som Rig-

mor Lindö (2005, s. 23 ff), Lena Kåreland (2009, s. 63) och Judith Langer (2005, s. 13) skri-

ver kan skönlitterär läsning vara identitetsskapande och hjälper eleverna att uttrycka sig i 

olika situationer.  Även Magnus Persson (2007, s. 6) skriver; ”Litteraturen kan roa och oroa. 

Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på verk-

ligheten med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt.” Han menar att läsa litteratur kan ge 

eleverna väldigt mycket men också att det finns olika orsaker till varför vi vill läsa. Detta pas-

sar väl in i Christina Olin-Schellers tes om att vi läser för att vi vill bli berörda. Hon skriver 

att ”texter som på olika sätt skapar intensitet och närhet i berättandet är alltså betydelsefulla 

för elevernas läsningar” (2006, s. 224). Det är förmågan att beröra som gör att barn/elever vill 

prata om boken efteråt eller kanske till och med läsa om boken. Detta kallar Chambers för 

”respons” (2011, s. 100f). 

En annan orsak till varför vi bör läsa skönlitteratur är att alla elever kan komma 

från olika sociokulturella bakgrunder. Det finns elever med föräldrar som läser mycket för 

dem och de med föräldrar som kanske inte ens kan läsa. Med dessa bakgrunder så får eleverna 

olika ingångar i attityd och kunskap om läsning. En elev som har en förälder som inte kan läsa 

kanske inte har haft nästan någon kontakt alls med skönlitteratur medan de elever som har 

föräldrar som läser för dem ofta kanske redan har läst klart några böcker (Fridolfsson, 2015, s. 

31). Med detta menas att för att kunna få alla elever att vilja läsa och inte minst vilja fortsätta 

läsa på egen hand så behöver man hjälpa alla att få kontakt med bokens värld. Detta är en av 

huvuduppgifterna för skolan enligt Clas-Uno Frykholm (2007, s. 104). 
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2.2 Vad säger styrdokumenten? 

I skolans läroplan kan man läsa mycket som har med skönlitterär läsning att göra. Under 

skolans värdegrund och uppdrag står det bland annat 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”. De betonar också att det etiska perspektivet ska prägla skolans 

verksamhet samt utveckla elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden 

(Skolverket, 2011, s. 9 f). 

Båda dessa delar av lgr11 betonar att skolan ska forma eleven till en stark 

människa med gott självförtroende som kan diskutera och stå upp för sina åsikter. Just 

självförtroendet eller självkänslan är något som till exempel Rigmor Lindö (2005. s. 23ff) 

nämner som en av de positiva aspekterna med skönlitterär läsning. Läsningen hjälper eleven 

att stärka sin självkänsla och därmed stärka individen i vardagen. 

Läroplanen lyfter även fram människors lika värde ett flertal gånger. Bland 

annat skrivs att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

samt att värden som människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2011, s. 7). Detta är även något som eleverna 

bör komma i kontakt med om man läser mycket skönlitteratur då många böcker handlar om 

olika personers livsöden som till exempel någon som har flytt från krig.  

Vidare skrivs det i läroplanen att: 

 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen.  Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden. 

                                                             (Skolverket, 2011, s. 222) 

Detta stycke pekar på vikten av mötet med skönlitteraturen. Att eleverna som individer 

kommer att utveckla sin egen identitet samt att de får en förståelse för övriga världen och dess 

händelser eller livsöden. Detta är något som jag lyfte fram under rubriken Vad är 

skönlitteratur och varför ska man läsa den. 
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2.3 Läsandets cirkel 

Figur 1 

 

Aidan Chambers (2011, s. 15) skriver om något han kallar för läsandets cirkel (bild 1). Denna 

cirkel kan ses som en förklaring på vad som sker när vi läser. ”Det är inte en linjär 

kedjereaktion, där man börjar på A och fortsätter till ett avlägset Ö.” Han menar att det istället 

fungerar som en cirkel där vi hela tiden gör flera olika saker samtidigt. Han har valt att belysa 

fyra olika punkter som utgör stommen i läsandets cirkel. 

Den första punkten är att välja. Med detta menas att processen då vi väljer 

böcker är svårare än man kan tro. För det första är varje val beroende av tillgång. Finns det 

god tillgång till olika sorters böcker finns också en större chans att läsaren finner en bok som 

den vill läsa. Han lyfter dock ett varningens finger till skolor. Genom att belysa ett exempel på 

hans egen erfarenhet av skolans tillgång till böcker så lyfter han även upp ett problem som 

kan finnas. Han skriver att när han gick i skolan så fanns det ett urval av böcker men eleverna 

hade endast tillgång till dem under en kort stund på fredagar. Här hade skolan låst skåpet där 

böckerna fanns och öppnade endast vid några få tillfällen. På detta sätt kvittar det hur mycket 

böcker man har eftersom eleverna fortfarande inte hade tillgång till dem (Chambers, 2011, s. 

16f). 

Den andra punkten är att läsa. Här lyfter Chambers en synpunkt på vad som 

menas med läsning. Att läsa är inte enbart att kunna urskilja tecknen som är skrivna utan det 

kan även vara valet av bok samt hur man vänder bladen och upptäcker nya och spännande 
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bilder på sidan efter. Allt detta är en del av läsning menar han (2011, s. 18ff). Han betonar 

också att genom att bekräfta elevernas framgång när de klarar något inom läsandets cirkel så 

hjälper man dem att bli bättre läsare. Detta är även något som Rigmor Lindö (2005, s. 25) tar 

upp som ett exempel på bra läsinlärning. Hon skriver om en mor och dotter som sitter på ett 

tåg och läser. Efter att de har läst klart en bilderbok så ville dottern läsa ännu en gång och 

genom detta så byggs det upp ett intresse för att läsa böcker samt att barnet lär sig strukturerna 

för att läsa redan före skolåldern.  

Det finns dock fler aspekter att ta hänsyn till inom punkten att läsa, menar 

Chambers. Tid och plats är sådana aspekter. Eleverna behöver få tid till att läsa men också en 

plats att läsa på. Vad det gäller tiden som krävs behövs olika lång tid för olika åldrar samt att 

det är beroende av vad de läser. Chambers menar att vi till exempel kan läsa skyltar mycket 

fort men att den skönlitterära världen kräver längre tid. Han skriver att ”nöjet av att läsa 

skönlitteratur ligger i att upptäcka de olika mönster som vävts in i boken”. Med mönster 

menas allt ifrån handling till olika karaktärer (Chambers, 2011, s. 19). Exakt hur lång tid som 

det ska läsas är svårt att säga i minuter men han skriver att ”det enkla svaret lyder: så lång tid 

som ett barn kan behålla koncentrationen och intresse, och lite till” (Chambers, 2011, s. 41).  

Med plats så syftar han på att vi läser bäst i en miljö där det är lätt att 

koncentrera sig. Var detta kan vara finns det inget enkelt svar på men i skolans värld så skulle 

det kunna vara anvisade läshörnor eller olika läsrum som är utsedda som läsplatser. Att utse 

en speciell plats för läsning kan också vara bra som signal till eleverna från läraren om hur 

viktigt det är att läsa (Chambers, 2011, s. 27f).  

Den tredje punkten benämns som reaktion/respons. Med detta menar Chambers 

(2011, s. 21ff) att när elever har läst en bok så reagerar de på vad de har läst. Han menar att 

man kan reagera på främst två olika positiva sätt. Det första genom att vilja läsa boken, eller 

liknande böcker igen och den andra reaktionen är när vi inte kan sluta prata om boken. Vi vill 

uppleva samma positiva känsla igen. Boken har berört oss på ett sätt som vi vill känna igen. 

Samtidigt vill vi prata om vad boken handlade om och varför den var så viktig för oss. Han 

nämner dessa två olika reaktioner som de två viktigaste och säger att dessa kan skapa en 

positiv spiral för eleverna. Om man har läst en bok och sedan samtalar om den på nån av 

dessa sätt så leder man eleven vidare till en ny läsandets cirkel (Chambers, 2011, s. 21f). Han 

nämner däremot inga negativa aspekter. 
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Den fjärde och sista punkten kallar han för vuxenstöd. Chambers har satt denna 

punkt mitt emellan de andra tre punkterna (se bild 1). Han vill med detta betona att 

vuxenstödet påverkar alla de andra punkterna. Att ha en erfaren vuxen vid sin sida är centralt 

menar han (2011, s. 24). Han betonar visserligen att eleverna kan lära sig av varandra men att 

stödet från en erfaren vuxen vid till exempel val av böcker är mycket viktigt. Chambers är 

dock långt ifrån ensam om att peka på vikten av vuxenstöd. Liberg skriver att ”[g]enom 

möten med vuxna läsare och skrivare och med jämnåriga och äldre kamrater som hunnit göra 

fler skriftspråkliga erfarenheter, kan barn och ungdomar få positiva förebilder för sitt eget 

läsande och skrivande” (2007, s. 28). 

