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Sammandrag 

Syftet med undersökningen i detta examensarbete är att med hjälp av att samla material 

från läroplaner, tidigare forskning, handböcker och lärarintervjuer ta reda på vilken 

funktion skönlitteraturen kan ha i skolans första årskurser. De metoder som används för 

att nå fram till resultatet är i första hand litteraturundersökning och som en fördjupning 

av litteraturundersökningens resultat används semistrukturerade intervjuer med 

verksamma lärare i årskurs 3. De resultat som framkommer i studien är att 

skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser är mångfacetterad, eftersom arbetet 

med skönlitteratur inverkar på flera olika delar av undervisningen som bland annat elevers 

identitetsutveckling, läsmotivation, avkodning och läsförståelse.  

  

Nyckelord: skönlitteratur, läsförståelse, literacy, läsutveckling, läsundervisning, 

läsprocess, läsmotivation, läslust. 
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1. Inledning 
I detta examensarbete undersöks skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser enligt 

läroplaner, tidigare forskning och handböcker. De läroplaner som jämförs är från Sverige, 

Finland och Åland, eftersom det är regioner som är geografiskt närbelägna och har flera 

beröringspunkter. Skolsystemen i dessa regioner är i stort sett lika men skillnader förekommer. 

Därigenom kan en jämförelse regionerna emellan bidra till intressanta slutsatser. Valet av vilka 

regioner som jämförs ligger även i vårt eget intresse som blivande lärare inom landskapet 

Åland, eftersom dessa regioner ofta jämförs på Åland när det gäller resultat och skolsystem. 

Genom att även undersöka vad handböcker och tidigare forskning säger om ämnet kan läsaren 

få en överblick över vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolan. 

Skönlitteraturen har en betydande roll inom framförallt svenskämnet i skolan och kan i vissa 

fall betraktas som den ledande typen av litteratur i undervisningen, eftersom den ger möjlighet 

till många olika metoder och arbetssätt (Ålands landskapsregering 2015:37). En aspekt av 

användandet av skönlitteratur i skolan som kan problematiseras är variationen i dess funktion. 

Skönlitteraturens funktion kan beskrivas olika i olika typer av texter som läroplaner, 

handböcker och tidigare forskning. Skönlitteraturens funktion i skolan kan även vara olika 

beroende på i vilket sammanhang den förklaras och av vem. I olika regioners styrdokument 

såsom läroplaner och kursplaner kan skönlitteraturen ha olika funktion. I forskning och i 

handböcker skrivna av olika författare presenteras olika teorier som beskriver vilken roll 

skönlitteraturen kan ha i skolan. Genom att ta del av denna studie kan man som läsare 

förhoppningsvis ta med sig nya tankar ut i skolvärlden om hur skönlitteraturen kan fungera i 

skolan, oavsett om man är lärare med lång arbetserfarenhet, nyutexaminerad lärare eller 

lärarstuderande. 

 

1.1 Syfte 

Denna studie är en litteraturstudie där syftet är att undersöka vilka olika funktioner 

skönlitteratur kan ha i skolans första årskurser beroende på i vilket sammanhang det förklaras. 

Fokus i studien ligger på att undersöka och jämföra den åländska (Ålands landskapsregering 

2015), den finländska (Utbildningsstyrelsen 2014) och den svenska läroplanen (Skolverket 

2018) för årskurs F–3. Förutom styrdokument analyseras även olika handböcker som beskriver 

arbete med skönlitteratur i skolan samt resultat från tidigare forskning. Utöver 

litteraturundersökning genomförs två lärarintervjuer som ska fungera som en fördjupning av 

den information som fås från litteraturen. Det samlade och analyserade materialet från 

litteraturen och intervjuerna fungerar tillsammans som en översikt där skönlitteraturens olika 

funktioner i skolans första årskurser beskrivs. Studien är främst inriktad på läsundervisningens 

senare del när eleverna besitter en viss läskunnighet. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna fungerar som utgångspunkt i insamlingen och analysen av 

undersökningens data. Syftet med forskningsfrågorna är att få fram information om 
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skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser från olika källor som läroplaner, tidigare 

forskning, handböcker och lärarintervjuer. 

• Vilken funktion har skönlitteraturen i skolan enligt den åländska läroplanen för årskurs 

1–3, den svenska läroplanen för årskurs F–3 och den finländska läroplanen för årskurs 

1–3? 

• Vilken funktion har skönlitteraturen i skolans första årskurser enligt tidigare forskning? 

• Vilken funktion har skönlitteraturen i skolans första årskurser enligt olika handböcker? 

• Vilken funktion har skönlitteraturen i skolans första årskurser enligt lärarintervjuer? 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden förklaras begrepp som är centrala i undersökningen: läsningens funktion, 

läsförståelse, literacy och läslust. Även skolsystemen i Sverige, Finland och på Åland beskrivs 

nedan för att ge läsaren grundläggande information som kan bidra till en djupare förståelse i 

undersökningen av läroplanerna från de tre regionerna. 

 

2.1 Läsningens funktion 

För att förstå vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolan bör man se över vilken funktion 

själva läsningen har hos eleverna. Fast (2008) beskriver olika typer av läsundervisning i skolans 

första årskurser. Den allra vanligaste undervisningsformen är den formella läsundervisningen 

där synen på läsundervisning är att det är avgörande för elevernas läsinlärning att de är bekanta 

med bokstävernas utseende och ljud innan de kan lära sig att läsa texter. I den formella 

läsundervisningen används läroböcker för att eleverna ska uppnå läskunnighet (Fast 2008:35–

37). Utöver den formella läsundervisningen som sker i skolan talar Fast (2008:38–40) även om 

begreppet literacy som beskrivs i avsnitt 2.3. 

När barns läsning studeras är det även viktigt att ta i beaktande att det finns olika typer av läsare 

(Westlund 2009:93). Varje individs läsprocess är unik och befinner sig ständigt i förändring. 

Hur läsningen ser ut hos olika individer beror på faktorer som ålder, tidigare erfarenheter och 

vilken typ av motivation läsningen drivs av. Westlund (2009:93) delar in lästyperna i två olika 

grupper, goda och svaga läsare. En god läsare definieras som en person med positiv inställning 

gentemot läsning och som besitter strategier för att förstå olika slags texter. En svag läsare 

däremot definieras som en person utan läslust med svag förmåga till avkodning samt med svag 

förmåga till att förstå texter (Westlund 2009:94). Taube (2013) beskriver i sitt kapitel i 

antologin Läsning skillnader mellan pojkars och flickors läslust. Om en jämförelse görs mellan 

de nordiska länderna är skillnaden mellan flickors och pojkars läsförmåga störst i Finland, 

vilket innebär att de finländska flickorna presterar avsevärt bättre än de finländska pojkarna när 

det gäller läsning av skönlitteratur (Taube 2013:102). Detta tros ha effekt på deras motivation 

till läsning. Även i Sverige kunde man efter PISA-undersökningen 2009 konstatera att flickors 

läslust låg högt över pojkarnas (Taube 2013:105). De stora skillnaderna i läslust och läsförmåga 

tros bero på biologiska faktorer kopplade till kön samt genusföreställningar (Taube 2013:106–

107). 

Det förekommer även olika typer av läsroller när elever genomgår processen för läsutveckling. 

Gibbons (2012) beskriver fyra olika läsroller, kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och 

textanalytiker. Kodknäckare är den roll läsare befinner sig i då de lär sig knäcka koden mellan 

ljud och bokstav. Avkodningsaspekten är viktig när det handlar om att lära sig att läsa (Gibbons 

2012:128). Textdeltagare är den andra roll eleverna går in i, som uppstår när läsaren kan koppla 

samman den lästa texten med de egna förkunskaperna, det vill säga när läsaren kan relatera till 

texten utifrån sina egna upplevelser. Detta betyder också att läsare kommer att tolka texten olika 

beroende på vilka förkunskaper de besitter. Textanvändare är följande roll som uppstår när 

läsaren får möjlighet att diskutera texten, till exempel när en vuxen ställer frågor vid högläsning 

eller i ett boksamtal. Textanalytiker är den avslutande rollen i läsprocessen som innebär att 
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läsaren har utvecklat förmåga till att förstå texter på djupet och en förståelse för att läsare tolkar 

texter olika. I denna roll är läsaren kritisk vid läsning (Gibbons 2012:128–129). 

 

2.2 Läsförståelse 

Westlund (2009) beskriver begreppet läsförståelse som komplext, eftersom det innefattar flera 

olika element. Hon menar att läsförståelse är tätt förankrat i vilka förutsättningar eleverna har 

vid läsning. Dessa förutsättningar kan vara elevernas kognitiva förmåga, motivation till läsning 

och andra faktorer som sociokulturell bakgrund och ålder (Westlund 2009:8). Hon anser att det 

är avgörande för elevers läsinlärningsprocess att fokus i undervisningen ligger på både 

avkodning och läsförståelse eftersom de två begreppen hör samman (Westlund 2009:50). Det 

är dock inte givet att en elev som behärskar avkodning alltid förstår vad som läses. En elev som 

behärskar avkodning och har ett flyt i läsningen har bättre förutsättningar för att lära sig att 

förstå de texter som läses (Westlund 2009:39). Läsinlärningsprocessen startar så fort barn lär 

sig nya ord och skapar sig en muntlig ordförståelse. Vidare utvecklas barnens läsförmåga när 

arbetet med avkodning inleds i skolan. Därefter kan förmågan att skapa förståelse för den text 

som läses utvecklas. Avgörande för hela denna process är att eleverna är motiverade till läsning 

(Westlund 2009:50). Westlund förespråkar användningen av direktundervisning när läraren 

undervisar elever i läsförståelse, vilket innebär att läraren handleder eleverna i hur texter kan 

förstås genom att visa vilka strategier som läraren själv använder sig av (Westlund 2009:38). 

Även författarna Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010:73) betonar sambandet 

mellan avkodning, flyt i läsningen och läsförståelse. De menar att de texter som eleverna möter 

i grundskolans mellanår är detaljerade texter som kräver att eleverna klarar av att både avkoda 

dem och ha ett flyt i läsningen samt förstå vad de läser. Med läsförståelse menar författarna att 

man klarar av att återberätta texter, kritiskt granska innehållet och koppla informationen till 

egna erfarenheter (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010:73). Westlund (2009:38) 

menar även att det är viktigt att läraren stödjer eleverna i arbetet med läsförståelse och ger dem 

strategier för att kunna förstå olika texter  

 

2.3 Begreppet literacy 

Fast (2008) menar att barns läsutveckling startar redan i tidig ålder genom att barn uppfattar 

text i samband med symboler och bilder i omgivningen. Alla barn kommer i kontakt med olika 

slags symboler och texter beroende på vilken miljö de lever i (Fast 2008:7). Läsinlärning sker 

även när barn ser andra människor läsa, läser på skyltar eller förstår text i samband med bilder 

(Fast 2008:35–38). För att förklara den process där barn utvecklar kunskaper inom läsning och 

skrivande används begreppet literacy. Tidigare förklarades begreppet enbart som den tekniska 

förmågan att kunna skriva och läsa. Idag talar man om begreppet literacy och dess underordnade 

begrepp som hela den process där kunskaper inom läsning och skrivande utvecklas (Fast 

2008:39–41). Säljö (2005:208) talar om literacy som ”skriftspråkliga aktiviteter” och menar att 

begreppet läsa är mer komplext än det låter. Det handlar inte bara om avkodning av text, utan 

även om att kunna associera till egna erfarenheter och dra slutsatser utgående från den lästa 
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texten. Westlund (2013) förklarar sin uppfattning om begreppet literacy som ”skriftspråklighet” 

där begreppet skriftspråklighet inkluderar både skriv- och läsprocessen (Westlund 2013:8). 

Begreppet literacy kan därmed delas upp i två delar där den första delen handlar om den 

tekniska förmågan att läsa och skriva som även kallas för den syntetiska förmågan. Den andra 

delen innefattar förmågan till textförståelse och kallas för den analytiska förmågan (Bergöö och 

Jönsson 2012:22). 

Till begreppet literacy kopplas en rad underordnade begrepp. Fast (2008) talar om det 

underordnade begreppet emergent literacy. Det beskrivs som den process som sker hos yngre 

barn när de tar sina första steg in i skriftspråket innan de kan läsa (Fast 2008:8). Westlund 

(2009:68) beskriver emergent literacy som den läsprocess som sker hos barn innan de börjar 

skolan. Begreppet critical literacy beskrivs som den process där man kritiskt granskar den text 

som läses (Fast 2008:139). Critical literacy kan även beskrivas som ett kritiskt arbete, där 

eleverna tillsammans med läraren analyserar den lästa texten genom att ställa frågor och titta 

på texten ur olika perspektiv (Bergöö & Jönsson 2012:17). När metoderna som förekommer 

inom begreppet critical literacy används är det avgörande att eleverna kan läsa eller att läraren 

använder sig av högläsning. Westlund (2009:68) talar även om begreppet family literacy, vilket 

innebär hemmiljöns påverkan på elevers läsprocesser. Blikstad-Balas (2018) beskriver två 

andra former av literacy, media literacy och digital literacy. Media literacy och digital literacy 

används i vissa sammanhang med samma innebörd men det finns en avgörande skillnad mellan 

dem, eftersom media literacy definieras som de kompetenser som krävs för användningen av 

media och digital literacy definieras som de digitala kompetenser som krävs. All media literacy 

behöver inte vara digital (Blikstad-Balas 2018:30–31). 

 

På vissa ställen i litteraturen används den svenska översättningen litteracitet, men i detta arbete 

har vi valt att endast använda oss av den engelska termen literacy. 

  

2.4 Definition av begreppet läslust 

Nationalencyklopedin (2018) definierar ordet lust som en önskan att göra något som tillför nöje. 

Ordet läsning definieras som en komplicerad färdighet bestående av två delar, förståelse och 

avkodning. Slås orden samman fås ordet lustläsning som enligt Nationalencyklopedin (2018) 

definieras som ett läsande som sker enbart för nöjes skull. I Svenska Akademiens ordbok 

definieras begreppet läslust som viljan att tillfredsställa sin lust för läsning. 

Westlund (2013:58) beskriver elevers läsmotivation som en typ av motivation som uppstår när 

elever läser för att de vill och inte för att de är tvungna. Denna typ av läsmotivation är den inre 

motivationen. Den yttre motivationen beskriver Westlund (2013:58) som en önskan att få 

berömmelse eller som en klassrumstävlan som kan uppstå i skolan där eleverna tävlar om vem 

som läser mest eller snabbast. Denna typ av motivation är inte optimal för elevers läsutveckling. 

Andersson (2017) menar att det i det långa loppet är den inre motivationen som är önskvärd, 

eftersom det handlar om en genuin lust till läsning som kan leda till att man utvecklar en livslång 

lust att läsa. Om fokus ligger på den yttre motivationen kan lärandet lätt bli ytligt (Andersson 

2017:46–47). 
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2.5 Skolsystemet i Sverige 

Skolsystemet i Sverige inleds med att barnen börjar i förskola eller i en annan pedagogisk 

verksamhet. Efter förskolan flyttas eleverna till förskoleklassen det år de fyller sex år, men 

barnen kan även tas emot i förskoleklassen innan de fyllt sex år för att göra överflyttningen så 

smidig som möjligt. Förskoleklassen blir obligatorisk för alla barn på höstterminen det år de 

fyller sex år. I förskoleklassen är målet att förbereda barnen för fortsatt utbildning och främja 

deras utveckling. De aktiviteter som är vanligt förekommande i förskoleklassen är lek och 

skapande (Skolverket 2019a). Förskoleklassen följs av grundskolan där barnen går från årskurs 

1 till årskurs 9. Skolplikten för barn i Sverige pågår således under 10 år. Alla skolor i landet 

ska vara likvärdiga men varje grundskola har rätt att välja olika didaktiska inriktningar eller 

erbjuda specifika klasser inom vissa ämnen (Skolverket 2019b). 

I Sverige finns möjlighet att välja vilken skola barnen ska gå på, eftersom Sverige har ett fritt 

skolval. Ett barns hemkommun är skyldig att ordna plats åt barnet i kommunens skolor och 

vårdnadshavarna har rätt att önska vilken skola de vill att barnen ska gå på. När barnen ska 

placeras i skolor utgår man ifrån närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att barnen placeras 

i en skola som ligger nära hemmet. Det behöver inte vara den som ligger närmast men barnen 

garanteras en plats på en av de skolor som geografiskt sett ligger nära hemmet genom denna 

princip. Om vårdnadshavarna önskar kan de istället för en kommunal skola välja att barnen ska 

gå på en fristående skola. Fristående skolor drivs av privata aktörer. Detta är möjligt eftersom 

det finns ett fritt skolval i Sverige (Skolverket 2019c). 

 

2.6 Skolsystemet inom landskapet Åland 

Åland är ett självstyrt landskap som tillhör Finland. Självstyret innefattar att Åland får stifta 

egna lagar, vilket innebär att Åland har en egen läroplan för grundskolan och förundervisningen 

som gäller för hela landskapet. Nu gällande läroplan för grundskolan är framtagen av Ålands 

landskapsregering år 1995 och reviderad 2015. Den nuvarande läroplanen för den åländska 

förundervisningen är från 2013. Förutom egna läroplaner innebär självstyret att Åland har en 

egen grundskolelag samt grundskoleförordning. De styrdokument som finns på Åland har 

influenser både från Finland och från Sverige (Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet 2018).   