2.4 Hur kan man arbeta med skönlitteratur? 

Det finns flera olika exempel på hur man kan arbeta med skönlitteratur. Nedan kommer jag att 

lista några av de vanligaste (som jag har observerat under min tid som vikarie) och det är även 

dessa som är mest relevanta för mitt arbete. Det är en kortare beskrivning av några arbetssätt 

och ger en bild av vad varje arbetssätt innebär.  

2.4.1 Bänkbok 

Med bänkbok menas den bok som ofta finns i klassrummet. Ofta är denna bok vald av 

eleverna själva, med eventuell hjälp av vuxen, och finns tillgänglig för att snabbt kunna sitta 

ned och läsa. Karin Jönsson (2007, s. 156ff) skriver om bänkbokens möjligheter och faror. 

Hon skriver bland annat om att barn behöver möjlighet till att läsa gemensamt med andra samt 

att läsa på egen hand. ”Klassens gemensamma läsarbete är tänkt att påverka och stimulera det 

enskilda och omvänt”. Några problem som nämns är att bänkboken ofta används som något 

man tar fram när man har tid över och detta kan vara problematiskt menar Karin Jönsson 

eftersom att vissa elever i stort sett aldrig får någon tid över. Detta innebär då att dessa elever 

får betydligt mycket mindre tid för läsning och att det kanske är just dessa elever som behöver 

ha den mesta tiden för att utveckla läsningen. En annan risk som nämns är att det kan 

uppfattas som oviktigt om man tar fram boken mer för att fylla upp sista tiden på lektionen 

istället för att, som i högläsningen, ha en speciell plats som indikerar att här läser vi och här är 

läsningen viktig. Ulla Lundqvist (1984, s. 11) skriver att hon delvis är kritisk till det 

självständiga läsandet. Hon menar att självständig läsning, i till exempel bänkbok, kan vara 

positivt om det används på rätt sätt men varnar samtidigt för att användandet av självständig 
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läsning som den enda metod till läsinlärning är ”ingen metod alls”. Hon menar att om man 

endast läser några böcker utan att prata eller bearbeta det man har läst så kan man kalla det för 

ingen metod alls. Lundqvist menar vidare att detta kan förringa läsningen och skickar signaler 

om att läsning är onyttigt eller onödigt (1984, s. 12). Detta är något som Olle Widhe (2015, s. 

5) också nämner. Han menar att den tysta läsningen kan finnas till som disciplinerande åtgärd 

istället för att vidareutveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse. Alltså att lärarna 

använder sig av tyst läsning för att eleverna ska vara lugna och sitta still istället för att de ska 

utvecklas som läsare.  

Det behöver dock inte vara enbart negativt med bänkbok. Om eleverna, med hjälp av 

vuxenstödet, väljer böcker som passar dem eller utmanar dem så kan den självständiga 

läsningen vara nog så bra som den gemensamma. Tyst läsning kan ge flera positiva effekter 

också. Det kan innebära att eleverna som kommer från ett hem där man inte normalt läser kan 

få tid och hjälp att möta litteraturens värld och på så sätt finna en glädje i läsning (Fridolfsson, 

2015, s. 189f). Detta betonas även som huvudsyftet med bänkboken eller fri läsning. 

Dessutom kan läsningen innebära att de blir skickligare läsare, får ett utökat ordförråd samt att 

eleverna får lärdom om hur meningsuppbyggnader kan se ut (Fridolfsson, 2015, s. 189f).  

2.4.2 Boksamtal 

Elever använder interaktionen med andra för att utforska nya horisonter av möjligheter. 

Detta utforskande hjälper dem att se ur olika synvinklar, det ger dem en ökad känslighet för 

livets såväl som litteraturens komplexitet. Och ur detta kommer en växande förmåga att för-

stå de val som människor ställs inför i livet och litteraturen – och även en förmåga att ut-

forska och finna nya valmöjligheter (Langer, 2005, s. 73f). 

Så här skriver Judith Langer om vad hon kallar ”att skapa en gemenskap” (2005, s. 72). Med 

gemenskap menar hon att man skapar en grupp som diskuterar böcker, alltså boksamtal. Detta 

är ett annat sätt att arbeta med skönlitteraturen och som är vanligast när man har haft 

högläsning. Tanken är att man har läst en bok som man sedan kan diskutera. Det kan till 

exempel vara någon etisk fråga som dyker upp i boken eller så kan det vara om någon specifik 

händelse. Boksamtal kan även vara en sorts inledning till boken. Alltså att man pratar om 

bokens omslag, dess titel och elevernas tankar om detta (Jönsson, 2007, s. 9). Innan man har 

ett boksamtal om en bok man har läst så skulle man även kunna låta eleverna skriva i sina 

läsloggar. Alltså att de får skriva ned sina tankar och reflektioner innan de börjar prata med 

andra om hur de har upplevt eller tolkat vad de har läst/hört. På detta sätt så kan boksamtalet 
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få en större bredd. Alla har sina egna ingångar i samtalet och får se hur de andra har tänkt. 

Detta öppnar upp för att eleverna får flera olika perspektiv på samma bok eller händelse i en 

bok. Som exempel skulle vi kunna välja ett etiskt problem där det egentligen inte finns något 

tydligt rätt eller fel. Genom att själva fundera först så får eleverna säkerligen lyssna till flera 

olika ståndpunkter och sedan kan detta diskuteras och analyseras.  

En orsak till varför eleverna får olika tankar och reflektioner kan vara deras 

bakgrund. Alltså vilken kultur eleven kommer från. Vilka olika möten med texter han eller 

hon tidigare har haft. Detta kan vara orsaken till att eleverna får olika sorters 

föreställningsvärldar (Langer, 2005, s. 54f). Alltså likt en film som spelas upp inne i huvudet. 

Som exempel kan vi nämna hur en författare målar upp en bild av det landskap som 

berättelsen utspelar sig i. Detta kan då skapa litterära föreställningsvärldar eller en sorts film 

inne i huvudet hos eleven. Hur denna värld ser ut kan då påverkas av vilka olika upplevelser 

eleven har tidigare i livet. Vart den själv är uppväxt samt vilka andra möten den har haft med 

berättelser av olika slag. Karin Jönsson (2007, s. 51) håller med om denna föreställningsvärld 

och tillägger att världen kan ändras med tiden. Hon menar att föreställningsvärlden är något 

som konstant förändras med tiden och med läsandet.  

2.4.3 Högläsning 

Med högläsning menas att läraren eller någon annan pedagog läser högt inför hela klassen. 

Det finns flera fördelar med detta. Om läraren/pedagogen använder sig av ett brett urval av 

litteratur så får eleverna chansen att möta olika sorters texter och kunna hitta nya författare. 

De utvecklar även förmågan att lyssna samt att de får uppleva läsandets glädje. Carina Fast  

(2009, s. 52f) menar att eleverna utvecklas på så sätt att det lär sig nya ord och får ökade 

insikter om omvärlden. Chambers (2011, s. 62ff) skriver att ”vi lär oss läsa genom att härma 

den som redan kan och genom att steg för steg så småningom ta över helt och hållet”. Med 

detta menar han att eleverna lär sig av den äldre, tidigare benämnt som vuxenstöd, och att 

eleverna efter ett tag kan släppas lite mer fria än vad de kan i början. Däremot, påpekar han att 

det är oerhört viktigt att eleverna får lyssna till högläsning i alla grundskolans år och inte 

enbart de första åren. Detta är viktigt på grund av att man fortsätter lära sig att läsa bättre och 

bättre hela tiden. Så att enbart högläsa tills de själva kan läsa böcker är helt fel, enligt honom. 

Han skriver också att ”idealet är att varje barn varje dag ska få lyssna till ett stycke litteratur 

som läses högt. Den lärare som inte ser till att detta sker för de barn hon eller han har ansvar 
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för kan inte anses vara kompetent” (Chambers, 2011, s. 64). Delen med att eleverna bör få 

höra högläsning upp i äldre åldrar stöds av Rigmor Lindö (2005, s. 50f) och Caroline Liberg 

(2007, s. 35) som skriver att ”en del elever kan dock långt upp i skolåren fortfarande vara i ett 

tidigt utvecklingsskede, medan andra kan vara i ett senare skede i mycket tidig ålder”. 

Det finns vissa saker man bör tänka på när man högläser. Såsom vilken bok man 

bör läsa och vart man sitter när man läser. Att välja en bok är oerhört viktigt då man inte bör 

välja en alltför svår bok samtidigt som den inte bör vara för lätt heller. Detta eftersom att 

högläsningen i sig bör kunna utmana eleverna med texter som de själva inte klarar av och 

detta kommer i sin tur hjälpa eleverna framåt i sina egna val av böcker (Chambers, 2011, s. 

65ff).  

Karin Jönsson lyfter, vad hon anser vara, fördelar med högläsning. Hon skriver 

att det kan skapa en känsla av gemenskap samt att en läsare oavsett läsförmåga får en 

möjlighet att sjunka in i berättelsens värld då han eller hon kan fokusera på berättelsen och 

inte själva läsandet. En annan positiv aspekt med högläsning är att läraren, eller den vuxna 

som högläser, kan välja en bok som har en svårare text än vad eleverna är vana vid. Detta kan 

hjälpa eleverna då det utmanar deras förmåga.  Skulle oklarheter uppstå så kan man välja att 

prata om detta, det så kallade boksamtalet som jag skrev om tidigare. Läsningen kan bli som 

en  föreställning där ”[…] röst och mimik kan skapa dramatik, spänning och inlevelse”  

(Jönsson, 2007, s. 10).  

2.4.4 Teater och rollspel 

Att arbeta med teater kan vara både positivt och negativt. Det kan vara positivt för att eleverna 

får möjlighet att använda sig av olika roller och på så sätt få olika perspektiv i till exempel en 

etisk fråga. Alltså att om man i klassen spelar upp ett stycke ur en bok där ett etiskt problem 

har uppstått så kan man, genom att byta roller, få olika perspektiv på problemet. Lena 

Kåreland (2009, s. 71) lyfter fram några tydliga exempel på hur ett byte av perspektivet kan 

förändra en berättelse eller saga. Hon skriver om Snövit och de sju dvärgarna. Detta är en 

historia som de flesta stött på. I denna historia har vi alla hört om hur goda Snövit och 

dvärgarna är goda medan styvmodern är hemsk. Men om man väljer att byta perspektiv till 

styvmoderns så kommer man förmodligen att se dvärgarna som jobbiga motståndare och 

prinsen som dyker upp på slutet skulle ses som fientlig person. Detta är ett bra exempel på att 

synvinkeln påverkar berättelsen. För att göra detta till mer klassrumsnära rollspel så kan man 
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använda sig av till exempel andra världskriget. På detta sätt så får eleverna en djupare insikt i 

varför nazisterna gjorde som de gjorde samt att de olika synvinklarna kan ge flera olika 

perspektiv på andra världskriget.  

Teater och rollspel bör dessutom passa väl in i läroplanens syfte i ämnet svenska 

där det bland annat står att ”i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2011, s. 222). Detta kallar Karin Jönsson (2009, s. 102) 

social praktik. Hon menar att läsa och skriva om omvärlden eller samhället skapar förståelse 

för densamma samt att detta passar väl in i skolans demokrati- och samhällsuppdrag 

(Skolverket, 2011, s. 7). 

En möjlig negativ aspekt som man bör ha i åtanke när man spelar rollspel eller teater 

är att alla inte gillar att stå och dramatisera framför övriga i klassen. Det är möjligt att elever 

kan uppfatta ett rollspel eller en teaterpjäs som något jobbigt. Eleven kan känna sig tvingad 

till att delta och må dåligt över detta. 

2.5 Arbeta tillsammans med hemmet 

I arbetet med eleverna så är det flera som nämner att högläsning för barnen i tidig ålder är 

viktigt. Dessutom påpekas det i litteratur om läsning att elever som tidigt får kontakt med 

skönlitteraturen kan få ett litet försprång in i skolans värld (Svensson, 2009, s.140ff). Ann-

Katrin Svensson (2009, s. 123ff) skriver om uppväxtmiljöns betydelse för barnens språk. Hon 

menar att hemmet påverkar vilka förutsättningar en elev har att klara skolan. Hon menar 

vidare att om språket i skolan skiljer sig markant mot språket i hemmet så kan detta resultera i 

en krock för eleven. Med krock menas att eleven helt enkelt får svårt att förstå vad som sägs i 

skolan. 

Med allt detta i åtanke så ser jag som blivande lärare att vikten av att ha en bra kontakt 

med hemmet är stor. Britta Stensson (2006, s. 35) skriver att vi som lärare måste genomsyra 

hela vår undervisning med läsning och att vi ska kunna förklara varför när vi möter 

vårdnadshavarna. En lärare som kan förklara varför vi läser så mycket kommer mötas av 

respekt av föräldrarna. Hon menar att om vi vill ha ett läsande klassrum så måste vi som 

lärare verkligen prioritera läsningen. Hon betonar även att eleverna bör ha med sig en läsläxa 

hem så att de får läsa hemma varje dag (Stensson, 2006, s. 53). Ett par fördelar med detta är 
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att föräldrarna kan bli delaktiga i boksamtal med eleven samt att eleven läser mer. Hon menar 

vidare att för att bli en bra läsare så måste man läsa mycket. 

2.6 Vad påverkar elevernas vilja att läsa? 

Det finns olika sätt att få en elev till att vilja läsa. För att få eleven till detta så kan det vara 

nyttigt att veta vad som kan påverka den läslusten. Ska man få eleverna till en ”livslång lust 

att lära” (Skolverket, 2011, s. 7) så bör pedagogerna stanna upp och fundera hur man ska göra 

för att motivera dem till detta. I denna rapport blir den centrala frågan hur lärarna motiverar 

eleverna till läsning. Nedan kommer jag att nämna några av de viktigaste aspekterna i detta 

arbete.  

2.6.1 Inre och yttre förutsättningar  

När eleverna läser så påverkas de ofta av vad man brukar kalla för inre och yttre 

förutsättningar. Med inre förutsättningar så menar han att de sakerna inom oss påverkar vår 

vilja att läsa. Bland annat så kan sinnesstämningen, förväntningar, tidigare erfarenheter och 

känslomässiga attityder (Chambers, 2011, s. 25) påverka vår vilja att läsa. Skulle man vara arg 

eller ledsen så kan det vara svårt att sätta sig ned och läsa. Dessutom skulle tidigare 

erfarenheter av en viss genre eller böcker över huvud taget vara en stor nackdel.  

Med yttre förutsättningar så menas omgivningen runtomkring eleven. Detta kan 

vara på vilken plats man sitter och läser. Är det mycket ljud och allmänt stökigt runtomkring 

så kan det vara svårt att fokusera och sjunka in i bokens värld. Yttre förutsättningar kan alltså 

vara allt ifrån platsen man befinner dig på till hur du sitter och vilket väder det är (Chambers, 

2011, s. 25f). 

Om de inre och de yttre förutsättningarna är goda så kan man hjälpa eleven att påbörja 

en ny tur inom läsandets cirkel. Detta är då något som Chambers kallar för en uppåtgående 

spiral (2011, s. 22).  

 

2.7 PIRLS-rapporten 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en rapport som ges ut vart femte 

år och som mäter hur kunskaperna inom läsförståelse är i årskurs 4. Senaste rapporten kom 

2011 och i den var det 49 länder som deltog, däribland Sverige. Rapporten mäter och jämför 

dessa länders kunskaper för att både se på hur bra kunskaper ett lands elever har samt för att 
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kunna jämföra och se på längre trender. Till exempel om ett land har haft en positiv eller 

negativ utveckling under en längre tid (PIRLS 2011, sid 6).  

Denna rapport visar på både positiva och negativa resultat hos eleverna i 

Sverige. På den positiva sidan kan vi se att Sverige presterar över genomsnittet hos dessa 49 

länder men samtidigt så ser vi att Sverige har fått ett försämrat resultat sedan vi gick med år 

2001. Vi har alltså tappat jämfört med 2001 och 2006. Tittar vi på våra grannländer Finland 

och Danmark så ser vi att de istället har förbättrat sina resultat från 2006. Man kan också se 

att Sveriges försämring är generell för alla elever. Med detta menas att de som presterat riktigt 

bra tidigare samt de som presterat medelbra sjunker i sina prestationer. Det är alltså ingen 

specifik grupp som utgör orsaken till det sjunkande resultatet utan ett mer generellt sjunkande 

resultat (PIRLS, 2011, s. 6).  

PIRLS-rapporten visar även på flera olika orsaker till varför eleverna presterar 

olika och lyfter fram den socioekonomiska situationen i hemmet som den klart största orsaken 

till spridning i resultatet. Några andra aspekter som rapporten lyfter fram är resultaten för 

killar jämfört med flickor där flickorna alltjämt presterar bäst men är också den grupp som 

försämrats mest (PIRLS, 2011, s.7). Det kan uppfattas som positivt att flickor och pojkars 

resultat nu ligger närmre varandra ur ett genusperspektiv men eftersom denna förändring 

beror på att flickornas förmåga har sjunkit är det negativt (PIRLS, 2011, s. 9). 

En annan intressant aspekt som lyfts fram är att elevernas inställning till läsning 

har försämrats. Detta är då mycket bekymmersamt eftersom att de i rapporten kan se en tydlig 

skillnad i positiva resultat om man gillar att läsa. Alltså att de som gillar att läsa också får ett 

klart högre resultat. Med detta sagt så är det helt klart oroväckande att intresset för läsningen 

sjunkit med 10 % sedan 2001 (PIRLS, 2011, s. 7).   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Mina egna teoretiska glasögon är starkt påverkade av det sociokulturella perspektivet. En 

framträdande person som förespråkade detta perspektiv var Lev Vygotskij. ”I ett 

sociokulturellt perspektiv betonas släktskapet mellan tänkande och kommunikation samt 

människans sociala och kulturella miljö” (Säljö, 2014, s. 115). Med detta menas att 

utvecklingen för en människa påverkas av flera olika faktorer: sina egna tankar, sociala 

kontakter samt kulturen man bor och lever i är några. 