Landskapet är indelat i 16 kommuner varav några är större än andra, både till yta och sett till 

invånarantal. I varje kommun finns minst en grundskola och i de större kommunerna finns upp 

till tre grundskolor för årskurserna 1–6. Det minsta elevantalet finns i den åländska skärgården 

och det största på fasta Åland. Idag har den minsta skolan endast en elev i årskurs 1–6 medan 

den största har 280 elever i årskurs 1–6 (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

2018).  

Förskolebarnen på Åland befinner sig inte i skolans verksamhet utan i daghemmens, eftersom 

barnen går på daghem i åldern 0–7. Det år eleverna fyller sex år bildas en förskolegrupp på 

daghemmet där barnen dagligen arbetar med förskoleuppgifter. Förskolans verksamhet bedrivs 

av barnträdgårdslärare eller förskollärare. Under denna tid ska barnen utveckla de kunskaper 

som krävs för att klara av att börja skolan i årskurs 1. Genom förundervisningen strävar man 
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efter att övergången till skolan ska bli så smidig som möjligt (Ålands landskapsregering 2013). 

I skolan ska lärarna sträva efter att bygga vidare på de kunskaper eleverna har skaffat sig under 

tiden i förundervisningen (Ålands landskapsregering 2015:15). Det år barnen fyller sju år blir 

de läropliktiga, vilket innebär att de är tvungna att lära sig det som står i läroplanen antingen i 

skolan eller genom hemundervisning. Till skolstarten börjar eleverna i årskurs 1 i den 

grundskola som finns i kommunen där de bor. Finns det flera grundskolor i kommunen börjar 

eleverna i den skola som geografiskt sett ligger närmast deras hem. På Åland finns inget fritt 

skolval och därmed inte några friskolor. I den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering 

2015:5–6) anges riktlinjer för kommunernas skolverksamhet som ska följas av alla åländska 

skolor. Utöver de riktlinjer som ges i läroplanen ska även de mål som anges i läroplanen fungera 

som grund för alla grundskolors verksamhet för att ge de åländska eleverna en så likvärdig 

utbildning som möjligt (Ålands landskapsregering 2015:6). 

 

2.7 Skolsystemet i Finland 

De barn som inte uppnått skolåldern befinner sig inom småbarnspedagogiken som ordnas av 

kommunerna genom daghem och familjedagvård. Målet med småbarnspedagogiken är att 

barnen innan skolstarten ska utveckla sociala förmågor. När barnen har ett år kvar tills de blir 

läropliktiga inleds förskoleundervisningen. Den är utformad så att barnen ges undervisning 

under cirka fyra timmar fem dagar i veckan. Utöver dessa timmar ges barnen möjlighet till 

utevistelse och fri lek. Målet med förskoleundervisningen är att barnen ska lära sig sådant som 

kan vara nyttigt inför skolstarten (Centralförvaltningen 2019). 

I Finland är barn inte skolpliktiga som barn i Sverige är utan de blir läropliktiga det år de fyller 

sju, vilket innebär att barnen vid sju års ålder inte är tvungna att gå i skolan men de är tvungna 

att tillägna sig de kunskaper som framgår i läroplanen. Valet om barnen ska gå i skolan eller 

hemundervisas är upp till föräldrarna. I de allra flesta fall undervisas barnen i skolan men 

undantag förekommer. Det år barnen fyller sju inleds den grundläggande undervisningen som 

pågår i årskurserna 1–9. Under årskurserna 1–6 har eleverna oftast samma lärare 

(Centralförvaltningen 2019). Eleverna får betyg redan från årskurs 1 enligt prestation inom de 

olika ämnena men även i uppförande. Nordenlöw (2015) menar att skolan i Finland är känd för 

att hålla hårt på regler. Både skolans personal och föräldrarna anser att skolan är en plats där 

eleverna förväntas skaffa sig väsentliga kunskaper. Kraven på undervisningen är höga och 

reglerna bidrar, enligt Nordenlöw (2015) även till att arbetsron under skoldagen ofta är bra, 

vilket innebär att undervisningen kan genomföras på ett bra sätt. 
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3. Teoretisk ram 
I detta avsnitt beskrivs vilka vetenskapliga teorier undersökningen i detta arbete bygger på. 

Inom den teoretiska ramen förklaras olika sätt att se på lärande enligt några vetenskapliga 

teorier. De vetenskapliga teorierna kopplas därefter samman med temat för denna 

undersökning, det vill säga skönlitteraturens roll i skolans första årskurser. Vygotskijs 

sociokulturella tradition presenteras först, eftersom arbetet med skönlitteratur ofta kan handla 

om ett gemensamt arbete och att lära tillsammans. Sedan presenteras Piagets kognitiva tradition 

som även den går att applicera på arbetet med skönlitteratur, eftersom det kan ses som den 

kognitiva process som sker vid läsning. Avslutningsvis presenteras Deweys teori kring 

pragmatism av den orsaken att man enligt pragmatismen menar att barn ska bilda sig kunskaper 

i skolan som sedan kan komma till användning i olika situationer i livet. Genom skönlitteraturen 

kan människor möta olika karaktärer och situationer samt lösningar på problem som sedermera 

kan tillämpas i det verkliga livet. 

 

3.1 Den sociokulturella traditionen 

Roger Säljö (2014) beskriver i antologin Lärande, skola, bildning det sociokulturella 

perspektivet som har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbete kring barns utveckling, lärande och 

språk. Vygotskijs intresse för barns utveckling handlar om människans utveckling ur ett 

biologiskt perspektiv och ur ett sociokulturellt perspektiv och på vilket sätt dessa perspektiv 

kan samverka med varandra (Säljö 2014:297). Språk, tänkande, problemlösning, kreativitet och 

skapande är färdigheter som i stor utsträckning är speciella för människan. I arbetet med 

skönlitteratur är dessa aspekter betydelsefulla, eftersom det är förmågor som är nödvändiga för 

att förstå och arbeta med skönlitteratur på djupet. Aspekter såsom språk, problemlösning, 

tänkande och samverkan med andra är vanligt förekommande i arbetet med skönlitteratur vid 

metoder som bland annat boksamtal, högläsning och analys av texter. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande bygger på hur människan utvecklar kulturella förmågor, det vill säga 

kunskaper som människan har haft under flera århundraden. Dessa förmågor kan bland annat 

vara att läsa, göra abstrakta resonemang och lösa problem. Enligt Vygotskij använder 

människan sig av två olika slags redskap, det språkliga och det materiella (Säljö 2014:298). Det 

språkliga redskapet kallas även för mentalt eller intellektuellt redskap. Detta redskap är ett 

system människan använder för att kommunicera och tänka med. Det kan bland annat handla 

om bokstäver, siffror och begrepp. Det är kulturella redskap människor använder sig av när de 

tänker och kommunicerar för att förstå och analysera omvärlden. Med det materiella redskapet 

menar man de fysiska redskap människor använder. Vygotskij menar att de språkliga och de 

materiella redskapen förekommer kooperativt och utgör varandras förutsättningar (Säljö 

2014:300). För att inte särskilja de språkliga och de materiella redskapen kallas de ofta för 

kulturella redskap. Enligt den sociokulturella traditionen är kunskaper hos människan aldrig 

antingen teoretiska eller praktiska utan alltid både och. Människan både tänker och utför fysiska 

handlingar. Dessa två aspekter är därmed beroende av varandra. Teori och praktik skiljer sig en 

aning från varandra men det krävs både och för att utföra ett arbete (Säljö 2014:301). Sett till 

arbetet med skönlitteratur kan detta synsätt tillämpas på läsning när elever klarar av att avkoda 

texter men inte förstå innehållet. Elever som endast använder avkodning när de läser fördjupar 
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sig inte i textens innehåll. För att få ut så mycket som möjligt av läsning krävs både reflektion 

och utförande, såsom Vygotskij beskriver de teoretiska och praktiska kunskaperna. 

 

3.2 Den kognitiva traditionen 

Den kognitiva traditionen framkom under mitten av 1900-talet och fokuserade på tänkande och 

den kognitiva förmågan att förstå lärande och utveckling. Traditionen intresserar sig för hur 

människan förstår, bildar begrepp och löser problem. Den kognitiva traditionen har ett 

rationalistiskt synsätt. Inom rationalismen menar man att människan är en förnuftig varelse som 

kan tänka och har en förmåga att förstå och analysera sin omgivning. Man menar även att 

människan inte endast lär sig av egna erfarenheter utan även av andras misstag (Säljö 

2014:271). Kopplat till arbetet med skönlitteratur kan teorin belysa användningen av boksamtal 

då eleverna får dela med sig av sina tankar och funderingar kring den lästa texten. Boksamtalet 

ger även eleverna möjlighet att lyssna till andras perspektiv och därmed lära genom varandra. 

Två av de dominerande teorierna inom den kognitiva traditionen är kognitivismen och 

utvecklingspsykologin (Säljö 2014:271). Jean Piaget var en av de forskare som var verksam 

inom den kognitiva traditionen. I sin forskning fokuserade Piaget på hur barn lär sig och inte 

om de lär sig. Han intresserade sig för tänkandets struktur, speciellt det abstrakta tänkandet hos 

människan (Säljö 2014:277–278). Enligt Piaget vill människan förstå sin omvärld och hur hon 

agerar i den. För att uppnå detta utvecklingsstadium krävs kognitiv anpassning. Den kognitiva 

anpassningens grundläggande aspekter är assimilation och ackommodation. Med assimilation 

menas att man tar in information från omvärlden och bygger på sina erfarenheter och sin 

kunskap utan att kunskapen ändras (Säljö 2014:278). Vid läsning kan detta liknas vid de 

erfarenheter och kunskaper elever bär med sig och relaterar till. Med ackommodation menas att 

individen är med om en kognitiv konflikt där tankesättet måste förändras (Säljö 2014:278). Vid 

läsning sker en ackommodation när elever samtalar kring olika uppfattningar av texter och får 

insikt i nya perspektiv att se på något. 

Piaget såg barnet som en utforskare och han ansåg att om barn får utforska naturen och 

omgivningen på egen hand kommer de själva att komma fram till logiska svar. Han såg inte 

barn som oerfarna eller att de behövde fyllas med information. Dessa tankegångar och synen 

på kunskap och utveckling fick ett stort inflytande inom utbildning under 1960-talet och även 

på kommande forskning inom området (Säljö 2014:282). Piagets syn på barnet som utforskare 

kan kopplas till den roll elever intar vid läsning av skönlitteratur. Genom läsningen utforskar 

läsaren textens innehåll och skapar sig uppfattningar om situationerna som sedan kan kopplas 

till de tidigare erfarenheter läsaren besitter. Vid läsning av skönlitteratur finns inte heller något 

rätt eller fel. Barn kan genom att diskutera texter utforska sin omgivning och få nya perspektiv 

att tänka på.    

 

3.3 Pragmatismen 

Pragmatismen är en vetenskaplig teori som ofta kopplas samman med forskaren John Dewey, 

vars huvudsakliga intresse låg i att utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle. Något som 

blivit centralt inom Deweys forskning är begreppet ”learning by doing”. Dewey menade att 

man ska använda sig av praktiska inslag i undervisningen för att underlätta och ge 
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förutsättningar för alla elever (Säljö 2014:288). I arbetet med skönlitteratur kan detta tillämpas 

vid aktiviteter kring läsningen som boksamtal eller i samband med olika läsprojekt. 

I pragmatismen förklaras kunskap som sådant människor använder sig av i vardagen och som 

hjälper dem att hantera olika situationer eller problem. I denna teori är det centralt att teori och 

praktik är tätt sammankopplade; man menar exempelvis att människan behöver tänkandet för 

att kunna utföra något praktiskt (Säljö 2014:289). En parallell kan dras till läsning där man 

behöver besitta kunskaper om både avkodning och läsförståelse. Dewey menade att skolan ska 

arbeta för att minska klyftan mellan livet i skolan och livet i vardagen. Han menade att barn 

behöver kunna koppla samman de vardagliga kunskaperna med den kunskap de får i skolan. 

Han menade också att skolans uppgift är att skapa individer som kan bidra till ett demokratiskt 

samhälle där de kan leva ett aktivt liv där kunskaper växer (Säljö 2014:291). Vid läsning av 

skönlitteratur kan elever placeras i situationer och sammanhang som de kanske själva inte har 

upplevt. Genom skönlitterär läsning kan elever uppleva situationer som åskådare, vilket ger 

dem erfarenheter kring exempelvis vardagliga situationer som kan ske i livet samt en lösning 

på de problem som kan uppstå. Läsning av skönlitteratur bygger därmed på elevernas 

erfarenheter utan att de själva är delaktiga i situationerna. Säljö (2014) menar att man inom 

pragmatismen ansåg att språket är det främsta redskapet för att bli delaktig. Genom 

kommunikation med andra kan våra erfarenheter utvidgas till något vi inte själva varit med om 

och det är med språket som människan kan förstå och analysera omvärlden. Dewey kritiserade 

den form av undervisning där läraren ger eleverna information som de ska memorera utantill 

(Säljö 2014:293–294). Genom att diskutera skönlitteratur blir eleverna delaktiga i sitt 

kunskapsbildande och läraren kan fungera som stöd utan att förse eleverna med information. 

Dewey använde ett begrepp som på engelska heter inquiry. Begreppet utgår ifrån att människan 

lär sig genom att experimentera och ifrågasätta problem som uppkommer i vardagen (Säljö 

2014:296). Detta kan exempelvis tillämpas vid arbete med skönlitteratur när eleverna får göra 

hypoteser om exempelvis fortsättningen i en berättelse för att sedan fortsätta läsa och se om det 

stämmer. Stämmer inte hypotesen måste eleverna ändra sina tankar och på det sättet menade 

Dewey att man fördjupar sin kunskap (Säljö 2014:296). Även Jönsson (2007:234) menar att 

elever genom läsning av skönlitteratur kan ställa denna form av hypoteser. Denna process kan 

ske när elever samtalar kring litteratur och utbyter tankar om eller tolkningar av innehållet. 
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4. Metod 
De metoder som används i denna studie är kvalitativ undersökning av litteratur och 

semistrukturerade intervjuer. I arbetet undersöks litteratur i ett kvalitativt perspektiv. Två 

semistrukturerade intervjuer med lärare genomförs med syftet att fungera som en fördjupning 

av de resultat som framkommer i litteraturundersökningen. Lärarintervjuerna görs ur ett 

lärarperspektiv och tar upp frågor kring skönlitteraturens funktion i skolan, läsmotivation och 

vilka metoder lärarna använder sig av i sina skolor. 

 

4.1 Metodval 

Metodvalet grundar sig i undersökningens syfte. Eftersom studien syftar till att undersöka 

skönlitteraturens funktion i skolan, är studien kvalitativ. Den första metod som används är 

litteraturundersökning. En litteraturundersökning består av en noggrann genomgång av böcker, 

rapporter och litteratur från databaser (Bryman 2011:113). I denna litteraturundersökning 

analyseras information från läroplaner, handböcker och tidigare forskning om skönlitteraturens 

funktion. Genom att undersöka olika typer av litteratur och forskning kring skönlitteratur kan 

en kvalitativ undersökning inom ämnet genomföras. För att kunna undersöka skönlitteraturens 

funktion på ett fördjupande sätt används också semistrukturerade intervjuer som är en metod 

som används inom kvalitativ forskning (Bryman 2011:413). Tanken med intervjuerna är att de 

ska fungera som en fördjupning av den information som fås genom litteraturundersökningen.  

 

4.2 Material och urval 

Materialet i denna studie utgörs av läroplaner, handböcker och forskning med inriktning på 

användande av skönlitteratur i årskurserna 1–3 samt intervjuer med två lärare i årskurs 3. 

Urvalet av litteratur har skett på olika sätt beroende på vilken typ av litteratur det handlar om. 

Urvalet av den åländska, svenska och finländska läroplanen har gjorts utgående från vilka 

platser som jämförs i studien. Att undersöka läroplanernas innehåll kopplat till skönlitteratur i 

skolans första årskurser är relevant, eftersom lärare ska arbeta utgående från styrdokumenten i 

undervisningen. Den litteratur som undersöks presenteras i en förteckning i avsnitt 4.2.1. 

Urvalet av handböcker baserar sig på vilka författare som är ledande framförallt i Sverige inom 

skrivandet av handböcker som berör läsutvecklingen i skolans första årskurser. Med 

handböcker avses litteratur där syftet är att handleda lärare och reflektera över bland annat olika 

sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan, läsförståelse, läsmotivation och literacy. Urvalet av 

tidigare forskning görs i databaserna Libris, Discovery och ERIC genom relevanta sökord som 

läsförståelse, skönlitteraturens funktion, literacy, läsmotivation, läsundervisning och skolans 

första årskurser. Urvalet bland lärare för intervju har skett genom en förfrågan till rektorer i 

olika skoldistrikt på Åland för vidare befordran till lärare i årskurs 3. Urvalet av lärarna blev ett 

bekvämlighetsurval, eftersom vi ansåg att vi ville göra intervjuerna på plats med lärarna och 

inte över telefon. Beslutet att bara intervjua lärare inom landskapet Åland togs även med 

åtanken att intervjuerna endast skulle fungera som en fördjupning till de resultat som framkom 

i litteraturstudien.  
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4.2.1 Litteraturförteckning  

Nedan presenteras den litteratur från läroplaner, forskning och handböcker som undersöks i 

detta arbete.  