Hans teorier har färgat mitt synsätt på hur elever bör arbeta för att kunna lära sig 

på bästa sätt. Vygotskijs teorier om närmaste utvecklingszonen (Lindqvist, 1999, s. 269 ff) är 

något som jag själv håller med om. Jag tror, likt Vygotskij, att barnet kan lära sig olika snabbt 

och lätt beroende på vilken nivå av kunskap de har sedan tidigare. Jag tror att ett barn lär sig 

bäst av en vän eller vuxen som kommit längre i utvecklingen än barnet själv. Alltså att en vän 

eller en vuxen kan hjälpa barnet att lära sig mer och mer. Vygotskij sa att ”det som barnet för 

tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på egen hand” (Lindqvist, 1999, s. 

271). Det är via de sociala kontakterna som en människa lär sig att förstå sig själv samt 

omvärlden. Vygotskij menar att människan lär sig via samspel med andra. På så sätt blir 

uppväxtmiljön mycket formande i en människas liv. Kulturen i en människas uppväxt präglar 

med detta perspektiv personen under dess uppväxt. På så sätt blir platsen och människorna 

man växer upp med viktiga hörnstenar i den personliga utvecklingen. Här kan man jämföra 

med till exempel behaviorismen med dess ledande förespråkare Jean Piaget. Piaget menar 

istället att det är barnet i sig som skapar kunskapen. Det är när barnet själv är engagerat eller 

manipulerar sin omgivning som lärande sker (Säljö, 2014, s. 57ff). Detta är en aspekt av det 

sociokulturella synsättet. Människor påverkas av den miljö de växer upp eller vistas i. Man 

menar att en person som kommer från en familj som inte läser hemma påverkas på så vis att 

hen själv inte kommer att läsa många böcker. Läraren behöver visa att läsning är viktig och 

eftersom eleverna spenderar mycket tid i skolmiljön bör detta få en positiv påverkan på 

elevernas läsning (Säljö, 2014, s. 38ff).  

Det sociokulturella perspektivet betonar att människan hela tiden lär sig i det 

sociala samspelet med andra samt att inlärningen sker hela livet. Barnet lär sig av samspelet 

med föräldrar, eleven lär sig av samspel med andra elever och vuxna på skolan. Med detta 

synsätt blir till exempel boksamtal en passande metod för inlärning (Säljö, 2014, s. 73f). Vid 
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läsning av bänkbok som sedan inte följs upp sker ingen interaktion med en annan människa 

och därmed sker inte det lärande som jag och det sociokulturella synsättet förespråkar.  

Innan denna rapport så fanns fördomar hos mig om hur lite elever bearbetade 

igenom de skönlitterära böckerna. Mina tidigare fördomar är orsaken till att jag valt att arbeta 

med denna uppsats frågeställning. Om man inte bearbetar skönlitteraturen genom till exempel 

boksamtal så utesluts just samspelet mellan människor som är grunden för lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet.  

4 Metodologisk ansats och val av metod 

Jag ville starta med att genomföra en enkätundersökning för att få en övergripande bild av hur 

skolorna arbetar med skönlitterär läsning. Dessa enkäter genomfördes som en grund för urval 

inför mina intervjuer. Orsaken till varför jag har valt att använda mig av enkäter som metod 

för faktainsamling är att det är ett enkelt och tidseffektivt sätt att få in svar från en grupp 

människor, i detta fall ifrån 22 lärare. Denna enkätundersökning kom att vara anonym till 

största delen (endast skolans namn behöver synas). Efter att jag hade analyserat resultatet från 

enkäterna valde jag ut sex skolor som på något svar utmärkt sig från de andra och intervjuade 

lärarna från dessa skolor för att få en djupare förståelse av varför de utmärkt sig.  

Jag genomförde även kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman. 2008. 

S.412 ff) med lärare i de skolor som jag hade valt ut utifrån svaren på enkäterna. Jag ville på 

detta sätt få till stånd avslappnade intervjuer där jag får fram mer om lärarnas tankar och syn 

på skönlitterär läsning. En orsak till valet av just semistrukturerade kvalitativa intervjuer var 

att jag kunde komma att ställa en del frågor som kan uppfattas som utpekande och detta kunde 

leda till att informanten blev defensiv och därmed inte ville svara så ärligt och uppriktigt som 

jag önskade. Jag ville, via samtal i lugn och harmonisk miljö, få fram hur det faktiskt ser ut i 

klassrummet och inte någon tillrättalagd version som läraren hittat på. Denna risk bör minska 

om jag lyckades få informanten att slappna av och prata lite mer fritt. Trost (2010, sid 54f) 

skriver om skillnaden mellan en intervju och ett samtal. Han skriver: ”En annan skillnad 

mellan en intervju och ett samtal hänger samman med att den intervjuade gärna ska uppfatta 

intervjun som ett samtal.” Det var detta jag ville uppnå. Alltså att min intervju uppfattades 

som ett lugnt samtal även om det faktiskt var en intervju. 
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Enkäten är en kvantitativ metod medan intervju anses vara kvalitativ. Orsaken 

till att jag valt just dessa två metoder är att dessa fungerar bra att använda tillsammans. 

Fördelarna med flermetodsforskning är att de kan komplettera varandra på olika sätt. Bryman 

(2008, s. 555ff) menar att båda forskningsmetoderna har sina styrkor. Genom att använda 

flera metoder så stärker dessa metoder varandra svagheter. Några av motiven för att använda 

sig av flermetodsforskning att de olika metoderna kan bekräfta varandra. I mitt exempel så 

kan intervjuerna bekräfta men även utveckla svaren från enkäten. De kan också kompensera 

varandras svagheter. Alltså att enkäterna har svagheten att den inte fördjupar sig i frågor men 

med intervjuer efter så kan man få just den fördjupningen som saknas. På så sätt har de 

kompletterat varandra. Dessutom skulle det kunna vara så att man fått ett oväntat svar på 

enkäten. Då skulle intervjun fördjupa sig i detta. Man får alltså svar på eventuella frågor som 

uppstått vid enkätundersökningen. 

Det är främst av dessa orsaker jag valt dessa två metoder. Jag använde mig av 

enkäter för att få en övergripande bild av hur lärare arbetar med skönlitteraturen och sedan 

intervjuer för att fördjupa mig i olika svar som på något sätt funnits extra intressanta.  

 

4.1 Validitet och reliabilitet 

Min uppfattning är att denna studie har hög validitet. Genom att först samla in kvantitativa 

data i en enkät från alla skolorna i kommunen som har årkurs 3 så fick jag in data som ger en 

tydlig bild på hur skolorna jobbar med skönlitteraturen och därefter valde jag ut de skolor som 

uppvisade ett ytterlighetsvärde för intervjuer. Efter att jag hade gjort urvalet så genomförde 

jag semistrukturerade kvalitativa intervjuer med de utvalda skolorna. Genom dessa intervjuer 

kunde jag gå ned på djupet i varför de valda skolorna utmärkte sig och få en närmre syn på 

hur skolorna jobbar och varför de har uppgett dessa ytterlighetsvärden.  

Reliabiliteten anser jag vara på en godkänd nivå. Orsaken till att jag vill kalla 

reliabiliteten godkänd beror på främst svarsfrekvensen bland mina enkäter. Jag har fått in 15 

av 22 möjliga svar och det ger en svarsfrekvens på strax över 68%. Enligt Mangione (1995, 

sid 60f) så är svarsfrekvens mellan 60-70 % en acceptabel nivå. 

Genom att kombinera de två metoder jag har använt så kompenserar de varandras 

eventuella svagheter och bidrar till att jag får ett starkare och mer trovärdigt resultat. 



 

17 

 

Jag valde sex stycken intervjuer på grund av att jag först hade en begränsad tidsram. Jag 

skulle inte ha hunnit med flera än de sex jag genomförde. Men jag valde även ut vilka jag 

ville intervjua genom att beakta de svar på enkäten som jag hade fått in. Bryman (2008, s. 

434) skriver att man kan välja de personer man vill utifrån att man vill få en så stor spridning 

som möjligt. Jag ville få en stor spridning och undersöka om dessa lärare arbetade på olika 

sätt. På så sätt skulle jag kunna få fram fakta som är viktig för min forskning. Denna 

urvalsprocess kommer alltså kunna säkerställa att jag intervjuar lärare som skiljer sig åt. 

4.2 Metoddiskussion 

De metoder som användes var enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. Det var 

klart svårare än vad jag trodde att skapa en bra enkät. Under tiden som jag har åkt runt och 

intervjuat olika lärare så har jag märkt att frågorna i min enkät är tolkningsbara. Även mina 

alternativ var helt klart tolkningsbara. Mitt mål med intervjuerna var att sitta ned på ett 

avslappnat sätt och diskutera frågorna med informanten. Jag hade med mig fika till alla 

informanterna för att få en känsla av ett informellt möte. Men i detta avslappnade möte så 

kände jag i efterhand att jag borde ha utvecklat vissa delar av intervjun. För att ytterligare 

utveckla min undersökning så skulle jag gärna genomfört en andra intervju eftersom fler 

följdfrågor dykt upp. 

Det var även svårt att få till intervjuerna. Eftersom att jag undersökte årskurs 3 

så hamnade jag ofrivilligt i de nationella proven. Detta gjorde att några lärare tackade nej till 

att medverka. Detta skulle kunna ha varit ett problem men jag hade turen att de som inte 

kunde eller ville medverka var de lärare som befann sig i en medelgrupp där det fanns många 

att välja av. Hade det varit någon av mina ytterlighetsgrupper så skulle det kunna ställa till 

större problem än vad det nu gjorde eftersom att jag då hade saknat informanter att intervjua. 

Det fanns fler lärare i medelgruppen än de två andra grupperna. 

 Jag känner ändå en tilltro till detta sätt att arbeta på. Genom att kombinera två 

metoder så får jag ett resultat som både visar bredden på hur skolorna arbetar med skönlitterär 

läsning men också djupet som behövs för att förstå de olika svaren i enkäten. Båda dessa 

metoder har sina svagheter. I en enkät så får man in en större mängd svar men det saknas en 

djupare förståelse för de fakta man samlar in. Detta var ett problem i min undersökning men 

jag försökte att minimera detta genom att genomföra några utvalda intervjuer. På detta sätt så 

kunde de två metoderna kompensera varandras svaga sidor. En intervju kan gå in på djupet 
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som en enkät inte kan medan en enkät kan ge en övergripande bild av något som en intervju 

inte kan. Genom att använda mig av flera metoder så fick jag ett både bredd och djup i min 

undersökning.  

 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

När man bedriver forskning finns det några tydliga rekommendationer och regler som man 

bör följa. Vetenskapsrådet har tagit fram ett dokument om vad man ska tänka på och varför 

när man bedriver forskning. Det finns fyra olika regler som anges som grundläggande. dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2015, sid. 6). Jag vill främst belysa mina två delar, enkät och intervjuer, 

med hjälp av dessa krav eftersom att det är dessa två delar som involverar informanten. 

Synar jag mina två metoder med informationskravets regler kan jag se att jag 

först måste informera respondenterna om att det är frivilligt att delta men också att jag 

förklarar vilken roll de har i min studie om de deltar. Jag behöver också informera dem om 

mitt syfte med min undersökning. Jag behöver vara tydlig med att även om de svarat ja till att 

medverka i undersökningen så kan de avbryta sin medverkan när som helst. När jag har gjort 

detta så kommer inte samtyckeskravet vara något problem. Eftersom jag är tydlig med att de 

har möjlighet att medverka för att hjälpa mig och även avbryta när de så skulle vilja så behövs 

inget annat samtycke. Om de svarar så ger de helt enkelt sitt samtycke till att medverka i min 

undersökning. 

I konfidentialitetskravet så stöter jag dock på några problem. I min rapport så 

kommer jag att undersöka hur olika skolor i Karlstad jobbar med skönlitterär läsning och 

genom detta så kommer jag att ställa frågor som skulle kunna uppfattas som jobbiga eller 

utpekande för just den läraren. Detta har jag löst genom att anonymisera svaren. Det enda som 

behöver framgå är vilken skola som de jobbar på.  

Till sist kommer jag in på nyttjandekravet och detta är något som jag inte ser 

några problem med. Det är endast jag som behöver veta skola och namn under eventuella 

intervjuer. Detta kommer användas av mig under arbetets gång. Allt kommer att anonymiseras 

och ingen annan kommer att få tillgång till mitt så kallade ”råmaterial”.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redovisa svaren som inkommit via enkäten och intervjuerna. 

Först listar jag enkäternas resultat som var grunden för mitt urval till intervjuerna. Efter 

enkäterna så sammanställer jag vad respondenterna har svarat i intervjuerna samt kopplar 

detta till svaren på enkäterna. 

 

 

 Tabell 1 
 

Det är tydligt att de tillfrågade lärarna spenderar mellan 2-4 timmar varje vecka på skönlitte-

rär läsning. Endast en lärare har givit ett avvikande svar. Där svarades att det var 0-2 timmar 

som användes.  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0-2 h 2-4 h 4-6 h 6 h eller mer

Hur många timmar används till 
skönlitterär läsning?

Timmar
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 Tabell 2 

 

På vilket sätt som lärarna arbetar med den skönlitterära läsningen är lite mer spridd. Det man 

kan utläsa av undersökningen är att högläsningen är vanligast men att både bänkbok och bok-

samtal används flitigt. Teater och rollspel används dock sällan då endast 1 lärare har uppgivit 

att de använder sig av denna metod. 

 

 Tabell 3 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

På vilket sätt arbetar du med 
skönlitterär läsning?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Inte viktigt
alls

Ganska
viktigt

Väldigt
viktigt

Oerhört
viktigt

Hur ser ni på vikten av att läsa 
skönlitteratur i skolan?

Hur ser ni på vikten av
att läsa skönlitteratur i
skolan?
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Lärarnas syn på hur viktigt det är att läsa skönlitteratur i skolan är tydlig. De allra flesta anser 

att det är oerhört viktigt med att läsa skönlitteratur medan 3 lärare anser det vara väldigt vik-

tigt. 

Fråga 4 fick en del olika svar. Nedan listas dessa: 

- 11 stycken tyckte att det var viktigt för att öva upp läsningen. 

- 6 stycken ansåg att det gav inspiration till vidare läsning. 

- 6 stycken ansåg att det gynnar elevens egen utveckling. 

- 5 stycken tyckte att det hjälpte eleverna att förstå andras livsöden. 

- 3 stycken tyckte att läsningen var grunden för att lära sig den strukturen som behövs för att 

skapa egna texter. 

- 3 stycken tyckte även att det ger eleverna ett större och bredare ordförråd. 

5.1 Resultat av intervjuerna 

5.1.1 Respondenterna 

Jag kommer fortsättningsvis referera till de 6 intervjuade respondenterna som lärare 1-6. Or-

saken till detta är att jag vill tydliggöra vilken respondent som har sagt vad. Gemensamt för 

dem är att alla är klasslärare i årskurs 3. Alla som jag intervjuade hade också arbetat som lä-

rare under många år. Detta var inget krav men framkom under intervjuerna. Jag presenterar 

resultatet genom att ta upp några delar som alla respondenterna diskuterade i intervjuerna. 

 

5.1.2 Hur arbetar lärarna med skönlitterär läsning? 

Lärare 1 arbetade mestadels med boksamtal kring böcker som skildrar olika livsöden. Detta 

var något som lärare 2 vände sig emot. Hen ansåg att elever inte ska behöva utsättas för detta. 

Lärare 2 tyckte att det hörde mer till mellanstadiet och när hen hade försökt att läsa boken 

”Mr. Tom” så insåg hen hur hemsk den var och att hen inte ville att dennes elever skulle 

utsättas för detta. De är och ska fortsätta få vara lite ”naiva”. Lärare 2 sa också att hen hade en 

dotter i åk 4 och att hen ville spara dessa böcker för henne. Dottern ska få veta att det kan 

finnas fula gubbar och ska passa sig för det men att hon inte ska läsa detta nu. 

Alla intervjuade lärare använde sig av bänkbok på ett eller annat sätt. Alla läste 

den på morgonen men lärare 1, 2, 4 och 6 använde sig även av tyst läsning på olika lektioner 

samt som en belöning om de var klara med arbetet i ett annat ämne. Lärare 6 hade dock ett lite 
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annorlunda sätt att använda sig av tyst läsning. Eleverna skulle läsa för sig själva tyst och så 

gick läraren runt och lyssnade på dem. Detta gjorde läraren på grund av att hen försökte följa 

upp både att de läste och hur bra de läste. 

Ett annat sätt att arbeta på var boksamtal och här fanns det större skillnader 

mellan de intervjuade lärarna. Lärare 1 var tydlig med att boksamtal var oerhört viktigt för 

hen. Detta var viktigt eftersom att hen använde sig medvetet av böcker som berättade om 

olika livsöden. Lärare 1 ville att eleverna ska lära sig att känna empati och att de ska kunna 

sätta sig in i andra personers situationer. Lärare 1 betonade att om eleverna fick läsa och lära 

sig förstå varför detta händer de olika romanfigurerna så skulle de växa som individer och 

kunna komma med egna inlägg i debatten om främlingsfientlighet. Hen hade många olika 

nationaliteter i klassen och det präglade hens undervisning. Detta var något som även lärare 5 

höll med om även om hen inte jobbade så mycket med boksamtal som lärare 1 gjorde. 

Skillnaden i dessa två fall hade en del med resurser. Skolan som lärare 5 arbetade på ska 

byggas om och de hade vid tillfället för intervjun inte möjlighet att använda något extra rum 

eller personal till att dela upp klassen i mindre grupper. Lärare 5 önskade att detta skulle 

ändras när nya skolan är på plats. Lärare 2, 3, 4 och 6 använde sig också av boksamtal men i 

mycket mindre utsträckning. Lärare 2 hade dock genomfört något som hen kallade för läsfest. 

Under läsfesten så genomförde de många muntliga bokrecensioner och passade även på att 

genomföra några boksamtal.  

Nästan alla lärare arbetade med högläsning. Lärare 1, 5 och 6 använde sig av 

högläsning ofta (3-5 ggr/ vecka) medan lärare 2, 3 och 4 läste någon enstaka gång varje 

vecka. 