 

Läroplaner 

Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018 [2011]) 

Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) 

Ålands landskapsregering: Landskapet Ålands läroplan för grundskolan (2015 [1995]) 

 

Forskningslitteratur 

Tarja Alatalo:’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers 

skriftspråksutveckling (2017) 

Merve Atas Bjyik, Tolga Erdogan, & Mustafa Yildiz: The examining reading motivation of 

primary students in the terms of some variables (2017) 

Taoufik, Boulhrir: Twenty-first century instructional classroom practices and reading 

motivation: probing the effectiveness of interventional reading programs (2017) 

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren & Lars-Erik Olsson: Barn upptäcker 

skriftspråket (2013) 

Katarina Eriksson (2002). Life and fiction. On intertextuality in pupils’ booktalk (2002) 

Carin Jonsson: Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för 

barns läs- och skrivutveckling (2006) 

Karin Jönsson: Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F–3 

(2007) 

Yasemin Kusdemir & Pinar Bulut: The relationship between elementary school students’ 

reading comprehension and reading motivation (2018) 

Maria Nikolajeva: Haven’t you ever felt like there has to be more? Identity, space and 

embodied cognition in young adult fiction (2017) 

Mercedes Spencer, Richard K. Wagner & Yaacov Petscher: The reading comprehension and 

vocabulary knowledge of children with poor reading comprehension despite adequate 

decoding: evidence from a regression-based matching approach (2019) 

Franziska Stutz, Ellen Schaffner och Ulrich Schiefele: Measurement invariance and validity 

of a brief questionnaire on reading motivation in elementary students (2017) 

Roger Säljö: Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet 

(2005) 

 

Handböcker 

Kerstin Bergöö & Karin Jönsson: Glädjen i att förstå: Språk och textarbete med barn (2012)  

Marte Blikstad-Balas: Literacy i skolan (2018) 

Ann Boglind & Anna Nordenstam: Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska 

perspektiv på barn- och ungdomslitteratur (2010) 

Carina Fast: Literacy – i familj, förskola och skola (2008) 

Birgitta Garme: Tala är guld. I: Bjar, Louise (red.) Det hänger på språket! Lärande och 

språkutveckling i grundskolan (2006)  
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Ellin Oliver Keene & Susan Zimmermann: Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare 

(2003) 

Pauline Gibbons: Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för 

och med andraspråkselever i klassrummet (2012) 

John Hattie: Synligt lärande för lärare (2012) 

Caroline Liberg: Hur barn lär sig skriva och läsa (2006) 

Monica Reichenberg: Att läsa mellan och bortom raderna. I: Bjar, Louise (red.) Det hänger 

på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan (2006) 

Barbro Westlund: Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik (2009) 

 

4.3 Genomförande 

Den del av materialet som utgörs av läroplaner har samlats in från Skolverkets, Ålands 

landskapsregerings och Utbildningsstyrelsens webbplatser. Materialet från handböcker och 

forskning har analyserats och sammanställts i resultatkapitlet. Analysen har gjorts genom 

läsning av den utvalda litteraturen. I läsningen har vi utgått ifrån att söka material kopplat till 

centrala begrepp inom skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser. Dessa begrepp är 

val av skönlitteratur, läsmotivation, identitetsutveckling, avkodning och läsförståelse, 

högläsning och enskild läsning samt boksamtal. När information från alla centrala delar hittats 

sammanställdes informationen under resultatkapitlet. Förfrågan om lärares medverkan i 

intervjuer har skickats via e-post till rektorer på tio åländska skolor i olika skoldistrikt för vidare 

befordran till lärare (bilaga 1 och 2). Två lärare har valt att delta och intervjufrågorna har 

skickats till lärarna via e-post (bilaga 3) så att lärarna har fått möjlighet att förbereda sig innan 

intervjutillfället. Intervjuerna har gjorts på lärarnas arbetsplatser och pågått i ca 30–60 minuter. 

Vid båda intervjutillfällena har vi varit två som har ställt frågorna. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. De fördjupande intervjuerna med lärare har gett material som tillsammans med 

resultatet från litteraturstudien besvarar forskningsfrågorna. Vid intervjuerna har också resultat 

från litteraturstudien belysts. I resultatkapitlet redovisas resultatet från de olika delarna i 

undersökningen enligt tema, se kapitel 5. I resultatkapitlet under avsnitten om skönlitteraturens 

funktion kopplat till information från forskning och handböcker har vi valt att disponera 

innehållet på liknande sätt enligt tema. Dessa teman är val av skönlitteratur, läsmotivation, 

identitetsutveckling, avkodning och läsförståelse, högläsning och enskild läsning samt 

boksamtal. Dessa olika teman har valts ut eftersom de är centrala delar inom skönlitteraturens 

funktion i skolans första årskurser enligt den litteratur som undersöks i detta examensarbete.  

 

4.4 Metodkritik 

Med metoden semistrukturerade intervjuer kommer även faktorer som kan påverka resultatet. 

Även kritik mot litteraturundersökningar förekommer (Bryman 2011:115–125). Den kritik som 

kan riktas mot dessa metoder presenteras nedan. 

 



 

 14 

4.4.1 Intervjuarnas och respondenternas påverkan på intervjusvaren 

Bryman (2011) menar att när forskare använder sig av metoder som innebär att intervjuarna ser 

och interagerar med respondenterna uppstår ofta en situation där olika faktorer hos forskarna 

kan påverka hur respondenterna väljer att ge svar, eftersom de påverkas av intervjuarens 

beteende eller egenskaper som kön, ålder, utseende, etniska bakgrund eller socioekonomiska 

bakgrund. Detta kan medföra att de svar som fås från intervjuerna kan ha påverkats av yttre 

faktorer, vilket kan resultera i att svaren från intervjuerna kan innehålla en viss skevhet. Detta 

fenomen behöver inte ske i alla intervjuer utan kan bero på hur situationen ser ut (Bryman 

2011:223). I denna undersökning upplevde vi som intervjuare inte någon påverkan under 

intervjuerna. 

 

4.4.2 Svarstendenser 

Vanligt förekommande i semistrukturerade intervjuer är vad forskarna kallar för 

svarstendenser. De vanligaste svartendenserna som beskrivs av Bryman (2011:223–224) är 

samtyckande och social önskvärdhet. 

Respondenter som använder sig av svar som är samtyckande beskrivs som respondenter som är 

ja - eller nejsägare. Det innebär att respondenterna inte reflekterar över sina svar i intervjuerna 

utan endast håller med eller svarar med ja eller nej. För att undvika detta har intervjufrågorna i 

denna studie byggts upp på ett sätt där respondenterna är tvungna att formulera egna svar och 

därmed inte får möjlighet att svara ja eller nej (Bryman 2011:224). Respondenterna i de 

intervjuer som genomförs i denna studie får tillgång till intervjufrågorna innan intervjun och 

får därmed tillfälle att förbereda sig inför intervjun. Anledningar till det är att undvika att 

respondenterna agerar samtyckande och att svaren från respondenterna ska bli så omfattande 

som möjligt. 

Bryman (2011) menar även att utöver de samtyckande respondenterna är det inte ovanligt att 

respondenter svarar med svar som anses vara socialt önskvärda. Det innebär att respondenterna 

inte säger vad de egentligen anser utan svarar så som de tror att intervjuaren vill att de ska svara. 

Respondenter som ger önskvärda svar bidrar till att en undersöknings resultat inte blir 

sanningsenligt. Det kan vara svårt att avgöra vilka respondenter som säger sanningen och vilka 

som säger den önskvärda sanningen men märker man som intervjuare att respondenten vill vara 

till lags kan man bortse från de svaren i resultatet (2011:224). De respondenter som deltog i 

intervjuerna i denna undersökning upplevdes inte som respondenter som vill vara socialt 

önskvärda i sina svar, eftersom de båda lärarna gav svar som var kritiska kan det ses som 

uppriktiga svar.  

 

4.4.3 Problem vid litteraturundersökningar 

Källan till information i litteraturundersökningar är andra författarens studier och verk. Bryman 

(2011:115) påpekar vikten av källkritik när forskare genomför en litteraturundersökning, något 

som är viktigt att beakta i denna litteraturstudie eftersom en stor del av det material som används 
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är litteratur från elektroniska databaser på internet. Eftersom vem som helst kan lägga ut 

information på internet är det viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt till de texter som 

hittas och att en noggrann genomgång görs av dem innan de används den egna egen 

undersökningen. För att undvika att komma över opålitliga texter bör man hålla sig till pålitliga 

webbplatser och databaser när man söker information på internet (Bryman 2011:115–116). Den 

litteratur i denna undersökning som har hämtats från digitala databaser har endast hämtats från 

databaser kopplade till Högskolan i Gävles webbplats och de artiklar och avhandlingar som har 

använts är peer reviewed-granskade eller doktorsavhandlingar. Vissa svårigheter har 

förekommit i sökandet av litteratur som behandlar skolans första årskurser. En stor del av den 

litteratur vi har funnit riktar sig till skolans högre årskurser och har därmed fått gallras bort. De 

myndigheter vilkas webbplatser fungerar som källa i detta arbete är endast myndigheter som 

bland annat Skolverket, Utbildningsstyrelsen och Ålands Landskapsregering. Den litteratur 

från handböcker och tidigare forskning som refereras till anges med referenser där författare, 

årtal och sidnummer framgår. När vi återger innehållet i litteraturen har vi parafraserat istället 

för citerat.  

 

4.5 Etiska aspekter 

I insamlingen av resultat från intervjuerna utgår vi ifrån ett etiskt förhållningssätt där 

deltagarnas frivillighet, samtycke, konfidentialitet och integritet behandlas. Även den 

insamlade informationen hanteras etiskt enligt de riktlinjer som ges av Bryman (2011:131) samt 

Vetenskapsrådets riktlinjer där vi utgår ifrån nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och informationskravet (2002:6).  

Innan de personer som har fått förfrågan om deltagande väljer att delta i undersökningen har 

information om undersökningen getts. Även deltagarnas frivillighet har poängterats (Bryman 

2011:131). Bryman (2011) menar att forskaren ska kunna säkerställa att ingen av deltagarna 

tvingas till något eller tar skada genom undersökningen. I denna undersökning kan en potentiell 

skada vara att intervjudeltagarna upplever stress och oro inför eller under intervjuerna. Detta 

har förhindrats genom att syftet och intervjuns genomförande har förklarats för deltagarna samt 

genom att respondenterna har fått tillgång till intervjufrågorna på förhand (Bryman 2011:132–

133). 

Bryman (2011) poängterar även vikten av att hålla deltagarnas deltagande och den information 

som framkommer i intervjuerna konfidentiell. I examensarbetet framkommer därför inte vem 

som deltagit och från vilken skola. I kvalitativa studier som denna kan det vara svårt att inte 

nämna platser och namn som förekommer i studien. Därför har vi valt att inte nämna 

respondenterna vid namn utan som lärare 1 och lärare 2. Informationen som har kommit fram 

genom intervjuerna kommer inte heller att användas till något annat syfte och lagras endast 

under den tid som arbetet med studien pågår (Bryman 2011:133). 
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5. Resultat 
Det resultat som framkommer i analysen av litteraturen och intervjuerna sammanställs under 

denna rubrik. Inledningsvis görs en jämförelse mellan vad de tre olika läroplanerna beskriver 

om skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser. Sedan görs jämförelser mellan vad 

tidigare forskning och författare till handböcker anser om skönlitteraturens funktion presenteras 

nedan. Slutligen presenteras resultatet från de fördjupande intervjuerna. 

 

5.1 Skönlitteraturens funktion enligt styrdokumenten 

Under denna rubrik presenteras och jämförs de tre läroplanernas innehåll kopplat till 

skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser. Inledningsvis presenteras de olika 

läroplanernas innehåll var för sig för att ge läsaren en överblick. Sedan ställs läroplanernas 

likheter och olikheter mot varandra i en jämförelse.  

 

5.1.1 Läroplanen i Sverige 

Enligt den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket 2018:257) ska undervisningen inom 

ämnet svenska syfta till att eleverna skapar intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att möta skönlitteratur från olika tider och från olika 

delar av världen. Genom att läsa och analysera olika typer av skönlitteratur ska eleverna skaffa 

sig kunskaper om omvärlden och samtidigt utveckla den egna identiteten. Elever bör utveckla 

kunskaper om den egna identiteten och därmed även utveckla förståelse för andra människors 

tankar och identiteter. För att göra det möjligt för eleverna att tolka och förstå skönlitterära 

texter bör läraren utrusta eleverna med olika typer av lässtrategier (Skolverket 2018:257–258). 

Undervisningen i ämnet svenska ska sträva till att eleverna utvecklar språkmedvetenhet och 

därigenom en förståelse av hur deras sätt att använda språket kan påverka dem själva och andra 

(Skolverket 2018:257). 

Utöver kunskaper om och strategier för tolkning av skönlitterära texter beskrivs även att elever 

i årskurs 1–3 bör få möjlighet att ta del av olika typer av berättande texter genom bland annat 

läsning av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sånger och sagor. Eleverna ska även få möjlighet 

att möta digitala texter där text och bild samspelar. Genom arbetet med berättande texter ska 

eleverna utveckla kunskaper om deras uppbyggnad och disposition samt vilka delar som ingår 

i en berättande text, som inledning och avslutning. I de berättande texterna bör eleverna bekanta 

sig med vilka budskap som framkommer. I arbetet med skönlitteratur ska eleverna bli medvetna 

om några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer (Skolverket 2018:258–259).  

 

5.1.2 Läroplanen inom landskapet Åland 

Enligt den åländska läroplanen för grundskolan (Ålands landskapsregering 2015:10) ska lärare 

i grundskolan uppmuntra och stödja elevers motivation och kreativitet. Man menar att det är 

under de första skolåren som eleverna lägger grunden för sitt lärande. Då är det viktigt att 



 

 17 

läraren tar tillvara elevernas nyfikenhet för att stimulera lusten till att lära (Ålands 

landskapsregering 2015:11). Läraren kan stödja elevernas motivation och nyfikenhet genom att 

erbjuda intressant innehåll samt ge eleverna passande utmaningar. Läraren bör även aktivt 

arbeta för att skapa en pedagogisk miljö som uppmuntrar elever till att lära (Ålands 

landskapsregering 2015:11). 

Undervisningen inom ämnet svenska i de åländska skolorna ska i huvudsak syfta till att eleverna 

skapar möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och information från olika typer av texter som 

fackböcker, tidskrifter och skönlitteratur (Ålands landskapsregering 2015:36). Inom 

svenskämnet ska undervisningen ständigt sträva efter att ge eleverna möjlighet till att uppnå 

läsmotivation och lust att läsa samt att de upprätthåller lusten. I den åländska läroplanen menar 

man att det är avgörande för elevers möjligheter till skapande av läslust att det finns tillgång till 

skönlitteratur i klassrummet och i skolan. Skönlitteraturen ska därför genomsyra hela 

undervisningen inom svenskämnet. Genom att låta elever ta del av olika sorters skönlitteratur 

kan läraren främja elevers motivation till läsning och ge dem ett bestående intresse för läsning 

av skönlitteratur. Om lärare ger elever stöd i valet av skönlitteratur kan litteraturen anpassas till 

den enskilda eleven och dess personlighet. I arbetet med skönlitteratur är det viktigt att läraren 

visar respekt för elevens litteraturval och agerar aktivt för att erbjuda elever nya former av 

skönlitterära verk som är passande för eleven i fråga (Ålands landskapsregering 2015:37). 

 

5.1.3 Läroplanen i Finland 

Den finländska läroplanen är i huvudsak uppbyggd på de två officiella språken i Finland, det 

vill säga svenska och finska. Men undervisningen kan även i undantagsfall ske på 

minoritetsspråk. Den finländska läroplanen är skriven i två olika versioner, en på svenska och 

en på finska. Innehållet i de olika versionerna är identiskt, det vill säga att en elev med finska 

som modersmål lär sig samma saker i de olika ämnena som en elev med svenska som 

modersmål, det är bara undervisningens språk som skiljer dem åt. När vi i detta examensarbete 

talar om riktlinjerna för ämnet svenska gäller det även underförstått de riktlinjer som de 

finskspråkiga eleverna följer i sitt modersmål. Ämnet kan även benämnas som modersmål men 

för enkelhetens skull har vi i detta arbete valt att benämna det som ämnet svenska.  

De övergripande målen i den finländska läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014) är att garantera 

en jämlik utbildning med kvalité. Utbildningen ska ge eleverna goda förutsättningar för 

växande, utveckling och lärande (Utbildningsstyrelsen 2014:7). Den finländska läroplanen för 

grundskolan är uppdelad i klasserna 1–2 och 3–6. I läroplanen står att skolorna bör sträva efter 

att skapa ett samarbete med skolbiblioteken för att möjliggöra att eleverna bekantar sig med 

biblioteksverksamheten. Genom att bekanta sig med bibliotek får eleverna möjlighet att skapa 

förutsättningar för en livslång läsmotivation. Eleverna får även möjlighet att välja skönlitteratur 

som intresserar dem (Utbildningsstyrelsen 2014:58). 

Undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–2 ska sträva efter att eleverna utvecklar kompetens 

inom multilitteracitet. Blikstad-Balas (2018:62) beskriver multimodal literacy som de texter 

som elever möter där olika modaliteter som text och bild samspelar. Hon menar att dessa texter 
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förekommer i allt större utsträckning framförallt på internet. Utöver multimodala texter bör 

elever i årskurs 1–2 möta texter som berättelser, sagor och dikter samt litteratur som innehåller 

bilder (Utbildningsstyrelsen 2014:107). Eleverna ska lära sig att tolka och analysera olika typer 

av texter och samtidigt använda sig av språkvetenskapliga begrepp (Utbildningsstyrelsen 

2014:103). Elever i årskurs 1–2 ska även lära sig de grundbegrepp som förekommer i en 

berättelse som huvudperson, plats, tid och händelseförlopp. Elevernas läsupplevelser ska 

diskuteras i grupp där eleverna övar på att återberätta och reflektera kring textens innehåll och 

ordval, vilket leder till att elever utvidgar sitt ordförråd (Utbildningsstyrelsen 2014:111). 

Elever i årskurs 1–2 ska lära sig att avkoda texter och samtidigt utveckla läsförståelse. Samband 

mellan ljud och bokstav är något eleverna ska bekanta sig med, även begrepp som språkljud 

och stavelse ska eleverna få kunskap om (Utbildningsstyrelsen 2014:111). Läraren ska 

uppmuntra och handleda eleverna vid läsinlärning samt ge dem möjlighet att öva sig i olika 

strategier för läsförståelse. Elever ska även med stöd av läraren få lära sig att lyssna till läsning 

samt att läsa själva, hitta sitt individuella läsintresse och lära sig använda bibliotek 

(Utbildningsstyrelsen 2014:110). 

Det övergripande målet med litteraturundervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–2 är att 

eleverna skapar ett intresse för läsning. Att göra läsundervisningen meningsfull är avgörande 

för att eleverna ska bli motiverade till läsning. Motivationen till läsning blir starkare om lärare 

i sin planering utgår från de böcker som är aktuella i elevernas värld. Vid valet av litteratur ska 

elevernas olikheter tas i beaktande. Det är även bra om eleverna själva får vara delaktiga i 

litteraturvalen (Utbildningsstyrelsen 2014:105). Eleverna blir mer intresserade av läsning om 

de får möjlighet att ta del av texter som passar de språkfärdigheter de besitter. Genom att läsa 

skönlitteratur skapar eleverna en uppfattning om den egna identiteten och kulturen, vilket bidrar 

till elevernas personliga utveckling (Utbildningsstyrelsen 2014:104). Lärarens uppdrag i 

litteraturarbetet är att skapa en miljö där eleverna får en positiv läsupplevelse. Elevernas 

intresse för och motivation till läsning ökar om lärare kan uppnå en positiv läsmiljö i skolan. 

Eleverna ska även få möjlighet att dela med sig av sina läsupplevelser till sina klasskamrater 

(Utbildningsstyrelsen 2014:107). För att läsmiljön ska fungera optimalt bör eleverna ha tillgång 

till litteratur som intresserar dem (Utbildningsstyrelsen 2014:105). 

Utöver de mål som beskrivs för årskurserna 1–2 ska undervisningen i litteratur i årskurserna 3–

6 sträva efter att eleverna får utveckla sitt intresse för läsning genom positiva läsupplevelser. 

De texter som eleverna ska få möta i årskurs 3–6 är barn- och ungdomslitteratur. Även här 

betonas det fria litteraturvalet, eftersom det bidrar till att eleverna finner lust till läsning 

(Utbildningsstyrelsen 2014:163–164). Elever i årskurs 3–6 ska även ges möjlighet till att 

utveckla den grundläggande läsförmågan genom att lära sig olika strategier för läsförståelse 

och flyt i läsningen. Genom arbetet med läsning ska eleverna i årskurs 3–6 även lära sig att 

analysera och tolka olika typer av texter och därigenom bredda sitt ordförråd och den språkliga 

förmågan (Utbildningsstyrelsen 2014:163). 
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5.1.4 Jämförelse mellan läroplanerna 

Både i den åländska (Ålands landskapsregering 2015) och den svenska läroplanen (Skolverket 

2018) beskrivs skönlitteraturen som den typ av litteratur som ska genomsyra hela 

undervisningen inom svenskämnet. Skönlitteraturens roll i skolan är i stort sett densamma och 

fokus ligger på att eleverna i första hand ska utveckla ett intresse för läsning. I den åländska 

läroplanen (Ålands landskapsregering 2015:10–11) betonar man att de första åren av läs- och 

skrivundervisning i skolan är avgörande för elevernas intresse för vidare läsning av 

skönlitteratur. Även i den svenska läroplanen menar man att elevernas intresse för läsning ska 

vara i fokus genom hela undervisningen i svenska (Skolverket 2018:257). I den finländska 

läroplanen beskrivs inte skönlitteraturen som den litteratur som är av störst vikt i skolan, men 

man menar ändå att skönlitteratur i form av sagor, dikter och berättelser är av stor betydelse i 

undervisningen (Utbildningsstyrelsen 2014:107). Intresset för läsning å andra sidan har en 

övergripande roll i skolan enligt den finländska läroplanen. Lärare ska syfta till att genom 

undervisningen öka elevers läsmotivation genom att göra läsningen meningsfull. De 

litteraturval läraren gör är det som är mest avgörande för elevernas läsmotivation. Läraren bör 

välja litteratur som passar elevernas ålder och som eleverna kan relatera till enligt den värld de 

lever i. Utöver de val av litteratur som läraren gör är det även viktigt att eleverna har tillgång 

till litteratur som intresserar dem, eftersom det bidrar till deras motivation till läsning. I 

läroplanen betonas även vikten av läsmiljön i skolan och hur viktigt det är för elevernas 

läsmotivation att läsmiljön ger dem en positiv upplevelse. I skapandet av en god läsmiljö är det 

även av vikt att eleverna får dela sina läsupplevelser med varandra, eftersom det bidrar till 

elevernas motivation för läsning (Utbildningsstyrelsen 2014:104–107). 

Vikten av att analysera och ta del av olika typer av texter betonas i alla tre läroplaner. I den 

åländska läroplanen menar man att eleverna ska ges möjlighet att tillgodogöra sig olika typer 

av texter bland annat inom skönlitteraturen (Ålands Landskapsregering 2015:36). I den svenska 

läroplanen (Skolverket 2018:257–258) å andra sidan ges en tydligare beskrivning av hur 

användandet av skönlitteratur ska gå till i skolan. Man menar att eleverna bör ta del av 

skönlitterära verk som bilderböcker, kapitelböcker och sagor för att utveckla strategier för 

läsning. I den finländska läroplanen ligger fokus på att eleverna genom att tolka och analysera 

texter får lära sig användningen av språkvetenskapliga och grundläggande begrepp 

(Utbildningsstyrelsen 2014:107–111). De typer av texter som elever ska möta i undervisningen 

är dikter, sagor, berättelser samt barn- och ungdomslitteratur (Utbildningsstyrelsen 2014:163–

164). 

Enligt alla tre läroplaner är skönlitteraturens del i undervisningen viktig för att eleverna ska 

utveckla sin identitet och sin förståelse för omvärlden och för andra människor. I den svenska 

läroplanen (Skolverket 2018:257–258) menar man att detta uppnås genom att eleverna tar del 

av olika skönlitterära verk och tolkningar. I den åländska läroplanen betonar man istället vikten 

av att läraren är närvarande vid elevernas val av skönlitteratur. Genom att läraren är lyhörd och 

närvarande i elevernas bokval kan det utveckla den enskilda individens identitet och 

personlighet (Ålands landskapsregering 2015:37). I den finländska läroplanen beskrivs att 

elever utvecklar förståelsen för sin identitet och kultur under läsning av skönlitteratur. Man 

betonar även vikten av att eleverna själva får välja den skönlitteratur de läser, eftersom det både 
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ökar deras motivation till läsning och utvecklar den egna identiteten (Utbildningsstyrelsen 

2014:104–105). 

 

5.2 Skönlitteraturens funktion i skolan enligt forskning 

I detta avsnitt beskrivs vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolans första årskurser enligt 

den tidigare forskning som undersöks i detta arbete. De resultat som har framkommit i denna 

undersökning är information både från artiklar och avhandlingar från olika forskare där 

skönlitteraturens funktion beskrivs. Eftersom användandet av skönlitteratur i skolan påverkar 

flera dimensioner av undervisningen är detta avsnitt uppdelat i underrubriker enligt olika teman. 

Grunden till indelningen är teman som under litteraturundersökningens gång har framkommit 

som centrala för skönlitteraturens funktion i de första årskurserna. De olika delarna är val av 

skönlitteratur, läsmotivation, identitetsutveckling, avkodning och läsförståelse, högläsning och 

enskild läsning samt boksamtal.  

 

5.2.1 Val av skönlitteratur 

Karin Jönsson (2007:157) menar i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter. En studie av 

barns läsning i årskurs F–3 att tillgången till böcker är avgörande för att eleverna ska få goda 

läsvanor. Det är också viktigt att läraren är kompetent när det handlar om val av skönlitteratur 

och därmed besitter kunskaper om vilken litteratur som är passande för målet med användandet.  

I artikeln Twenty-first century instructional classroom practices and reading motivation: 

probing the effectiveness of interventional reading programs (Boulhrir 2017) beskrivs att det 

egna valet av litteratur har en enorm påverkan på elevers motivation, eftersom det ger elever 

inre motivation. Det egna valet gör att elever känner kontroll över sin egen lärsituation (Boulhrir 

2017:60). 

 

5.2.2 Läsmotivation 

Faktorer som påverkar elevers motivation till läsning beskrivs i undersökningen The examining 

reading motivation of primary students in the terms of some variables (Bjyik, Erdogan och 

Yildiz 2017). I undersökningen, som gjordes i Turkiet, deltog 769 elever från årskurserna 2–4. 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan elevers läsmotivation och faktorer som 

kön, årskurs och socioekonomisk status. Den metod de använde sig av i undersökningen var en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Resultatet de kom fram till var att 

elevers kön har en viss påverkan på läsmotivationen. Flickorna i studien läste i regel mer än 

pojkarna och hade därför en högre grad av motivation till läsning än vad pojkarna hade. 

Resultatet angående sambandet mellan elevernas årskurs och läsmotivation visade att elever i 

årskurs 3 hade högre motivation än elever i årskurs 4. Gällande socioekonomisk status fann 

man skillnader mellan elevernas läsmotivation beroende på socioekonomisk status. Elever med 

hög socioekonomisk status var mer motiverade än elever med låg ekonomisk status. Däremot 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=DC6A63AA1F9EB41D19B21F1B96EF41BF?sequence=1
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fann man inte några tydliga skillnader mellan socioekonomisk status och hur ofta eleverna 

ägnade sig åt läsning (Bjyik, Erdogan & Yldiz 2017:31–36). 

Stutz, Schaffner och Schiefele (2017) beskriver andra faktorer som påverkar elevers 

läsmotivation i artikeln Measurement invariance and validity of a brief questionnaire on 

reading motivation in elementary students. I studien undersöks yttre och inre faktorer och deras 

påverkan på elevers läsmotivation. I studien, som gjordes i Tyskland, deltog 1497 elever i 

årskurserna 1–3. Genom en enkät kunde författarna till studien undersöka huruvida elevers 

motivation till läsning beror på inre eller yttre faktorer. Med de inre faktorerna avsågs 

nyfikenhet och viljan att medverka. Med de yttre faktorerna avsågs tävlan med klasskamrater, 

berömmelse och prestation. Resultatet de kom fram till var att drivkraften hos majoriteten av 

eleverna i årskurs 2 och 3 var nyfikenhet och medverkan. I årskurs 1 däremot kunde de se en 

viss korrelation mellan läsmotivation och tävlan (Stutz, Schaffner & Schiefele 2017:444–455). 

I boken Barn upptäcker skriftspråket beskriver författarna Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & 

Olsson (2013) en annan faktor som påverkar elevers motivation till läsning av skönlitteratur. I 

studien analyseras resultaten för läsning i de internationella undersökningar som görs 

regelbundet. Läslusten och intresset för läsning har sjunkit under flera år i Sverige och i andra 

delar av Norden, vilket har visat sig i mätningar som PISA, Programme for international student 

assessment, PIRLS, Progress in international reading literacy. Med begreppet reading literacy 

syftar man inte bara på förmågan att läsa utan även på attityden till läsning, läsintresse och 

läsvanor. I studien gjordes mätningar och resultaten från 2009 granskades och analyserades. 

Resultaten visade att i de skolor där elevernas datoranvändning på fritiden hade ökat, hade ofta 

nivån av läsfärdighet minskat. Det ökade datoranvändandet på fritiden ledde till mindre tid och 

utrymme för nöjesläsning och det fanns ett mindre intresse för läsning hos dessa elever 

(Dahlgren et al. 2013:34–35). 

Jonsson (2006) beskriver i sin avhandling Läsningens och skrivandets bilder. En analys av 

villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling att läsintresset hör samman med hur 

väl eleverna kan avkoda texter (Jonsson 2006:149). Boulhrir (2017) menar att en god läsare 

inte bara använder sig av avkodning utan även relaterar till text utifrån egna erfarenheter och 

upplevelser. Läsning av skönlitteratur kan göra att läsaren tappar tidsuppfattning och förflyttar 

sig in i textens värld. När detta sker uppnår läsaren tillfredsställelse och underhållning, vilket 

kan leda till läslust (Boulhrir 2017:58). Enligt Boulhrir (2017:58) läser elever mer effektivt när 

de är intresserade av läsning men också av olika ämnen i texten som de kan relatera till egna 

erfarenheter. 

Motivation och läskunnighet är nära sammankopplade. Elever som är starka läsare och som 

läser flytande har en större motivation till läsning. Man menar då också att läsmotivation är tätt 

sammankopplat med läskunnighet. Beroende på om elever är starka eller svaga läsare kommer 

motivationen att vara därefter (Boulhrir 2017:61). De elever som upplever svårigheter vid 

läsning undviker gärna att läsa överhuvudtaget. Det finns dock en gråzon menar Boulhrir och 

det gäller de elever som inte har lässvårigheter men som ändå undviker att läsa och inte har 

motivation till läsning (Boulhrir 2017:61). 



 

 22 

Kusdemir och Bulut (2018) menar att elevers motivation till läsning påverkas av deras förmåga 

till läsförståelse. Genom att använda sig av en undersökningsmodell kunde man studera hur 

elevers motivation till läsning av narrativa och informativa texter påverkades av den förmåga 

till läsförståelse eleverna besatt. I studien deltog 421 elever från åtta olika skolor i Turkiet. I de 

resultat som framkom fann man ett tydligt samband mellan elevers förmåga till läsförståelse 

och vilken nivå av läsmotivation de hade. Elever med god läsförståelse hade goda 

förutsättningar för läsmotivation. De elever som hade svårigheter med läsförståelsen hade 

mindre motivation till läsning än de elever som hade god läsförståelse (Kusdemir & Bulut 

2018:97–106). 

 

5.2.3 Identitetsutveckling 

Jönsson (2007) menar att varje elev har sin egen ryggsäck fylld med upplevelser, normer, kultur 

och kunskap. Vid läsning kommer varje enskild elev att relatera till texten utifrån sina egna 

erfarenheter och sin egen verklighet. Olikheterna i elevernas tankar gör att eleverna kan arbeta 

vidare i sina tankar och fördjupa sin förståelse (Jönsson 2007:234). Jönsson menar att läsning 

och samtal kan användas i klassen beroende på vilken situation klassen befinner sig i. Om 

klassen till exempelvis har många konflikter kan läraren välja en bok där eleverna kan relatera 

till karaktären och på det sättet förstå varandra utan att någon i klassen nämns vid namn. Genom 

att använda skönlitteratur med tunga ämnen som kan uppstå i vardagen kan läraren försöka 

styra in samtal på konflikter och relationer. Läraren kan även låta eleverna få välja böcker ur 

en viss kategori till den enskilda läsningen (Jönsson 2007:136).  

Maria Nikolajeva (2017) menar att identitet i samband med skönlitteratur är komplext. Hon 

anser att det finns två synsätt på identitet, det konstruktivistiska synsättet och det som hon på 

engelska kallar för “embodied cognition” som ordagrant kan översättas som “förkroppsligad 

kognition”. Enligt det konstruktivistiska synsättet ser man på identitet som något som sker 

socialt i interaktion med andra. I det synsätt som hon beskriver som “embodied cognition” ser 

man på identitet som något där hela kroppen är inblandad. Nikolajeva föreslår att dessa två 

synsätt bör komplettera varandra när läsaren identifierar sig med karaktärer i skönlitteratur, 

eftersom det sociala sättet att se på identitet innebär att läsaren kommer längre ifrån karaktären 

och att “embodied cognition” gör att läsaren utvecklar empatisk förmåga och djupare 

upplevelse. Därför menar hon att en kombination av dessa synsätt är det optimala (Nikolajeva 

(2017:78). 

 

5.2.4 Avkodning och läsförståelse 

Yngre barn kan knäcka alfabetskoden långt innan vuxna märker det. Det framkommer i en 

studie av Alatalo (2017) att elever redan i förskolan ofta klarar mer än både de själva och lärarna 

vet. Genom lek och sociala sammanhang kan elever utveckla sina språkfärdigheter på ett sätt 

som gynnar deras avkodningsförmåga. De förskollärare som deltog i studien ägnade sig 

dagligen åt aktiviteter med målet att utveckla elevernas språkförmåga. Men eftersom läsning 

generellt sett hör till skolans uppdrag hade förskollärarna inte reflekterat över att det kan finnas 
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barn bland dem som redan har knäckt koden. När eleverna sedan fick möjlighet att läsa ord ur 

böcker, visade det sig att de redan behärskade avkodningstekniken. I studien utgår man ifrån 

Vygotskijs sociokulturella teori där man menar att barn lär sig genom de miljöer de befinner 

sig i. Ger man barnen möjlighet att utveckla språkförmåga så kommer de att göra det. Vilka 

metoder som används för avkodning behöver inte alltid vara avgörande; i denna studie kan det 

ha varit miljön och samspelet mellan elever som avgjorde att elever utvecklade 

avkodningsförmåga (Alatalo 2017:5–12). 