Teater eller dramatisering av något slag var något som inte användes i speciellt 

stor utsträckning. Lärare 1 försökte, sa hen, men hade problem med olika resursfrågor som till 

exempel lokaler eller personal till detta. Lärare 3 nämnde tidsbristen som en orsak till att hen 

inte jobbade med dramatiseringar som hen skulle ha velat. Lärare 1 tyckte också att det var 

svårt att hitta böcker eller dramatiseringar som hade ca 20 roller. Då blev hen beroende av 

mindre grupper och då kom just lokalbristen att bli ett problem. Övriga lärare (2, 4, 5 och 6) 

använde sig inte av teater eller dramatiseringar av någon sort.  
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5.1.3 Hur mycket lektionstid används till skönlitterär läsning? 

Enligt resultatet på min enkät så använde alla lärarna, utom en, sig av 2-4 timmar per vecka. 

Alla mina intervjuade lärare hade svarat just 2-4 timmar och detta stämde även överens med 

mina intervjuer. Detta var tiden som de använde och det var främst varje morgon som 

eleverna fick sitta med sina bänkböcker. Däremot så svarade lärare 4 att eleverna även får läsa 

som belöning i slutet av andra lektioner om de är klara med sina uppgifter. Detta räknade dock 

inte läraren med i den totala tiden eftersom att det inte var alla som fick läsa utan endast de 

som var klara med övriga uppgifter. 

5.1.4 Vilka resultat vill lärarna uppnå med den skönlitterära 

läsningen? 

Lärare 1 ville att den skönlitterära läsningen skulle hjälpa eleverna att utvecklas som personer 

till varma och empatiska medborgare i samhället. Hen påpekade att syftet med detta arbete var 

att utveckla eleverna. Genom läsningen så skulle de få vidga sina vyer och lära sig förstå 

andra människors livsöden. Hen har använt sig av livsöden som till exempel att vara ett gatu-

barn i Honduras eller en flicka i Afghanistan. Dessa historier, menar läraren, kommer att ge 

eleverna en insikt i hur det är i olika delar av världen och även lära dem att uppskatta det vi 

har här i Sverige. Hen pratar också om att man får en viss källkritik på köpet om man läser 

och talar om det man läst. Lärare 1 menar att eleverna börjar fundera i vad det skrivna ordet 

betyder. Alltså om vilket budskap som kan finnas bakom texten. Hen tar upp Imse vimse spin-

del som ett exempel och vilket budskap som kan finnas bakom texten där. Läraren menar att 

det kan handla om att även om livet är hårt så gäller det att inte ge upp. 

Lärare 2, 4 och 6 pratade mer om att resultatet med läsningen i hens klass var 

mer att de skulle finna en läslust och på så sätt fortsätta läsa. Lärare 2 betonade att de inte 

hade läst så mycket med tidigare lärare och att några i klassen hade det jobbigt med läsningen 

så hens mål var lite mer inriktat på att de skulle gå vidare till årskurs 4 med en läslust och på 

så sätt få fortsätta utvecklas. Hen nämnde också att många lärare kan släppa på detta med läs-

ning redan i mellanstadiet. Det var i alla fall hennes uppfattning och lärare 2 betonade att hen 

har jobbat på mellanstadiet i 17 år. 

Lärare 3 nämnde några andra positiva aspekter med skönlitterär läsning. Hen sa 

att eleverna blir bättre på ordförståelsen samt att de blir skickligare läsare. Med detta menade 
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lärare 3 att eleverna kommer att vara skickligare på lässtrategierna och på så sätt få nytta av 

detta i andra ämnen också. Detta instämmer även lärare 4 och 6 i.  

Lärare 5 har upplevt att läsningen hjälper hen med värdegrundsarbetet i klassen 

och skolan. De har tidigare haft problem med mobbning och bråk men de har jobbat hårt för 

att få bort detta. Här kommer även läsningen in, menar lärare 5. Läsningen har fått eleverna 

att reflektera lite över hur det är att vara en flykting och komma till ett land som Sverige. 

Detta har gjort att eleverna förstår varandra bättre, enligt läraren. 

5.2 De olika delarna i rapporten 

I kapitel 1 skriver jag om bakgrunden till varför jag har valt att forska om just skönlitterär 

läsning i Karlstads skolor. Jag nämner även varför jag anser att denna forskning kan vara till 

stor fördel för mitt fortsatta yrkesliv. Dessutom kan man läsa vad mitt syfte med studien är 

och vilka frågeställningar jag har arbetat med.  

I kapitel 2 finns en längre genomgång av forskningsbakgrunden. Här går jag, 

med hjälp av litteratur på området, igenom vad skönlitteratur är, hur man kan arbeta med 

skönlitteratur samt en kortare genomgång av utvalda delar av PIRLS-rapporterna från 2001, 

2006 och främst 2011. 

I kapitel 3 visar jag vilka teoretiska utgångspunkter jag har för arbetet samt hur 

detta har påverkat mig i min rapport.  

I kapitel 4 går jag igenom mina metoder och dess styrkor och svagheter samt 

vilken reliabilitet och validitet jag anser att forskningen har. 

I kapitel 5 redovisar jag resultatet från mina enkäter i form av stapeldiagram 

med tillhörande text. Dessutom redovisas svaren på de sex intervjuerna som jag har utfört. Jag 

kopplar inledningen till resultatet och väljer att visa vad de olika enkäterna och intervjuerna 

har fått för svar. 

I kapitel 6 redovisas min diskussion där jag diskuterar svaren jag fått i 

forskningen. Dessa svar diskuteras med utgångspunkt i mina frågeställningar som återfinns i 

syftet. På detta sätt så kommer mina frågor anses vara besvarade. 

Sist i arbetet kommer bilagor från enkäten som användes och en intervjuguide 

som användes som grund i mina intervjuer. 
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6 Diskussion 

6.1 Hur arbetar lärarna med skönlitterär läsning? 

Det fanns flera sätt att arbeta med skönlitteraturen. I min undersökning var det bänkbok, 

högläsning och boksamtal som var vanligast. Det finns både positiva och negativa aspekter 

med dessa sätt att arbeta på. I intervjuerna framkom att boksamtal ofta används mer 

sporadiskt medan bänkbok och högläsning är regelbundna aktiviteter. Angående bänkboken så 

var en av mina förutfattade meningar att lärarna använde bänkboken som ett sätt att få 

eleverna att sitta still och vara tysta. Detta är något som även Olle Widhe varnade för (2015, s. 

5). Widhe menar att den tysta läsningen kan finnas till som disciplinerande åtgärd.  

Lärare 3 och 5 svarade till exempel att hen inte följde upp den tysta läsningen speciellt 

mycket och då finns det en risk för att läsningen blir en disciplinerande åtgärd istället för ett 

glädjefyllt tillfälle att sjunka in i bokens värld. Detta skulle kunna betyda att eleverna riskerar 

tappa läslusten. Om eleven kopplar läsning till en disciplinär åtgärd så kommer inte detta att 

främja den läslust lärarna säger sig vilja skapa. Lärare 6 följde ofta upp den tysta läsningen 

med att gå runt och lyssna när de läste tyst för sig själva. Det sociokulturella perspektivet 

förespråkar att eleverna ska interagera och lära sig av varandra. Denna brist på uppföljning får 

tyvärr konsekvensen att eleverna inte gör detta. De kommer förmodligen inte lära sig lika 

mycket av läsningen som de skulle kunna göra. Lärarna framhåller gärna att eleverna kan 

utveckla sin självkänsla och sitt ordförråd. Detta stämmer väl överens med forskningen jag 

har presenterat (Fast, 2009, s. 52f) (Lindö, 2005, s. 23ff), (Kåreland, 2009, s. 63) och (Langer, 

2005, s. 13). Men om de inte får praktisera det som de läser så riskerar de att missa en 

möjlighet till inlärning.  

Högläsningen var också ett vanligt inslag och här var de jag intervjuade rörande 

överens om att det var väldigt viktigt med högläsning eftersom att detta kan vara mer 

avslappnande än att fokusera på bokstäverna i en bok (Jönsson, 2007, s. 10). Detta var något 

som lärare 2 betonade. Hen sa bland annat, ”bara att kunna sitta och lyssna och få inre bilder 

av mitt läsande tror jag är viktigt för eleverna”. Problemet med högläsning verkar annars ligga 

i vilken bok man bör läsa för klassen. Lärare 1, 2 och 4 betonade att man behöver variera 

böckerna samtidigt som de finner rätt bok för de flesta i klassen. Detta är något som 

Chambers också framhäver (Chambers, 2011, s. 65ff). Han skriver också om vikten av att 
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välja rätt bok men tillägger att lärarens val av böcker också kan öppna upp elevens vilja att 

testa andra sorters böcker. Alltså att eleven som kanske alltid läser Lasse-Maja-böcker nu 

vågar testa någon bok från annan genre. Om inte detta görs så riskeras vi att missa en 

möjlighet att utmana eleven i sitt läsande. Högläsning är även en social situation där eleverna 

kan lyssna på läraren som läser. Eleverna lyssnar på ord, uttal och betoning som utvecklar 

dem samtidigt som det väcker ett intresse för nya världar. Eleverna lär sig att imitera den 

vuxnes sätt att uttala ord och leva sig in i berättelsen (Chambers, 2011, s. 62ff). Används inte 

högläsning så tar man bort en rofylld stund och interaktionen mellan läsare och elev. Används 

detta ihop med boksamtal så blir detta ännu mer socialt och eleverna får möjlighet att 

fundera/nå insikter som de annars kan ha väldigt svårt att nå om de inte har någon att 

diskutera med. Det sociokulturella perspektivet som färgar mig i hur jag vill att 

undervisningen ska ske passar väl in i denna situation. Att eleverna lär sig genom sociala 

samspel med andra är själva grunden i sociokulturella perspektivet. Hela processen att först 

läsa eller lyssna på en berättelse sätter ofta igång en eller flera tankar. Genom att diskutera 

dessa tankar så kan eleverna i till exempel ett boksamtal få nya tankar eller nya insikter. Då 

har de lärt sig något genom en social situation.  