Spencer, Wagner och Petscher (2019) utförde en studie i Florida där de undersökte sambandet 

mellan ordförråd och läsförståelse. De barn som deltog kategoriserades utifrån sin läsförmåga, 

antingen som goda läsare eller som svaga läsare. Alla barn som deltog i studien besatt bra eller 

någorlunda bra förmåga till avkodning. Barnen fick göra olika tester under en viss tid innan 

materialet samlades in för analys. De resultat som framkom när en jämförelse mellan goda 

läsare och svaga läsare gjordes var att de svaga läsarna hade betydligt sämre läsförståelse. De 

fann även skillnader mellan de goda läsarnas ordförråd och de svaga läsarnas. Man kunde se ett 

samband mellan svårigheter med läsförståelse och ett litet ordförråd. De elever som hade 

svårigheter med läsförståelsen hade även ett mindre ordförråd än de goda läsarna som hade bra 

läsförståelse (Spencer, Wagner & Petscher 2019:4–10). 

  

5.2.5 Högläsning och enskild läsning 

I avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F–3 av 

Jönsson (2007) beskrivs högläsningens positiva effekter på elevers individuella läsning. Att 

läsa högt för elever och diskutera den lästa texten kan motivera elever till individuell läsning. 

Det kan även ge positiva effekter på elevers språkutveckling (Jönsson 2007:62). Genom 

processen högläsning och textsamtal ska eleverna bli reflekterande individer som läser, ställer 

frågor, associerar, samtalar och utbyter tankar (Jönsson 2007:241). Eleverna får inte samma 

stöd under den enskilda läsningen som de får vid högläsning, eftersom det då finns tillfälle för 

ett gemensamt samtal med kamrater och lärare (Jönsson 2007:237). Ett motiverande och öppet 

klassrum kräver kommunikation, kreativitet, kritiskt tänkande och samarbete. Kreativiteten gör 

att elever kan skapa och reflektera över sin egen förståelse. Kritiskt tänkande sker före, under 

och efter läsaktiviteter. Samarbetet mellan elever kan ske när de läser och analyserar text 

tillsammans i grupp (Boulhrir 2017:58). Genom enskild och högläsning med efterföljande 

samtal skapar elever förståelse av vad som har lästs (Jonsson 2006:236–237). 

I sin avhandling Life and fiction. On intertextuality in pupils’ booktalk skriver Eriksson 

(2002:190) att det i Sverige är vanligt med högläsning där eleverna läser högt för varandra i 

istället för att läraren läser högt för eleverna. Den enskilda läsningen ses som ett tillfälle för 

eleverna att öva på sin egen lästeknik och öva på att läsa högt inför andra. 

Jönsson (2007:156) menar att när skriv- och läsförmågan börjar utvecklas aktivt behöver barn 

få möjligheter till både enskild läsning och att lyssna till högläsning. I det enskilda läsarbetet 

blir det möjligt för varje elev att utveckla sin läsning och sitt skrivande utifrån intressen, 

tematiska val och förmåga. För att utveckla sin läskompetens behöver eleverna ägna sig åt den 
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enskilda läsningen regelbundet (Jönsson 2007:156). Hon menar att det för lärare finns flera 

olika sätt att organisera den enskilda läsningen. Ett exempel är att låta eleverna ha en så kallad 

bänkbok och avsikten är då att de kan läsa när de är färdiga och har tid över. Dock ställer sig 

Jönsson (2007:157) kritisk till det, eftersom det kan finnas elever som aldrig blir färdiga och 

har tid över för att läsa. Det kan också bli så att eleverna uppfattar läsningen som oviktig och 

som något som inte är prioriterat. 

Begreppet enskild läsning fungerar synonymt med begreppen individuell läsning och tyst 

läsning. Säljö (2005:202) menar att den tysta läsningen skiljer sig från högläsningen på många 

sätt. Vid tyst läsning skapar man sig en privat värld. Kommunikationen sker genom tankar i 

huvudet på den som läser. Läsaren gör egna inferenser och återkopplingar till erfarenheter och 

den egna personligheten. Även om ingen diskussion om innehållet sker kan en diskussion ske 

i läsarens tankar genom att man funderar på olika perspektiv och olika synvinklar under 

läsningen. Det positiva med tyst läsning är att man själv kan reglera i vilket tempo man läser 

och vilka ord eller fraser som behöver upprepas. Det som kan ses som positivt men även 

problematiskt med tyst läsning är att ingen kan kontrollera det man läser (Säljö 2005:202).  

 

5.2.6 Boksamtal 

Eriksson (2002:190) tar upp skillnaden mellan planerade och spontana boksamtal. Hon menar 

att om läraren ställer för faktabaserade frågor kan man gå miste om fördjupade och spontana 

svar och diskussioner från eleverna. Diskussionerna blir mer fördjupade vid spontana 

boksamtal då eleverna väljer riktning. 

Jönsson (2007) tar i ett kapitel i sin avhandling upp vikten av boksamtal och hon ger exempel 

på utformning av sådana samtal. Hon menar att genom samspel och kommunikation med andra 

skapas förståelse; lärande är kommunikation och för att lära måste man kommunicera. Att 

samtala kring böcker gör att klassen och eleverna skapar en djupare mening kring de böcker de 

läser. När elever samtalar om texter får de möjlighet till att se texten ur nya synvinklar och 

därmed skapa förståelse för texten på ett sätt som de kanske annars inte hade. Samtalet kring 

böcker är en viktig del i elevernas utveckling när det gäller att få förståelse för innehållet i en 

bok (Jönsson 2007:134). Ofta har man boksamtal efter att läraren läst ur en högläsningsbok, 

men det är lika viktigt att försöka samtala om litteratur i samband med elevernas enskilda 

läsning (Jönsson 2007:135). Boksamtal används ofta som uppföljning efter läst bok och det 

fungerar då som ett sätt att låta eleverna ta del av varandras perspektiv (Jönsson 2007:94). 

Elever kan också ha svårt att uttrycka sig skriftligt och då är boksamtal ett enkelt sätt att låta 

eleverna dela med sig av sina tankar. Under boksamtalen kommer de personliga kopplingar 

som eleverna gjort upp till ytan och kan diskuteras gemensamt (Jönsson 2007:103). 

 

5.3 Skönlitteraturens funktion i skolan enligt handböcker  

Under denna rubrik beskrivs vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolans första årskurser 

enligt de handböcker som undersöks i detta arbete. I detta avsnitt är innehållet uppdelat enligt 

tema på samma sätt som i det föregående avsnittet för att resultaten lättare ska kunna jämföras. 
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De olika temana är val av skönlitteratur, läsmotivation, identitetsutveckling, avkodning och 

läsförståelse, högläsning och enskild läsning samt boksamtal. 

  

5.3.1 Val av skönlitteratur 

Det är viktigt att elever känner igen sig i de böcker som läses i skolan, oavsett vilken bakgrund 

eleverna har. Lärare kan medvetet välja skönlitteratur som passar de ämnen som intresserar 

eleverna just då, eftersom det gör att eleverna då blir aktiva deltagare i arbetet kring böckerna 

(Bergöö & Jönsson 2012:40). De böcker lärare väljer ut för eleverna bör vara tätt förankrade i 

de intressen och samtalsämnen som eleverna pratar om i skolan. Lärare kan även välja att lyfta 

fram den litteratur som eleverna själva rekommenderar. Det kan även vara användbart att 

informera föräldrar om vilka böcker som tycks intressera eleverna utifrån innehåll och handling, 

eftersom även elevernas föräldrar kan påverka deras läsning (Keene & Zimmermann 2003:37). 

Synsättet att eleverna kan möta nya företeelser genom skönlitteratur tas upp i avsnitt 5.3.3 om 

identitetsutveckling. 

I boken Från fabler till manga skriver författarna Boglind och Nordenstam (2010) att det är 

viktigt att hjälpa elever i deras sökande efter skönlitteratur. De menar att en del av eleverna 

hittar böcker själva, men att många behöver hjälp och vägledning i sitt sökande efter 

meningsfull skönlitteratur (Boglind & Nordenstam 2010:307). Som litteraturförmedlare har 

bibliotekarier, lärare och föräldrar en viktig roll. Författarna menar att alla som är läsare kan 

dela med sig av textiakttagelser men också lässtrategier och läsupplevelser. Det är viktigt att 

det finns tillgång till böcker och att det ges tid för läsning och reflektion samt samtal kring 

böcker (Boglind & Nordenstam 2010:307). Keene och Zimmermann (2003:43) anser att för att 

elever ska få möjlighet att bilda sig en djupare läsförståelse bör lärare använda sig av 

högkvalitativ barnlitteratur och välskriven sakprosa.  

 

5.3.2 Läsmotivation 

Westlund (2009:27) menar att det är under det första skolåret som det avgörs om eleverna 

utvecklar en lust till att vilja lära sig att läsa eller inte. Vidare förklarar hon vilka typer av 

läsmotivation eleverna kan utveckla när de börjar skolan. Westlund (2009:28) beskriver de två 

typerna inre och yttre motivation. Den inre motivationen uppfattas som elevens genuina vilja 

till att läsa och förstå vad det är som läses. Hon talar om en djup drivkraft där läsaren drivs av 

en inre lust till att läsa. Dessa elever drivs av nyfikenhet och uthållighet i sitt läsande. Den yttre 

motivationen å andra sidan innebär att elever drivs av tävlan och belöningar. En elev som drivs 

av den yttre motivationen har oftast ingen egentlig lust till att läsa utan ser läsningen som ett 

måste och något som genomförs för att man ska få belöning av något slag. Den motivationstyp 

som är att föredra är den inre motivationen. Det är även den inre motivationen som lärare bör 

sträva efter att alla elever utvecklar, eftersom det är den drivkraft som kommer ge dem en 

djupare motivation. Enligt Westlund (2009:28–29) menar många att lärare som spelar på den 

yttre motivationen endast genomför en kortsiktig lösning, eftersom det intresset falnar efter ett 

tag. Hattie (2012:66) beskriver den inre motivationen som motivation som drivs av 
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tillfredsställelse. Han anser att en kombination av inre och yttre motivation är det optimala. 

Dock poängterar han att om motivationens fokus ligger på inre motivation så utvecklas lärande 

genom läsning av skönlitteratur mer. Om fokus å andra sidan ligger på yttre motivation kan 

lärandet lätt bli ytligt. 

Vidare beskriver Westlund (2009) vikten av att ge eleverna utmaningar som passar deras 

förmågor för att de ska skapa motivation till läsning av skönlitteratur. Eleverna måste få känslan 

av att de klarar att uppfylla de mål för läsningen som läraren har satt upp. För att detta ska 

kunna ske hos alla elever är det viktigt att alla elever ställs inför utmaningar som passar deras 

förmågor. På detta sätt kan läraren bedöma i vilken grad eleven har ansträngt sig i läsningen 

istället för att bedöma hur många böcker eleven har plöjt igenom under en viss tid (Westlund 

2009:30–31). 

 

5.3.3 Identitetsutveckling 

Barn utvecklar olika identiteter utgående ifrån den miljö de befinner sig i. Ett och samma barn 

kan ha olika identiteter i olika sammanhang. Deras personlighet och identitet beror till stor del 

på vad de snappar upp från den miljö de lever i. Det handlar om allt från de leksaker de är 

bekanta med till de texter de skriver. Det kan även handla om händelser och värderingar som 

framkommer i böcker. Allt detta formar barnen och gör att de skapar sig en unik identitet. Inom 

vissa ämnen liknar barnens identiteter varandra, speciellt på grund av populärkulturen (Fast 

2008:121). 

Boglind och Nordenstam (2010) beskriver i boken Från fabler till manga att läsning av 

skönlitteratur kan ge läsaren nya perspektiv. De menar att texten får läsaren att reflektera över 

verkligheten när läsaren går mellan igenkänning och distansering under läsningen (Boglind & 

Nordenstam 2010:310). För att detta ska ske får inte texten och läsaren vara allt för långt ifrån 

varandra. Om avståndet mellan text och läsare är litet får läsaren möjlighet att använda sig av 

sina förkunskaper och egna erfarenheter i läsningen, vilket gör att en jagkänsla och nyfikenhet 

skapas. Är avståndet för stort mellan läsarens egna upplevelser och textens innehåll blir det 

svårt för läsaren att komma in i texten. Text och läsare får dock inte ha alltför litet avstånd 

mellan varandra eftersom texten då inte utmanar eller ger nya tankar åt läsaren (Boglind & 

Nordenstam 2010:310). Författarna menar att en text består av skrivtecken men också av ett 

tomrum och det är tomrummet som läsaren själv fyller i under läsning. Tomrummet gör också 

att flera läsare kan läsa samma text men uppleva den på olika sätt. Är tomrummet för stort kan 

inte läsaren koppla ihop texten med egna erfarenheter och då skapas inte förståelse (Boglind & 

Nordenstam 2010:314–315). 

 

5.3.4 Avkodning och läsförståelse 

Liberg (2006:25–27) menar att det finns två typer av läsning, grammatisk läsning och effektiv 

läsning. Den grammatiska läsningen definieras som den typ av läsning som barn möter först 

där man använder sig av ljudningsteknik. Denna typ av läsning innefattar att barn lär sig hur 
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bokstäver ser ut och låter samt att bokstäver har en viss ordning i olika ord. Den effektiva 

läsningen handlar om att det finns ett flyt i läsningen, vilket innebär att man kan läsa texter som 

är mer avancerade än de texter som förekommer i den grammatiska läsningen (Liberg 2012:25–

27). 

I antologin Det hänger på språket beskriver Monica Reichenberg (2006) i sitt kapitel sambandet 

mellan avkodning och passiv läsning. Passiv läsning innebär att elever läser ytligt, eller inte har 

automatiserat sin avkodning ännu. Hon menar att om man lägger all fokus på avkodning så 

kommer man att hindras från att uppfatta textens innehåll. Kunskaper om ord- och 

meningsbyggnad är avgörande för att elever ska kunna behärska djupläsning. Det är även 

viktigt att läsaren har tillräckligt med förkunskaper för att behärska djupläsning (Reichenberg 

2006:216). Det finns en problematik kring övergången från läsningen av sagor och berättelser 

till faktatext. När elever lär sig läsa och avkoda text, är det ofta berättelser eller sagor som de 

kan relatera till. I skönlitteratur kan eleverna ofta använda sin förkunskap för att göra inferenser 

och relatera till situationer och karaktärer. Dock blir det problematiskt när eleverna ska börja 

läsa andra typer av texter som exempelvis faktatexter (Reichenberg 2006:214–215). 

När elever läser skönlitteratur är det viktigt att de inte bara avkodar utan även förstår den text 

de läser. Elevers utveckling av läsförståelse beror på olika faktorer så som deras ålder, kognitiva 

förmåga, motivation och den sociokulturella miljö de befinner sig i. I utvecklingen av elevers 

läsförståelse bör läraren visa dem de strategier läraren själv använder sig av för att förstå den 

text som läses (Westlund 2009:38). Avkodning och läsförståelse är begrepp som hör samman. 

En elev som bemästrar avkodningen och flytet i läsningen har möjlighet att fördjupa sin 

läsförståelse. Elever som däremot har svårigheter med att avkoda texter och saknar flytet i 

läsningen har även svårt att bemästra läsförståelse. För att undvika att detta händer i de 

kommande årskurserna bör man som lärare i årskurs 1 satsa på att arbeta med korta texter där 

eleverna lär sig att ”knäcka koden” (Westlund 2009:39–40). Innan barn börjar skolan utvecklar 

de den muntliga språkförståelsen, vilket innebär att de redan innan skolstarten har skapat goda 

förutsättningar för läsförståelse. Under de första årskurserna finns sedan goda förutsättningar 

för eleverna att bilda sig kunskaper i avkodning och skapa ett flyt i läsningen. När både den 

muntliga språkförståelsen och avkodningen fungerar är det avgörande att eleverna har 

motivation och koncentration för att klara av att bemästra läsförståelse (Westlund 2009:49–50).  

 

5.3.5 Högläsning och enskild läsning 

I boken Stärk språket, stärk lärandet tar Gibbons (2012) upp aktiviteter vid högläsning. Enligt 

henne finns det två viktiga funktioner som måste uppfyllas. Det första är att aktiviteten ska 

hjälpa läsaren att förstå den text de läser, det andra är att aktiviteten ska hjälpa läsaren att skapa 

lässtrategier och utveckla sitt läsande (Gibbons 2012:132). Det ska finnas aktiviteter före, under 

och efter läsning. Detta arbetssätt fungerar både vid högläsning och vid enskild läsning 

(Gibbons 2012:132). Som lärare är det viktigt att komma ihåg att allting inte är självklart för 

alla elever. Det kan finnas svårigheter med ord och situationer som är obekanta för vissa elever 

(Gibbons 2012:132). En aktivitet före läsningen kan vara att förbereda eleverna på den text som 

kommer att läsas. Detta gör att eleverna vet vad som kommer att läsas och aktiviteten före 
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läsningen ger dem förkunskaper och en större möjlighet att förstå vad texten handlar om 

(Gibbons 2012:133). Aktiviteter under läsning kan vara maskera ord, pausa och låta eleverna 

gissa och skuggläsning. Maskera ord innebär att eleverna läser texten men vissa ord är 

övertäckta och eleven gissar vilket ord som är maskerat. När läraren använder sig av att pausa 

mitt i texten och låta eleverna gissa hur det fortsätter så handlar det inte om att ge rätt svar, utan 

att låta eleverna öva på meningsskapande (Gibbons 2012:138). Vid skuggläsning spelar läraren 

in sig själv när hen läser, eller låter eleverna följa med i texten vid högläsning. Detta gör att 

eleverna får se texten samtidigt som de hör hur orden betonas (Gibbons 2012:139). Efter läsning 

kan man arbeta med aktiviteter som gör om berättelsen (Gibbons 2012:140–146). Att göra om 

en berättelse kan innebära att eleverna efter läsning får byta ut karaktärerna eller nyckelorden 

och skapa en ny berättelse utifrån den lästa texten (Gibbons 2012:141). Frågor om texten är en 

aktivitet som läraren styr. Läraren försöker utmana eleverna i frågor om dolda budskap och om 

huruvida alla böcker speglar verkligheten (Gibbons 2012:146). 

Högläsning är en metod som lärare kan utveckla och använda olika metoder beroende på vilket 

undervisningstillfälle man önskar att skapa. Det är bra att elever får lyssna till högläsning av en 

van läsare. Som lärare är det även viktigt att läsa olika sorters texter så att eleverna vänjer sig 

vid att det finns olika typer av text (Gibbons 2012:140). 

 

5.3.6 Boksamtal 

Redan i tidig ålder blir många barn bekanta med samtal kring den gemensamma läsningen av 

bilderböcker. I de stunder där barn tillsammans med vuxna läser böcker av olika slag väcks ett 

intresse för läsning. Barnen tar även till sig nya kunskaper och relaterar dem till sin egen tillvaro 

redan innan de kan läsa, eftersom de genom den gemensamma läsningen får höra ord och 

meningar och samtidigt relatera dem till bilder. Vuxna kan påskynda denna process genom att 

under läsningen hjälpa barnen att göra inferenser till barnets vardag och tidigare erfarenheter. 

Genom denna typ av gemensam läsning i kombination med ett samtal kring texten lär sig barn 

inte bara nya ord utan även hur man kan samtala om texter (Liberg 2006:37–40).  

Metoden boksamtal kan genomföras med yngre elever som inte ännu besitter läsfärdigheter 

genom att använda sig av högläsning. När eleverna får diskutera skönlitteraturens innehåll kan 

de utvecklas till kritiska läsare. Genom att använda sig av olika sorters texter och kritiskt 

granska dem genom samtal kan man se människor, saker och ämnen ur olika perspektiv som 

man annars inte hade sett (Bergöö & Jönsson 2012:40). 

I boken Det hänger på språket tar Garme (2006) i sitt kapitel upp att en fördel med boksamtal 

är att man tränar eleverna i att prata inför grupp. Boksamtal skapar diskussioner som eleverna 

medverkar i utifrån samma lästa text. Om man som lärare har en ny grupp eller en grupp med 

elever som inte vill tala inför andra eller är rädda för att göra fel krävs det att läraren kan 

använda sig av olika metoder för att ändå få till ett boksamtal som ger eleverna något (Garme 

2006:126). Ett exempel är att läraren kan låta eleverna skriva sina funderingar eller svåra ord 

på en lapp som läraren sedan slumpvis drar och frågar till klassen. På detta sätt skapar man som 

lärare diskussion i helklass men pekar inte ut enskilda elever (Garme 2006:126). Just detta sätt 



 

 29 

att arbeta ger eleverna en delaktighet och medverkan utan att eleverna själva måste framföra 

sina funderingar. Det blir diskussion utan att någon känner sig utpekad (Garme 2006:126). 

Viktigt dock i boksamtal i helklass är att läraren inte tar för mycket plats i diskussionen. I de 

allra flesta fall är det läraren som pratar mer än eleverna vid boksamtal. Ofta ställer läraren 

frågor för att kontrollera elevernas kunskaper kring texten. Boksamtalen kan få en viktigare 

funktion om eleverna i större utsträckning får diskutera fritt. En av de vanligaste modellerna 

som lärare använder sig av i boksamtal är IRE-mönstret, initiativ, respons och evaluering. Det 

innebär att läraren tar initiativet till diskussionen, eleverna ger respons och läraren bedömer 

elevernas svar (Blikstad-Balas 2018:96–97). 

 

5.4 Skönlitteraturens funktion i skolan enligt lärare 

I detta avsnitt presenteras resultaten från lärarintervjuerna. Avsnittet är upplagt i enlighet med 

intervjufrågorna som i sin tur är baserade på de resultat som har framkommit i avsnitten om 

skönlitteraturens funktion enligt styrdokument, handböcker och forskning. De olika delarna i 

avsnittet är lärarnas uppfattningar om skönlitteraturens funktion i skolan, styrdokumentens roll 

i arbetet med skönlitteratur, identitetsutveckling, läsmotivation, metoder som främjar 

läsmotivation samt val av skönlitteratur.   

 

5.4.1 Uppfattningar om skönlitteraturens funktion i skolan 

De båda lärare som intervjuades ansåg att skönlitteraturen spelar en viktig roll i undervisningen. 

Lärare 1 ansåg att arbetet med skönlitteratur kan ge så mycket mer än det arbete som sker genom 

arbetsböcker där funktionen ofta är att fylla i den information som saknas. Hon menar att man 

i arbetet med skönlitteratur kan välja litteratur från ett stort utbud och arbetet blir något som 

alla samlas runt och delar sina kunskaper genom. Lärare 2 ansåg att skönlitteraturens roll i 

skolan är viktig, eftersom skönlitteraturen fyller många funktioner. Hon menade även att arbetet 

med skönlitteratur kan utvecklas mer i årskurs 3 än i de tidigare årskurserna, eftersom eleverna 

i årskurs 3 behärskar själva lästekniken. Det viktigaste när eleverna har kommit så långt är att 

uppmuntra och hålla igång läsningen samt visa dem att det finns många olika typer av 

skönlitteratur både i klassrummet och på biblioteket. 

 

5.4.2 Återkoppling till styrdokument 

Lärarnas åsikter om den beskrivning som ges av skönlitteraturens funktion i den åländska 

läroplanen var samstämmiga. Lärare 1 ansåg att det som står om skönlitteraturens roll i 

läroplanen inte är så detaljstyrt. Hon ansåg att det lämnar mycket till lärarna själva att fundera 

ut hur de vill arbeta med skönlitteratur. Hon nämnde även att alla skolor på Åland har egna 

arbetsplaner och att arbetssätten därmed kan skilja sig ytterligare mellan skolorna. Lärare 2 

ansåg att den beskrivning som ges i läroplanen förklarar att skönlitteraturens roll är den typ av 

litteratur som ska dominera undervisningen. Dock menar hon att det inte finns några tydliga 
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anvisningar i läroplanen om hur lärare ska arbeta med skönlitteraturen, vilket gör att det är upp 

till var och en. 

   

5.4.3 Identitetsutveckling 

De båda lärarna ansåg att skönlitteraturen i skolan påverkar elevernas identitetsutveckling men 

på olika sätt. Lärare 1 menade att föräldrarnas förhållningssätt till skönlitteratur avspeglar sig i 

elevernas attityd gentemot skönlitteratur. Lärare 2 ansåg att elevernas identitetsutveckling är 

tätt sammanflätad med läsning av skönlitteratur. Dels ansåg hon att hemmet och föräldrarna har 

en stor påverkan på vilken inställning eleverna har till läsning av skönlitteratur. Om eleverna 

får gå till biblioteket tillsammans med föräldrarna märks det tydligt i elevernas sätt att möta 

skönlitteratur. Hon menade även att eleverna genom läsning av skönlitteratur utvecklar den 

egna identiteten genom att känna igen sig i karaktärerna och de händelser som utspelar sig i 

boken. Hon menade att man genom skönlitteratur får en ökad förståelse för andra och utvecklar 

empatisk förmåga. Det sker genom att identifiera sig med karaktärerna och skapa förståelse för 

dem men även genom att lära sig att lyssna. Förståelsen för andra kan utvecklas ännu mer om 

man använder sig av skönlitteratur från andra kulturer. Lärare 2 menade även att läsning av 

skönlitteratur ger utlopp för de egna känslorna. Hon kunde även se ett samband mellan 

identitetsutveckling och det ökade ordförråd som skönlitterär läsning ger. Hon menade att 

elever som har ett stort ordförråd blir säkrare i sig själva. 

 

5.4.4 Faktorer som påverkar elevers lust till läsning av skönlitteratur 

Lärare 1 ansåg att läsningens största konkurrent är dator- och tv-spel. Hon ansåg att de elever 

som oftast fastnar i spelens värld är de som har svårigheter med läsning. I dator- och tv-spel är 

det inte avgörande att man kan läsa, eftersom man kommer vidare ändå med hjälp av ljud och 

bild. De många intryck som fås genom spelandet motiverar eleverna mer än vad läsning gör. 

Det är en stor utmaning att få dessa barn att intressera sig för läsning. Det hon ansåg att man 

kan göra är att välja litteratur som intresserar dessa elever och göra aktiviteter kring böckerna. 

Hon menade dock att det inte bara är viktigt att eleverna intresserar sig för de böcker som läses, 

utan att det är minst lika viktigt att läraren anser att böckerna är intressanta. Hon ansåg även att 

barn idag lever med en inre stress och inte har ro att sitta stilla och läsa. Det avspeglar sig i 

deras brist på uthållighet och koncentration vid läsning. När elever har svårigheter vid läsning 

är det viktigt att en vuxen finns närvarande vid läsningen så att eleverna kan fråga om obekanta 

ord dyker upp. Hon menade att bristen på vuxnas närvaro när barn läser bidrar till att eleverna 

inte vågar fråga och därför inte utvecklar sitt ordförråd, vilket leder till att hela läsningen blir 

svår för dem. 

Lärare 2 ansåg att hemmet är den faktor som har störst påverkan på elevers motivation till 

läsning av skönlitteratur. De elever som hemma pratar om läsning, går till biblioteket 

tillsammans med sina föräldrar och läser tillsammans är mer motiverade och har en mer positiv 

inställning till läsning än de elever som inte gör detta hemma. Hon menade även att eleverna 

påverkas av om de ser sina föräldrar läsa själva eller inte. Hon kunde även se ett samband 
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mellan föräldrarnas intresse för vad barnen lånar på biblioteket i skolan och elevernas eget 

intresse för läsning. Om föräldrarna intresserar sig för vad eleverna läser så motiverar det 

eleverna mer till läsning än om föräldrarna inte gör det. 

 

5.4.5 Metoder som används för att främja elevers lust till läsning av 

skönlitteratur 

De metoder som används av de två lärarna liknar varandra. Gemensamt är att båda lärarna 

använder sig av högläsning, tyst läsning, bokrecensioner och läsning i par men vid olika 

tillfällen. Lärare 2 har tyst läsning på schemat åtminstone en gång per dag. Lärare 1 arbetar 

periodvis med de olika läsmetoderna. Gemensamt för de båda lärarna är även användandet av 

läsprojekt. Lärare 2 arbetade vid tiden för intervjun med ett läsprojekt i klassen där de använder 

sig av parläsning för att lära sig att göra bokrecensioner tillsammans i mindre grupper. Lärarna 

på skolan där lärare 1 arbetar deltar gemensamt i olika läsprojekt där de gör kollegiala 

planeringar över årskursgränserna. Detta bidrar till att alla lärare får vad lärare 1 benämner som 

en spark i baken och är så gott som tvungna att testa nya sätt att undervisa med hjälp av 

skönlitteratur. De har deltagit i läsprojekt tillsammans med andra skolor i till exempel Sverige. 

De har bland annat arbetat med projektet en läsande klass för några år sedan. Skolbibliotekarien 

på skolan där lärare 1 arbetar är ofta involverad i olika läsprojekt tillsammans med lärarna. 

I de båda klasserna gör man regelbundna besök på skolbiblioteket en gång i veckan. Under 

biblioteksbesöken får barnen låna böcker och även lyssna till bibliotekariens introduktioner av 

böcker. I båda klasserna har man tillgång till en skolbibliotekarie som kan hjälpa barnen när de 

lånar böcker. Bibliotekarierna känner i båda fall eleverna så bra att de kan hjälpa dem att hitta 

böcker som passar deras intressen. De båda lärarna såg på samarbetet med biblioteket som något 

positivt.  

 

5.4.6 Val av skönlitteratur 

Lärare 1 grundar sina val av litteratur både i elevernas intresse för boken och i sitt eget intresse, 

eftersom det gör att hon helhjärtat kan gå in i arbetet med boken. Men hon ser till att eleverna 

även tipsar varandra om litteratur, eftersom hon anser att eleverna motiveras mer av sina 

klasskamraters val av litteratur. Lärare 2 gör de grundläggande litteraturvalen själv med 

utgångspunkt i elevernas intressen, ämnesövergripande litteratur och sådant som kan passa 

klassen i olika situationer. I valet av högläsningsbok ser hon till att variera sig. Ibland väljs 

böcker som är spännande, komiska eller kopplade till något som de läser om i andra skolämnen. 

Hon försöker även välja böcker där det finns en variation mellan huvudkaraktärerna, ibland 

litteratur med flickor i huvudrollen och ibland litteratur med pojkar i huvudrollen. I vissa fall 

kan lärare 2 läsa ett kort avsnitt ur två olika böcker och sedan låta eleverna rösta fram den bok 

de helst vill höra. 
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6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras och utvärderas både de metoder som har använts i arbetet och 

de resultat som har framkommit i undersökningen. Slutligen presenteras vilka slutsatser som 

kan dras utgående från studiens resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom två olika metoder har använts för att få fram resultaten i denna studie utvärderas både 

metoden kvalitativ litteraturundersökning och semistrukturerade intervjuer. 

 

6.1.1 Litteraturundersökning 

Vid metoden litteraturundersökning är urvalet avgörande för vilket resultat som fås i studien, 

eftersom resultatet är beroende av varifrån man väljer att ta information. I 

litteraturundersökningar är det möjliga materialet stort och behöver därför begränsas. I denna 

studie gjordes en avgränsning av litteraturen genom ett urval av läroplaner, handböcker och 

tidigare forskning, eftersom dessa källor ansågs vara av störst betydelse för det vi önskade få 

ut av undersökningen. De läroplaner som användes var från tre geografiskt sett närliggande 

regioner som har kopplingar till varandra. Den information som har tagits från handböcker och 

tidigare forskning är mer geografiskt utspridd men koncentrerar sig i första hand på litteratur 

från de nordiska länderna men litteratur från andra delar av världen förekommer också i 

undersökningen.   

Det som har visat sig vara en fördel med att göra en litteraturundersökning inom detta ämne är 

att det finns ett stort utbud av litteratur och tidigare forskning som berör skönlitteraturens olika 

aspekter som läsförståelse, läsmotivation och literacy. 

En nackdel med att göra en litteraturundersökning inom detta ämne är att det stora utbudet gör 

att litteratursökandet blir ett omfattande arbete, vilket leder till att de avgränsningar man gör i 

urvalet av litteratur blir avgörande. Olika forskare kan göra olika urval och därmed få resultat 

som skiljer sig åt. Dock kan det även ses som en tillgång för forskningen om så är fallet. 

Majoriteten av de tidigare undersökningarna och den information som ges i handböckerna 

liknar varandra. Det förekommer inte några avgörande skillnader i författarnas resultat och 

uppfattningar. De allra flesta författare vilkas verk ingår i denna studie anser att skönlitteratur 

har en positiv inverkan på undervisningen inom ämnet svenska, vilket medför att det är svårt 

att ställa olikheter mot varandra. Dock förekommer vissa undantag och mindre skillnader i 

resultat mellan olika studier och handböcker. 

 

6.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Metoden semistrukturerade intervjuer var en tillgång i denna undersökning, eftersom 

verksamma lärare fick bidra med sina uppfattningar om skönlitteraturens roll i skolan. De 
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resultat som framkom i intervjuerna fungerade som en fördjupning till de resultat som framkom 

i litteraturstudien. 

Om man ser till genomförandet av intervjuerna var metoden semistrukturerade intervjuer 

givande för denna undersökning, eftersom respondenterna då fick möjlighet att spinna vidare 

på de intervjufrågor som intresserade dem. Intervjuerna fungerade mer som en dialog än 

utfrågning och svaren varierade trots att frågorna i de två intervjuerna var desamma. 

En svårighet som uppstod vid användandet av intervjuerna var att för att de skulle kunna 

fungera som en fördjupning av det resultat som framkom i litteraturundersökningen var det 

viktigt att intervjufrågorna behandlade ungefär samma aspekter som framkom i litteraturen för 

att de skulle vara relevanta för undersökningen. Därför krävdes att en stor del av litteraturen 

var genomläst innan intervjufrågorna kunde färdigställas och skickas till lärarna. Majoriteten 

av den litteratur som ingår i studien behandlades därför först. När en stor del av 

litteraturundersökningen var sammanställd kunde de slutgiltiga frågorna färdigställas. 

Intervjutillfällena planerades in i den senare delen av arbetet med undersökningen. 

Informationen från intervjuerna var därmed den del som tillkom sist av all information som 

framkommer i studien.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen görs en sammanfattning av och jämförelse mellan de resultat kring 

skönlitteraturens funktion som har framkommit i studien genom intervjuer, styrdokument, 

handböcker och forskning. Informationen från alla delar av materialet beskrivs tematiskt på 

samma sätt som under resultatavsnittet. Först diskuteras de olika resultaten kopplat till val av 

skönlitteratur. Vidare diskuteras läsmotivation, identitetsutveckling, avkodning och 

läsförståelse samt gemensam och individuell läsning. Avslutningsvis diskuteras resultaten som 

framkom kopplat till boksamtal. 

  

6.2.1 Val av skönlitteratur 

I den finländska läroplanen betonas att elevernas intressen och olikheter ska tas i beaktande vid 

val av skönlitteratur. Där menar man även att det är viktigt att eleverna får känna delaktighet i 

valet av den skönlitteratur som används (Utbildningsstyrelsen: 2014:58, 105). På liknande vis 

beskrivs valet av skönlitteratur i den åländska läroplanen där man menar att elevernas 

personlighet och intresse ska styra valet av skönlitteratur. Man betonar även att det är lärarens 

roll att agera aktivt och stödja eleverna i valet av skönlitteratur (Ålands landskapsregering 

2015:37). I den svenska läroplanen å andra sidan beskrivs inte hur litteraturvalet ska fungera i 

undervisningen för årskurs 1–3. Däremot beskrivs de olika typer av skönlitteratur som ska 

dominera undervisningen, såsom bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sånger och sagor 

(Skolverket 2018:257–258).  