Ett problem med dessa boksamtal var att de inte användes kontinuerligt av alla 

lärarna. Lärare 1 lyfte fram att hen ofta genomförde boksamtal. Främst med högläsningsboken 

som hen har valt. Detta gjordes med ett bakomliggande syfte. Lärare 1 ansåg att de böcker 

hen valt som innehöll flera olika livsöden stärkte elevens empati och utvecklade elevens 

förståelse för omvärlden. Detta är något som skolan ska göra enligt läroplanen (Skolverket, 

lgr11, s. 222). Judith Langer skriver också om förståelse för andra människors situationer, hon 

skriver: ”[…] ur detta kommer en växande förmåga att förstå de val som människor ställs 

inför i livet och litteraturen – och även en förmåga att utforska och finna nya valmöjligheter” 

(2005, s. 73 f). Jag anser att boksamtal bör användas ofta och att det skulle kunna användas 

som en uppföljning på bänkboken. Här påverkar mina sociokulturella glasögon mig mycket. 

Jag menar att det kan vara svårt att kontrollera om eleven har läst vid den tysta läsningen men 

om man genomför ett boksamtal om boken som eleven har läst så kan läraren kontrollera att 

eleven verkligen har läst. Denna uppföljning blir då en interaktion mellan elev och lärare. Ett 

samtal om bokens innehåll kan både bekräfta vad eleven redan visste om boken men även 

utveckla elevens tankar genom att läraren ställer frågor där eleven får tänka till och detta kan 

leda till nya, mer komplicerade tankar. Eleven har då nått längre i sina tankar med hjälp av en 
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vuxen än vad hen skulle ha gjort annars. Vygotskij sa att ”det som barnet för tillfället gör med 

hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på egen hand” (Lindqvist, 1999, s. 271). Detta passar 

väl in på mina egna tankar om hur man bör arbeta med skönlitterär läsning. Boksamtal är ett 

bra sätt, enligt mig, att lyfta fram partier i boken där det kan uppstå frågor som till exempel 

varför en person är elak eller gör något dumt. Detta kan sedan göra så att eleverna får en ökad 

förståelse för olika situationer och en förmåga att känna empati även för den ”dumma 

personen” som gjort något fel. 

Lärare 6 menade att man hör ifall eleven har läst och förstått en bok via dessa samtal. 

Hen menade att detta var ett mer effektivt sätt att se om en elev läst boken än en 

bokrecension. Även om hen använde sig av bokrecensioner också. Det finns dock vissa 

problem med detta. Ett problem skulle kunna vara att läraren då bör ha läst igenom alla 

böckerna som eleverna har läst eller kommer att läsa och det ställer mycket höga krav på 

läraren. Alltså, för att kunna genomföra ett boksamtal så bör läraren ha läst boken och lagt 

märke till några intressanta aspekter med boken som till exempel ett dilemma som kan 

diskuteras. 

6.1.1 Hur mycket lektionstid används till skönlitterär läsning? 

Det absolut vanligaste var att lärarna använde sig av 2-4 timmar per vecka. Däremot framgick 

det i intervjuerna att några lärare använde mer tid till framförallt bänkboksläsning än vad de 

angav. Detta berodde på att det var flera elever, men inte alla, som blev klara med arbetet på 

en lektion och då fick de sitta ned och läsa. Detta, tycker jag, är lite oroväckande. Det verkade 

som om de satte eleverna på tyst läsning för att de skulle göra något medan de hjälpte de 

andra eleverna som inte var klara. Detta varnar också Karin Jönsson för när hon skriver om 

eventuella problem med bänkboken. Hon skriver då att om eleverna får ta fram bänkboken när 

de är klara så betyder detta att vissa elever, de som oftast inte hinner färdigt, nästan aldrig 

kommer få extra lästräning (2007, sid 156 ff). Detta kan även vara att använda sig av tyst 

läsning som ett disciplineringsverktyg. Widhe (2015, s. 5) varnade för att man bad eleverna att 

läsa bänkboken för att få tyst på dem. Målet med denna läsning blir alltså inte att skapa insikt 

eller uppnå nån speciell kunskap utan bara att få tyst i klassen medan läraren använder sin tid 

för att hjälpa de som ännu inte hunnit klart. Problemet som uppstår är att flera elever sitter 

overksamma och inte lär sig något. För att komma till rätta med detta problem behöver lärarna 

ha andra extrauppgifter redo när de planerar lektionen eller i alla fall följa upp den tysta 
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läsningen med till exempel ett boksamtal så att eleven lär sig av sin lässtund. På detta sätt 

utnyttjas tiden i klassrummet mer effektivt och eleverna hjälps till olika insikter i den bok de 

läser. 

6.1.2 Vilka resultat vill lärarna uppnå med den skönlitterära 

läsningen? 

Som jag nämnde i resultatet så finns det flera olika kunskaper som lärarna vill att eleverna ska 

lära sig. Lärare 4, 5 och 6 ansåg att ett mål med läsningen var att få ett utökat ordförråd. Detta 

är något som Rigmor Lindö (2005, s.23 ff), Lena Kåreland (2009, s. 63) och Judith Langer 

(2005, s. 13) också lyfter som en positiv aspekt med läsandet. De skriver att läsningen kan 

bidra till att stärka eleverna samt att de kan lära att uttrycka sig bättre. Dessa forskare betonar 

också något som flera av lärarna varit inne på (lärare 1, 3 och 5). Nämligen att arbetet med 

skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att utveckla sin identitet och stärka sin självkänsla.  

Det finns flera svar på vad eleverna kan lära sig genom arbetet med skönlitterär 

läsning och alla svaren stöds också av forskningen som jag har presenterat tidigare i min 

forskning. Detta gör också att jag börjar fundera lite på tidsaspekten som jag presenterade i 

resultatet. Min fundering är: 

Om läsningen är så viktig och man kan lära sig så mycket samtidigt som lärarna är eniga om 

att det är oerhört viktigt. Varför följs den inte upp mer aktivt? Varför arbetar inte alla mer 

målmedvetet med detta? 

I de intervjuer jag genomfört ser jag en klar skillnad på de som arbetar på flera 

olika sätt och de som jobbar på ett fåtal olika sätt. Jag kan se att de som utmärkte sig i enkäten 

också är de som följer upp läsningen mest genom främst boksamtal. Dessa lärare verkade 

också vara inriktade på det sociokulturella perspektivet då de följer upp och genomförde flera 

gemensamma aktiviteter i klassen, något som förespråkas i just det perspektivet. 

Hos några andra lärare upplever jag att det var oerhört viktigt med läsning men 

att detta inte avspeglar sig i undervisningen. Det fanns ingen uppföljning alls på den tysta 

läsningen och inte heller något annat sätt att följa upp läsningen på mer än att det ”märker jag 

ju på deras bokrecensioner om de har läst”. Det var inte intressant eller aktuellt att följa upp 

den tysta läsningen. Samtidigt är tidsaspekten intressant här. Trots att de arbetade med olika 

antal metoder och följde upp detta mer eller mindre så använder alla ungefär lika mycket tid 



 

29 

 

vilket i sig skulle kunna betyda att alla uppgifter som de uppgett vid intervjun kanske inte 

stämmer. Annars kan det vara så att de lägger olika mängder med tid på varje metod. Detta är 

frågor som jag skulle vilja forska vidare i och som jag inte kan dra några vidare slutsatser om 

vid denna undersökning. 

Jag påbörjade denna forskning med en önskan om att få svar på några 

observationer jag hade gjort. Jag ville undersöka om den tysta läsningen användes som ett 

disciplineringsverktyg, som Olle Widhe (2015, s. 5) varnar för, eller om vi systematiskt följer 

upp läsningen. Jag tycker att jag har fått den frågan besvarad även om svaret i sig inte är 

entydigt. Vissa lärare följer upp via boksamtal och arbetar aktivt med läsningen men samtidigt 

så finner jag att mina farhågor också till viss del besannas. I forskningen syntes att några 

lärare inte följer upp läsningen speciellt mycket och av intervjuerna att döma så användes tyst 

läsning tyvärr som disciplineringsverktyg. Mitt sociokulturella synsätt påverkar mig, som jag 

skrivit tidigare, och jag blir genuint rädd när jag tänker på att jag själv skulle kunna bli sådan. 