Inom den tidigare forskning som tas upp i detta arbete beskriver Jönsson (2007:157) att det som 

är avgörande i valet av böcker är lärarens förmåga att välja ut litteratur som passar både eleverna 

och ändamålet. Boulhrir (2017:60) menar att valet av skönlitteratur är av stor vikt för elevernas 
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motivation till läsning, eftersom eleverna skapar en inre motivation till läsning om de får vara 

delaktiga i valet. 

De flesta av författarna till de handböcker som tas upp i detta arbete är eniga när det gäller val 

av skönlitteratur. Keene och Zimmermann (2003:37) lyfter fram vikten av att elevernas intresse 

tas i beaktande och att det är viktigt att elevernas egna rekommendationer lyfts fram av läraren. 

Även Bergöö och Jönsson (2012:40) menar att man i valet av skönlitteratur bör utgå ifrån det 

som intresserar eleverna. De menar att man kan göra eleverna delaktiga i arbetet med valet av 

skönlitteratur, vilket även Boulhrir (2017:60) menar att man bör göra eftersom eleverna då 

utvecklar en inre motivation till läsning. Boglind och Nordenstam (2010:307) menar å andra 

sidan att läraren bör vägleda eleverna i valet av skönlitteratur, eftersom alla inte alla elever 

klarar av att göra det själva. 

I intervjuerna som gjordes i arbetet framkom att både lärare 1 och lärare 2 väljer att använda 

sig av böcker som intresserar eleverna, precis som Keene och Zimmermann (2003:37) samt 

Bergöö och Jönsson (2012:40) också menar. Lärare 1 påpekade dock att hon även låter sitt eget 

intresse påverka valet av skönlitteratur, eftersom det gör att hon kan gå in i arbetet på ett djupare 

sätt. Lärare 2 försöker variera valet av högläsningsbok genom att välja böcker med olika 

karaktärer och handling. I den litteratur som har undersökts i detta arbete värderas elevernas 

intresse högt när det gäller val av skönlitteratur. Dock kan inte varje elevs intressen styra 

bokvalet hela tiden, eftersom alla har olika intressen. Den metod som lärare 2 använder sig av 

innebär att det blir en variation i den litteratur som läses, vilket även kan innebära att olika 

böcker intresserar olika elever. Lärare 2 menar även att det ibland kan vara bra att eleverna får 

se att det finns ett stort utbud av skönlitteratur och att det kan ske genom att läraren lyfter fram 

olika typer av skönlitteratur i just högläsningen. Det kan kopplas samman med det Boglind och 

Nordenstam (2010:307) säger om att läraren bör vägleda eleverna i valet av skönlitteratur. 

 

6.2.2 Läsmotivation 

Enligt den svenska läroplanen ska undervisningen i svenska genomsyras av att eleverna skapar 

ett intresse för läsning (Skolverket 2018:257). Denna syn på läsmotivation är gemensam för de 

läroplaner som har undersökts i detta arbete. I den finländska läroplanen beskriver man elevers 

motivation till läsning som det övergripande målet i undervisningen i ämnet svenska. Man 

menar att det är viktigt att lärarna gör läsundervisningen meningsfull genom att i 

undervisningen utgå ifrån böcker som är aktuella i elevernas värld, eftersom det bidrar till att 

eleverna blir motiverade till läsning (Utbildningsstyrelsen 2014:105). Även i den åländska 

läroplanen betonas vikten av att som lärare uppmuntra eleverna till att bli motiverade till läsning 

av skönlitteratur. Elevers läsmotivation ska uppnås genom att skapa miljöer som bidrar till att 

elevernas nyfikenhet till att lära stimuleras, speciellt under det första skolåret, eftersom man 

menar att det är då grunden läggs för elevernas motivation (Ålands landskapsregering 2015:10–

11). I den åländska läroplanen menar man även att elevers tillgång till olika typer av 

skönlitteratur i skolan är avgörande för deras motivation till läsning (Ålands landskapsregering 

2015:37). 
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I den forskning som tas upp i denna undersökning fokuserar forskarna på flera olika faktorer 

som påverkar elevers motivation till läsning. Erdogan och Yldiz (2017:31–36) kom i sin 

undersökning fram till att elevers kön och sociokulturella status inverkade på i vilken grad de 

var motiverade till läsning. De kom fram till att flickor var mer motiverade till läsning än pojkar, 

troligtvis eftersom de ägnade sig mer åt läsning än vad pojkarna gjorde. Man kunde även se att 

elever med hög sociokulturell status var mer motiverade till läsning än elever med låg 

sociokulturell status. Även Stutz, Schaffner och Schiefele (2017:444–455) undersökte vilken 

typ av motivation som eleverna i första hand besatt. Elever i årskurs 2–3 hade i första hand en 

inre motivation som drevs av nyfikenhet samtidigt som man i årskurs 1 kunde se ett samband 

mellan läsmotivation och yttre motivation som drevs av tävlan. I en annan studie kunde man se 

ett samband mellan ökat datoranvändande och minskad läsmotivation. När elevernas nivå av 

datoranvändning ökade minskade deras motivation och intresse för läsning på fritiden 

(Dahlgren et al. 2013:34–35). En annan faktor som några olika författare beskriver är avkodning 

och läsförståelse och dess inverkan på elevers motivation till läsning. Jonsson (2006:149) 

betonar i första hand vikten av att elever besitter god förmåga att avkoda texter för att det ska 

finnas förutsättningar för läsmotivation. Boulhrir (2017:58) menar å andra sidan att elevers 

förmåga till avkodning inte enbart är avgörande för deras motivation till läsning, utan att 

förmåga till läsförståelse är minst lika viktigt. Han menar att en läsare som förstår det som läses 

kan göra kopplingar mellan litteraturens innehåll och de egna erfarenheterna, vilket bidrar till 

tillfredsställelse och motivation till fortsatt läsning. Även Kusdemir och Bulut (2018:97–106) 

kom i sin studie fram till att läsförståelse och läsmotivation är två faktorer som samspelar med 

varandra. De menar att elever med god läsförståelse har goda förutsättningar för motivation till 

läsning och tvärtom. 

I de resultat som framkom i analysen av handböckerna kan man se likheter med de resultat som 

framkom genom styrdokument och forskning. Westlund (2009:27) menar likt den åländska 

läroplanen att det första skolåret är avgörande för om eleverna utvecklar lust till läsning eller 

inte. Westlund (2009:28–29) beskriver likt Stutz, Schaffner och Schiefele (2017:444–455) två 

olika typer av motivation, inre och yttre. Det gör även Hattie (2012:66) som menar att en 

kombination av de båda typerna är optimalt för elevers lärande. Han poängterar dock att ett för 

stort fokus på yttre motivation kan bidra till ett ytligt lärande. 

I intervjuerna beskrev lärarna olika aspekter som de anser påverkar elevers motivation till 

läsning av skönlitteratur. Lärare 1 anser likt Dahlgren et al. (2013:34–35) att läsningen i första 

hand konkurrerar med datorspelen. Hon menade att det är lätt att elever med svårigheter för 

läsning fastnar i datorspelens värld, eftersom man inte behöver kunna läsa för att klara av att 

spela olika spel. Hon betonade vikten av valet av skönlitteratur och menade att det är viktigt att 

eleverna får ta del av skönlitteratur som intresserar dem men även litteratur som intresserar 

läraren. Lärare 2 ansåg att den faktor som har störst inverkan på elevers motivation till läsning 

är hemmet. Hon menade att om föräldrarna visar intresse för skönlitteratur så påverkar det 

eleverna positivt i deras motivation till läsning. 
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6.2.3 Identitetsutveckling 

Identitetsutveckling genom skönlitteratur beskrivs i alla tre läroplaner som tas upp i detta 

arbete. Enligt den svenska läroplanen (Skolverket 2018:257–258) måste elever få möjlighet till 

läsning av olika typer av skönlitteratur för att bekanta sig med omvärlden och därigenom 

utveckla den egna identiteten. Likaså beskriver Utbildningsstyrelsen (2014:104) i den 

finländska läroplanen att elever utvecklar sin identitet och kultur genom läsning av olika 

skönlitterära texter. I den åländska läroplanen beskrivs identitetsutvecklingen genom 

skönlitteratur på samma sätt. Dock betonar man vikten av att elever behöver få stöd från lärare 

för att hitta litteratur som passar deras personlighet (Ålands landskapsregering 2015:37). 

I den forskning som tas upp beskrivs skönlitteraturens påverkan på identitetsutveckling på olika 

sätt. Enligt Jönsson (2007:234) har varje enskild elev olika erfarenheter och upplevelser, vilket 

leder till att varje individ relaterar till texten utifrån sin egen verklighet. Hon menar även att 

lärare kan arbeta med skönlitteratur för att lösa konflikter som har uppstått i klassrummet 

genom att välja en bok där karaktärerna upplever en liknande situation. Genom läsningen kan 

eleverna då relatera till karaktärerna och därmed få en förståelse för andra (Jönsson 2007:136). 

Nikolajeva (2017:78) menar däremot att det inte är nödvändigt för elever att identifiera sig med 

karaktärer ur skönlitteratur, eftersom det kan bidra till att deras syn på verkligheten kan 

påverkas av karaktärerna. Hon menar att eleverna bör kunna skilja på verkligheten i 

skönlitteratur och den verklighet de själva lever i. Dock anser hon att läsning av skönlitteratur 

kan bidra till att eleverna utvecklar empatisk förmåga och förståelse för andra genom att se 

världen ur olika perspektiv. 

I handböckerna beskrivs skönlitteraturens påverkan på identitetsutvecklingen på ett liknande 

sätt. Fast (2008) fokuserar på begreppet literacy och menar därmed att barn utvecklar olika 

identiteter utifrån den miljö de befinner sig i. Hon menar att barns personlighet och identitet är 

beroende av vad de snappar upp från miljön. När det gäller identitetsutveckling kopplat till 

skönlitteratur menar hon att barns värderingar formas av de händelser som framkommer i de 

böcker som barnen läser (Fast 2008:121). Boglind och Nordenstam (2010:310) menar även de 

att läsning bidrar till nya perspektiv hos läsaren, eftersom man genom läsning reflekterar över 

innehållet och kopplar det till de egna erfarenheterna. 

Enligt de fördjupande intervjuerna anser de båda lärarna att läsning av skönlitteratur är tätt 

sammankopplad med elevers identitetsutveckling. De båda lärarna ansåg att den faktor som har 

störst inverkan på elevers identitetsutveckling är föräldrarnas eget förhållningssätt till läsning. 

Lärare 2 poängterade vikten av att elever läser skönlitteratur för att utveckla den egna 

identiteten genom att relatera innehållet till den egna verkligheten. Hon betonade även att elever 

genom läsning av skönlitteratur utvecklar empatisk förmåga och förståelse för andra, liksom 

Nikolajeva (2017:78) och Jönsson (2007) kommit fram till i sin forskning.    

 

6.2.4 Avkodning och läsförståelse 

Enligt Skolverket (2018) ska eleverna skapa strategier för att tolka och analysera olika typer av 

berättande texter. Eleverna ska även lära sig om berättande texters disposition och uppbyggnad 
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samt vilka delar en berättande text består av såsom inledning och avslutning (Skolverket 

2018:258–259). På motsvarande sätt beskrivs arbetet med avkodning och förståelse av texter i 

den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering 2015:36) där man förklarar att eleverna ska 

skapa strategier för att tillgodogöra sig information från olika typer av texter som bland annat 

skönlitteratur. I den finländska läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014:103) beskrivs att elever 

ska lära sig att analysera olika typer av texter utgående från olika språkvetenskapliga begrepp. 

Elever i årskurs 1–2 ska lära sig att avkoda och förstå texter genom att arbeta med sambandet 

mellan ljud och bokstav. Läraren ska vägleda eleverna i arbetet med att lära sig olika strategier 

för läsförståelse (Utbildningsstyrelsen 2014:110–111). 

I den forskning som presenteras i denna undersökning kopplat till avkodning och läsförståelse 

framkommer några olika perspektiv. Alatalo (2017) menar att barn i förskolan kan utveckla sin 

förmåga till avkodning genom lekar och andra sociala sammanhang. Utgående från detta 

resultat menar Alatalo (2017:5–12) att de metoder man använder för avkodning inte behöver 

vara avgörande; hon menar att barns förutsättningar för avkodning kan bero på vilken miljö de 

befinner sig i. Spencer, Wagner och Petscher (2019) undersökte å andra sidan sambandet mellan 

ordförråd, avkodning och läsförståelse. Alla elever som deltog besatt god eller någorlunda god 

avkodningsförmåga, men hade olika stort ordförråd. Det framkom i deras studie att elever med 

god avkodningsförmåga hade lättare att förstå texter än elever med någorlunda god 

avkodningsförmåga. De elever som hade ett litet ordförråd hade även de svårt att förstå de texter 

de läste, vilket innebär att läsare som har svårigheter med avkodning och ett litet ordförråd har 

svårare att förstå texter än elever med god avkodningsförmåga eller stort ordförråd (Spencer, 

Wagner & Petscher 2019:4–10).  

De resultat kopplade till avkodning och läsförståelse som framkommer enligt de handböcker 

som tas upp i undersökningen belyser ämnet från olika perspektiv. Liberg (2006:25–27) 

beskriver den inledande fasen av avkodning, det vill säga den så kallade grammatiska läsningen. 

Hon menar att det är den typ av läsning som elever möter först, eftersom det innebär att man 

använder sig av ljudningsteknik och lär sig bokstävernas utseende kopplat till dess ljud. Senare 

övergår man som läsare till den effektiva läsningen som även den är en del av 

avkodningsprocessen där man skapar ett flyt i läsningen (Liberg 2006:25–27). Reichenberg 

(2006) beskriver i sin tur den passiva läsningen som innebär att man endast läser ytligt utan att 

förstå vad som läses. Hon menar att man inte bör lägga allt fokus på avkodning utan att fokus 

även bör läggas på läsförståelse (Reichenberg 2006:216). Westlund (2009) är inne på samma 

spår som Reichenberg och menar att avkodning och läsförståelse är två aspekter som betyder 

minst lika mycket. Westlund menar likt Spencer, Wagner och Petscher (2019:4–10) att elever 

som besitter avkodningsförmågan har förutsättningar för att lära sig att behärska läsförståelse 

men elever som däremot har svårigheter med avkodning kan även ha svårt att bemästra 

läsförståelse (Westlund 2009:39–40). Alla författare till den forskning som tas upp i denna 

undersökning är eniga om att avkodning och läsförståelse är två viktiga begrepp som går hand 

i hand. Dock råder det i viss omfattning delade meningar kring i vilken ordning lärare ska 

fokusera på de olika delarna av läsprocessen. Liberg (2006:25–27) föreslår att fokus i 

inledningen av läsundervisningen kan ligga på avkodning genom ljudningsteknik. Reichenberg 

(2006:216) menar istället att lika mycket fokus bör ligga på läsförståelse för att undvika att 

elever använder sig av passiv läsning. Vi kan anta att avkodning och läsförståelse är två 
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komplexa processer som ser olika ut hos alla elever, vissa kan ha lätt för båda delarna och andra 

kan ha svårigheter med dem. Likaså kan elever ha svårigheter med enbart en av delarna. Både 

avkodning och läsförståelse kan även vara beroende av situation. I och med att dessa processer 

är olika hos alla elever kanske det kan vara svårt att avgöra vilken metod som är den rätta, 

eftersom det kan variera från person till person.  

Den information kopplad till avkodning och läsförståelse som framkom i intervjuerna utgörs 

av vilka metoder lärarna använder sig av. De båda lärarna använder sig av olika metoder för 

läsning såsom högläsning, tyst läsning och läsning i par. Gemensamt för de båda lärarna är att 

de deltar i olika läsprojekt för att utveckla elevernas läsförmåga. Lärare 1 ansåg inte att 

klassrumsmiljön och möblering spelade en så stor roll när det gäller elevers läsning av 

skönlitteratur, vilket kan jämföras med Alatalos (2017) åsikt om att miljön eleverna befinner 

sig i är det mest avgörande för deras framtida läsutveckling. Vi anser att klassrumsmiljön 

påverkar läsundervisningen på olika sätt. En klassrumsmiljö som inbjuder till läsning genom 

möblering kan göra att eleverna motiveras till att läsa. Utöver klassrummets möblering anser vi 

att klassrumsmiljön även kan påverkas av gruppens storlek och dynamik. Lärare 1 menade att 

genom att dela med sig av sina uppfattningar om olika skönlitterära verk kan eleverna motivera 

varandra till läsning mer än om endast läraren gör det. Vi uppfattar likt lärare 1 att eleverna i 

en klass har en stor påverkan på varandra när det kommer till läsning. Om en elev tipsar de 

andra om en bok finns det en stor chans att det är många som vill läsa den boken, vilket innebär 

att eleverna kan motivera varandra till läsning av skönlitteratur. 

  

6.2.5 Högläsning och enskild läsning 

Ingen av läroplanerna beskriver närmare vilken typ av läsning som ska genomsyra arbetet med 

skönlitteratur. 

Enligt forskningen som tas upp i denna litteraturstudie är forskarna överens om att högläsning 

och diskussion kring texten har positiva effekter hos eleverna och på deras egen läsning. 