Det kan vara så att bristen på tid som några av lärarna påpekade kan göra att man prioriterar 

de som behöver mer stöd. I en sån situation kan jag se hur jag själv i framtiden skulle kunna 

använda bänkboken som ett disciplineringsverktyg. Vetskapen om detta kommer 

förhoppningsvis att stoppa mig.  

Jag tycker att man kan se i min forskning att det finns arbete att göra i form av 

att tydliggöra varför vi använder oss av tyst läsning och hur detta ska följas upp. Några av 

lärarna som jag intervjuade fick en liten ”a-ha”-upplevelse när jag ställde frågan om hur de 

följer upp den tysta läsningen.  Läsningen följs oftast upp via läxläsning men allt som allt 

används 2 ̶ 4 timmar per vecka till ett moment som knappt följs upp alls. Här behövs en 

djupare analys och det blir också ett av mina förslag på fortsatt forskning. Jag skulle vilja 

utforska varför vi inte följer upp den tysta läsningen mer. Dessutom skulle jag vilja genomföra 

denna forskning som jag har genomfört i en större skala. Det skulle vara mycket intressant att 

se hur resten av Sveriges lärarkår gör.  

Med utgångspunkt i de försämrade PIRLS-resultaten så ser jag ett behov av att denna 

forskning sker snarast. Eller i alla fall finns ett behov av att lärarkåren analyserar sina egna 

lektioner och funderar över varför vi gör vissa saker. 
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Bilaga 1 – Enkäten 
 
Hej! 

Jag heter Niklas Hall och studerar just nu till lärare i årkurserna F-3. Jag skulle behöva er 

hjälp med att besvara en kort enkät om skönlitterär läsning i årskurs 3. Jag gör detta som en 

del av mitt examensarbete och för att jag själv är mycket intresserad av hur skolor jobbar med 

just skönlitterär läsning. 

Denna enkät är nästan anonym. Med nästan så menar jag att det enda jag skulle behöva veta 

är vilken skola som har svarat.  

Jag hoppas att en lärare i årskurs 3 skulle kunna svara på denna enkät. Jag skickar ut detta via 

mail till er rektorer och önskar att ni kan vidarebefordra detta till berörda lärare. 

De enda krav jag har är att de jobbar i årskurs 3 och arbetar med svenskämnet. 

Ni kan besvara via att skicka tillbaka ett e-mail till min adress niklashall@hotmail.com  

Tips: Vill ni skriva ut enkäten och svara på papper så kan ni få skanna pappret och skicka eller 

om ni verkligen vill så kan ni posta enkäten (ifylld) till adressen 

Niklas Hall 

Hemvägen 16a 

65347 Karlstad 

 

Tack på förhand/Niklas Hall  

Skriv över med digital penna 
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Nedan följer frågor med olika svarsalternativ. Hur ni fyller i det svaret ni vill svara kan se 

olika ut. Om ni skriver ut pappret så kan ni ringa in det svaret som passar bäst. Om ni istället 

svarar via e-mail så kan ni markera ert svar och göra så att den blir i fet stil. Det kommer då 

att se ut ungefär så här:  
a. 0-2 timmar 

Frågorna är ställda för att undersöka hur ni jobbar under en vanlig vecka. Med vanlig vecka så 

menar jag en typisk skolvecka mån-fre. Detta kan se annorlunda ut från vecka till vecka med 

tanke på olika temaarbeten men jag hoppas att ni kan försöka få ut ett ungefärligt snittläsande. 

Det finns en viss osäkerhet i svaren. I till exempel fråga 1 så finns svarsalternativet  2 timmar 

med i 2 olika svarsalternativ. Här får ni välja om ni brukar använda er av lite mer än två 

timmar eller lite mindre än 2 timmar. 

Vill ni inte svara på en fråga så finns möjligheten att skriva svaret i övriga kommentarer. Min 

uppmaning är ändå att svara på ett av alternativen och sedan komplettera med text i övriga 

kommentarer. 

Med skönlitterär läsning menas allt ifrån bänkbok (egen läsning), högläsning, boksamtal och 

övrig bearbetning av skönlitterära läsningen (t.ex. teater). 
1. Hur mycket undervisningstid ägnar du åt skönlitterär läsning (alltså elevernas läsning) en 

vanlig vecka? 

a. 0-2 timmar 

b. 2-4 timmar 

c. 4-6 timmar 

d. 6-8 timmar 

e. 8 timmar eller mer 

 

Övrig kommentar:                

 

2. På vilka sätt arbetar ni oftast med skönlitterär läsning? 

a. Bänkbok (elevens tysta läsning) 

b. Högläsning 

c. Teater om innehållet i någon bok. Tex ett avsnitt där ett etiskt problem uppstått 

d. Boksamtal 

e. Andra sätt – skriv gärna hur ni arbetar i fältet för övriga kommentarer 

 

Övriga kommentarer:     

 

 

 

 

 
3. Hur ser ni på vikten av att läsa skönlitteratur i skolan? 

 

a. Inte viktigt alls 

b. Ganska viktigt 

c. Väldigt viktigt 



 

 

d. Oerhört viktigt 

Övriga kommentarer: 

        
4.  På vilket sätt anser ni att skönlitterär läsning är viktigt för eleverna? (Besvaras om ni har sva-

rat alternativ b, c eller d på fråga 3) 

Svar:   

 
  

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuförfrågan 

VIKTIG Information inför intervjun: 

Hej! 

 

Jag heter Niklas Hall och skriver examensarbete på Karlstads universitet. Jag skriver om 

skönlitterär läsning i årskurs 3. Jag har tidigare skickat ut enkäter till alla grundskolor i 

Karlstad som har en årskurs 3:a. Mitt syfte är att få en bild av hur olika skolor i Karlstad 

jobbar med skönlitterär läsning i klassrummen. 

Orsaken till att jag vill intervjua just dig är att jag funnit dina svar i tidigare 

utskickad enkät som intressanta. Deltagandet i undersökningen är helt klart frivillig och du 

kan när som helst välja att avbryta intervjun. Min förhoppning är att du väljer att delta då 

detta kommer ge mig kunskap om hur olika sätt att arbeta kan ge olika resultat. I mitt 

kommande yrke som lärare anser jag att detta ger mig en fördjupad syn på hur jag kan arbeta 

för att mina elever ska få den bästa tänkbara utbildningen. 

Intervjun kommer att vara anonym och du kommer endast att till exempel Anna 

eller Bea om du vill. Inget i dina svar kommer att kunna härledas tillbaka till dig. Det du säger 

kommer heller inte att användas till något annat än mitt examensarbete. 

Jag kommer inte att skicka ut någon samtyckesblankett då jag anser att du ger 

samtycke till att vara med på intervjun genom att tacka ja till intervjun och sedan genomför 

den. Du kan däremot alltid välja att avbryta intervjun och välja att inte delta i undersökningen 

om du så skulle vilja. 

 

 

Förenkla och avdramatisera! 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

Vad  vill jag få reda på via intervjuerna? 

 

Mina frågeställningar är följande:  

- Hur arbetar lärarna med skönlitterär läsning? 

- Hur mycket lektionstid används till skönlitterär läsning? 

- Vilka resultat vill lärarna uppnå med den skönlitterära läsningen? 

 

Exempel på frågor: 

Öppna med en enkel fråga för att få igång en diskussion och fortsätt sedan utifrån 

respondentens svar. 

Exempel på Första frågan:  
- Vad tycker du om skönlitterär läsning i undervisningssyfte? 

(efter svaret så går jag vidare med hur och varför frågor. På detta sätt bör jag komma in på 

hur de jobbar själva i skolan samt varför de jobbar som de gör) 

Detta kan sedan kopplas till nedanstående frågor. Om detta sker i samtalet så bör det bli en 

avslappnad och bra intervju där jag fördjupar mig mer i deras enkätsvar och på så sätt får 

en heltäckande bild av lärarens sätt att arbeta samt syn på skönlitterär läsning. 
- Du uppgav att du jobbade med skönlitterär läsning på några olika sätt [infoga deras svar], hur 

kommer det sig att du har valt just dessa sätten? Försök få en koppling till sista frågan om att 

det är oerhört viktigt 

- Jobbar du precis som du vill jobba med detta eller hur skulle du vilja jobba med skönlitterär 

läsning? här vill jag få in avsnittet med hur viktigt de ansåg det vara med skönlitterär läsning 

och koppla detta till hur de jobbar. Tex de som sagt att de anser det vara oerhört viktigt fast 

ändå kanske använder endast ett sätt att jobba på. 

- Du nämnde i enkäten att du använde dig av 2-4 timmar på skönlitterär läsning varje vecka, 

skulle du vilja använda dig av mer eller mindre tid eller känner du att det är lagom med tid? 

Om mer tid, till vad? Alltså vad skulle den extra tiden användas till? 

- Hur gör ni, har ni nåt speciellt utrymme där ni läser? 

- Hur ser tillgången på böcker ut? 

- Ta med teoretiska tankar i intervjun!! 

 

 

 