Jönsson (2007) menar att högläsning motiverar eleverna till egen läsning. Boksamtal i samband 

med högläsning kan göra eleverna till reflekterande individer som läser, ställer frågor, 

associerar, samtalar och utbyter tankar (Jönsson 2007:241). Eriksson (2002) tar upp parläsning 

som en metod där eleverna läser högt för varandra istället för att läraren läser högt för klassen. 

Denna form av högläsning ger eleverna tillfälle att öva på sin egen lästeknik samt att läsa högt 

för andra (Eriksson 2002:190). Den enskilda läsningen bidrar till att eleverna får utveckla sin 

läsning utifrån intressen, tematiska val och förmåga. För att utveckla läskompetensen behöver 

eleverna regelbundet få tillfälle till enskild läsning (Jönsson 2007:156). Den tid eleverna får för 

den enskilda läsningen skiljer sig från klassrum till klassrum. Ett exempel är att eleverna får 

läsa sin egen bänkbok när det finns tid över om de är färdiga med en uppgift. Jönsson 

(2007:156) ställer sig kritisk till detta då det kan finnas elever som aldrig blir färdiga i tid och 

då inte heller hinner läsa sin bänkbok. Detta är något som vi båda har upplevt under våra VFU- 

perioder och som vi ställer oss kritiska till. Det är ofta samma elever som aldrig hinner bli klara 

med de uppgifter som ges under lektionerna och då aldrig hinner läsa ur sin bänkbok, eftersom 

det inte finns någon tid över. Lärare 2 valde av samma anledning att göra så att den enskilda 
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läsningen sker i början av en lektion så alla elever i klassen får läsa sina bänkböcker samtidigt. 

Det är något vi båda tycker är en bra idé, eftersom det gör att alla elever hinner delta i den 

enskilda läsningen. Det bidrar även till att den enskilda läsningen ses som viktig istället för att 

den används som utfyllnad i slutet av lektioner. 

När man ser till informationen från de handböcker som tas upp i arbetet ser man att den likt 

forskningen menar att högläsning och enskild läsning har positiva effekter på elevers 

läsutveckling. Säljö (2005) menar att den enskilda läsningen skiljer sig från högläsningen på 

många sätt, då tyst läsning skapar man sig en privat värld där man diskuterar texten för sig själv 

genom tankar. Genom läsningen kan man göra egna kopplingar till erfarenheter. Det kan ses 

som både positivt och negativt med individuell läsning eftersom det inte är någon som kan 

kontrollera det man läser men samtidigt kan man läsa om fraser och ord som behöver upprepas 

i sitt eget tempo (Säljö 2005:202). Gibbons (2012) tar upp vikten av aktiviteter vid läsning, 

både gemensamt och enskilt. Det finns två viktiga funktioner som måste uppfyllas enligt henne 

och det är för det första att aktiviteten ska hjälpa läsaren att förstå texten och för det andra ska 

aktiviteten hjälpa läsaren att skapa lässtrategier samt utveckla sitt lärande (Gibbons 2012:132).  

I de intervjuer som tas upp i arbetet beskrivs att de båda lärarna använder sig av såväl 

högläsning som enskild läsning. De båda lärarna använder sig även av både tyst läsning och 

parläsning men vid olika tillfällen. De båda lärarna är även måna om att inte endast läsa 

skönlitteratur utan att även arbeta kring den. Lärare 1 ansåg likt Gibbons (2012:132) att arbetet 

med skönlitteratur är värdefullt, eftersom det är något som alla i klassen kan samlas runt och 

arbeta med tillsammans. Lärare 1 ansåg att aktiviteter kring läsning är viktig för elevernas 

motivation till läsning av skönlitteratur. De båda lärarna använder sig även av olika läsprojekt 

för att tillföra aktiviteter till läsningen. Vi instämmer med det de båda lärarna och Gibbons 

(2012) lyfter fram kring aktiviteter i samband med läsning, eftersom vi anser att aktiviteter 

kring läsning ger läsningen en djupare mening. Genom olika aktiviteter kan eleverna bearbeta 

den information som framkommer i texterna och därmed öka sin förståelse. Läsningen får till 

följd av det en ny dimension. Om läsningen skulle ske utan aktiviteter förlorar eleverna 

möjligheten till att utveckla den kunskap de tar med sig från läsningen. 

  

6.2.6 Boksamtal 

I samtliga styrdokument som presenteras i denna undersökning beskrivs samtal kring böcker i 

låg grad. I den finländska läroplanen förklaras dock att eleverna ska diskutera sina 

läsupplevelser i grupp för att därigenom lära sig att återberätta och reflektera över textens 

innehåll (Utbildningsstyrelsen 2014:111). 

I den forskning som tas upp i denna undersökning är forskarna överens om att boksamtal ska 

fungera som något elever och lärare gör gemensamt. Eriksson (2002) poängterar vikten av att 

hålla boksamtalen spontana och att som lärare därmed undvika faktabaserade frågor. Hon 

menar att diskussion och samtal blir mer fördjupande vid spontana samtal där eleverna väljer 

vilken riktning samtalet ska ta (Eriksson 2002:190). Jönsson (2007) betonar även hon vikten av 

boksamtal och menar att det är genom samspel och kommunikation med andra som förståelse 
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skapas. Hon menar att samtal kring litteratur skapar en gemenskap där eleverna får dela med 

sig av sina egna uppfattningar och samtidigt ta del av andras perspektiv. Hon menar att man 

genom samtalen skapar en förståelse som inte annars skulle vara möjlig (Jönsson 2007:134). 

Vi båda är eniga om att boksamtal bidrar till en djupare förståelse dels av texternas innehåll 

men även en förståelse för varandra, eftersom eleverna genom boksamtal får lära sig att bli 

aktiva lyssnare och samtidigt dela med sig av sina egna uppfattningar. Vi anser att boksamtal 

utöver förståelse för texter även kan utveckla elevers identitet. Genom att lyssna på andras 

uppfattningar får elever lära sig att alla är olika och ser på saker ur sitt eget perspektiv. Att ta 

del av andras uppfattningar kan även bidra till att eleverna ändrar sitt eget sätt att tänka på.   

Handböckerna som presenteras tar upp vikten av boksamtal och högläsning i tidig ålder. Liberg 

(2006:37–40) menar att barn är beroende av vuxna i de första mötena med skönlitteratur och 

att vuxna kan hjälpa barn att utveckla ordförråd och intresse för skönlitteratur genom att prata 

om det som läses. Bergöö och Jönsson (2012) menar att boksamtal och diskussion av det som 

läses gör eleverna till kritiska läsare. De menar även likt Jönsson (2007:134) att boksamtal ger 

eleverna nya perspektiv som annars kanske inte hade uppstått (Bergöö & Jönsson 2012:40). 

Blikstad-Balas (2018:96–97) beskriver, likt den forskning som tas upp i undersökningen, att 

läraren inte bör ta en för stor roll i samtalen utan låta eleverna diskutera fritt, eftersom det ger 

boksamtalen en viktigare funktion än om läraren ställer frågor. Garme (2006:126) menar att 

elever genom boksamtal får öva på att prata inför grupp. Lärare 1 lyfte fram vikten av att lärare 

eller andra vuxna är närvarande i elevers läsprocess speciellt när det gäller elever med 

lässvårigheter, eftersom de då kan fråga den vuxna om oklarheter uppstår. Lärare 2 betonade 

vikten av att även föräldrarna samtalade med sina barn kring läsning och om vad de har mött i 

texterna. Hon menade att hon kunde se skillnad i läsförmåga och läsmotivation hos de elever 

vilkas föräldrar var delaktiga i deras läsning. Vi kan, utgående från det både Liberg (2006:37–

40) och lärare 2 säger om sambandet mellan föräldrars delaktighet och elevers intresse för 

läsning, tänka oss att elever som samtalar kring skönlitteratur skapar intresse genom att ta del 

av andras uppfattningar. Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan appliceras på dessa samtal, 

eftersom människor då lär av varandra och genom det kan utveckla förståelse och intresse för 

läsning.    

 

6.3 Slutsatser 

Eftersom information från olika källor såsom styrdokument, forskning, handböcker och 

intervjuer sammanställs i detta arbete kan man genom att jämföra information från de olika 

källorna dra vissa slutsatser. De resultat som har framkommit från de olika källorna i denna 

undersökning är i stort sett överensstämmande men en viss variation förekommer.  

I arbetet har vi valt att fokusera på några centrala aspekter på läsning av skönlitteratur såsom 

val av skönlitteratur, läsmotivation, identitetsutveckling, avkodning och läsförståelse, enskild 

läsning och högläsning samt boksamtal. Genom den information kopplad till dessa teman som 

framkommer i resultatet av denna undersökning kan man fastställa att skönlitteraturens funktion 

i undervisningen är mångfacetterad. Arbetet med skönlitteratur ska fungera som ett mångsidigt 

arbetssätt där inte endast ett mål uppfylls. Genom att arbeta med skönlitteratur i skolan kan 
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lärare uppnå framsteg inom praktiska färdigheter som avkodning och läsförståelse men även 

inom abstrakta färdigheter som identitetsutveckling och läsmotivation. 

  

6.4 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur skönlitteraturens funktion ser ut i skolans 

högre årskurser som till exempel i årskurs 4–6 och därmed ta vid där denna undersökning slutar. 

Alternativt att göra en undersökning av skönlitteraturens roll i förskolan och förskoleklass. Ett 

annat förslag till vidare forskning kan vara att jämföra vilken funktion skönlitteraturen har i 

andra regioners läroplaner och vad ett annat urval av handböcker och tidigare forskning säger 

om skönlitteraturens funktion i skolan.  

  



 

 43 

7. Källförteckning 

Alatalo, Tarja (2017). ’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör f-

örskoleklasselevers skriftspråksutveckling. Nordic Journal of Literacy Research. 3, S. 1–18. 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064188/FULLTEXT01 [2019.04.01] 

Andersson, Helena (2017). Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i 

skolan. Malmö högskola. 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/23423/2043_23423_Andersson_muep.pdf?sequen

ce=3&isAllowed=y [2019.03.19] 

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin (2012). Glädjen i att förstå: Språk och textarbete med 

barn. Lund: Studentlitteratur. 

Bjyik, Merve Atas, Erdogan, Tolga & Yildiz, Mustafa (2017). The examining reading 

motivation of primary students in the terms of some variables. International Journal of 

Progressive Education, 13 (3). S. 31–49. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1159916.pdf 

[2019.02.17] 

Blikstad-Balas, Marte (2018). Literacy i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups. 

Boulhrir, Taoufik (2017). Twenty-first century instructional classroom practices and reading 

motivation: probing the effectiveness of interventional reading programs. International 

Journal of Education & Literacy Studies, 5 (3). S. 57–66. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1153959.pdf [2019.03.15] 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

Centralförvaltningen (2019). Det finländska utbildningssystemet. Helsingfors stad. 

https://www.infofinland.fi/sv/livet-i-finland/utbildning/det-finlandska-utbildningssystemet 

[2019.03.27] 

Dahlgren, Gösta, Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth & Olsson, Lars-Erik (2013). Barn 

upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber. 

Eriksson, Katarina (2002). Life and fiction. On intertextuality in pupils’ booktalk. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54630/FULLTEXT02.pdf [2019.03.25] 

Fast, Carina (2008). Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Garme, Birgitta (2006). Tala är guld. I: Bjar, Louise (red.) Det hänger på språket! Lärande 

och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. S. 113–130. 

Gibbons, Pauline (2012). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Sudieförlag. 



 

 44 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Jonsson, Carin (2006). Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjlig-

heter för barns läs- och skrivutveckling. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:144775/FULLTEXT01.pdf [2019.02.24] 

Jönsson, Karin (2007). Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F–

3. 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=DC6A63AA1F9E

B41D19B21F1B96EF41BF?sequence=1 [2019.02.24] 

Keene, Ellin Oliver & Zimmermann, Susan (2003). Tankens mosaik. Om mötet mellan text 

och läsare. Göteborg: Daidalos. 

Kusdemir, Yasemin & Bulut, Pinar (2018). The relationship between elementary school 

sudents’ reading comprehension and reading motivation. Journal of Education and Training 

Studies, 6 (12). S. 97–110. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1194556.pdf [2019.02.19] 

Liberg, Caroline (2006). Hur barn lär sig skriva och läsa. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline, af Geijerstam, Åsa & Wiksten Folkeryd, Jenny (2010). Utmana, utforska, 

utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur.   

Nationalencyklopedin (2018). Uppslagsverket. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lustläsning [2019.02.24] 

Nikolajeva, Maria (2017). Haven’t you ever felt like there has to be more? Identity, space and 

embodied cognition in young adult fiction. Encyclopaideia, 21 (49). S. 65–80. 

https://encp.unibo.it/article/view/7604/7328 [2019.05.05] 

Nordenlöw, Marianne (2015). Här sitter arbetsron i väggarna. Pedagogiska magasinet. 

https://pedagogiskamagasinet.se/har-sitter-arbetsron-i-vaggarna/ [2019.03.27] 

Reichenberg, Monica (2006). Att läsa mellan och bortom raderna. I: Bjar, Louise (red.) Det 

hänger på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. S. 

213–231. 

Skolverket (2018 [2011]). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975

.pdf [2019.03.26] 

Skolverket (2019a). Förskoleklass. Stockholm: Skolverket. 

http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/forskoleklass-1.5164 [2019.03.28] 

Skolverket (2019b). Om grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. 

http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/om-grundskoleutbildning-1.2676 [2019.03.28] 



 

 45 

Skolverket (2019c). Välja grundskola. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-grundskola 

[2019.03.31] 

Spencer, Mercedes, Wagner, Richard K. & Petscher, Yaacov (2019). The reading 

comprehension and vocabulary knowledge of children with poor reading comprehension 

despite adequate decoding: evidence from a regression-based matching approach. Journal Of 

Educational Psychology, 111(1). S. 1–14. 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=0be6ac10-ca90-4582-896c-

3fe26fe41ccd%40sessionmgr4009 [2019.03.31] 

Stutz, Franziska, Schaffner, Ellen och Schiefele, Ulrich (2017). Measurement invariance and 

validity of a brief questionnaire on reading motivation in elementary students. Journal of 

Research in Reading, 40(4). S. 439–461. 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=01449f3c-d017-4d10-92d6-

93436e58fc13%40sdc-v-sessmgr06 [2019.03.08] 

Svenska Akademiens ordbok. Lund: Svenska akademien. 

https://www.saob.se/artikel/?seek=läslust&pz=1#U_L1519_250298 [2019.02.24] 

Säljö, Roger (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Norstedts Akademiska Förlag. 

Säljö, Roger (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I: Liberg, Caroline 

(red.), Lundgren, Ulf P. & Säljö, Roger. Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. 3. 

uppl. Stockholm: Natur & Kultur. S. 251–309. 

Taube, Karin (2013). Flickors och pojkars förmåga och lust att läsa. I: Björkman, Jenny & 

Fjästad, Björn (red.) Läsning. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013. S. 111–112.   

Utbildningsstyrelsen (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 

https://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf 

[2019.03.12] 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Westlund, Barbro (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ålands arbets - och studieservicemyndighet (2018). Livslångt lärande. Mariehamn: Ålands 

arbets - och studieservicemyndighet. https://www.alandliving.ax/sv/livslangt-larande 

[2019.02.12] 



 

 46 

Ålands landskapsregering (2013). Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i l-

andskapet Åland. https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/page/grunder-for-

forundervisningen_0.pdf [2019.02.24] 

Ålands landskapsregering (2015 [1995]). Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/land-

skapet-alands-laroplan-for-grundskolan-juni-2015.pdf [2019.02.11] 

  



 

 47 

Bilagor 
Bilaga 1: Mejl till rektorer 
 

Till rektorer i åländska skolor! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot ar-

bete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid Högskolan i Gävle. Denna termin arbetar 

vi med vårt examensarbete där vi undersöker vilka metoder som kan användas för att skapa och 

upprätthålla elevers motivation till läsning av skönlitteratur. Vi vill härmed fråga dig om du kan 

vidarebefordra den bilaga som finns bifogad i detta mejl till de klasslärare för årskurs 3 som 

arbetar i er skola. Vi vill veta om de är intresserade av att delta i en intervju om olika metoder 

som används för att främja elevers motivation till läsning av skönlitteratur. 

I alla tillfrågade skolor vill vi intervjua så många klasslärare i årskurs 3 som möjligt (om det 

finns flera). I vissa skolor kommer vi även att be om tillstånd till att genomföra några få 

elevintervjuer. Om så är fallet i er skola kommer detta att bestämmas i samråd med berörda 

lärare i ett senare skede.   

Har du några frågor kan du vända dig till oss eller till vår handledare för examensarbetet Ann 

Blückert, universitetslektor vid Högskolan i Gävle (ann.bluckert@hig.se) 

Med vänliga hälsningar, 

Daniela Svebilius (ofk15dss@student.hig.se) 

Josephine Fellman (ofk15jfn@student.hig.se) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 48 

Bilaga 2: Brev till lärare 
 

Till lärare i årskurs 3! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid Högskolan i Gävle. Denna termin 

arbetar vi med vårt examensarbete där vi undersöker vilka metoder som kan användas för att 

skapa och upprätthålla elevers motivation till läsning av skönlitteratur. I studien gör vi 

intervjuer med lärare och elever i skolor från olika delar av Åland. 

Vi vill härmed fråga dig om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju om olika metoder 

för att skapa och upprätthålla elevers läslust och om vad läslust kan innebära. I vissa klasser 

skulle vi även vilja göra några elevintervjuer (1–2). Vi kommer att be om tillstånd att spela in 

både elev- och lärarintervjuer. 

Om elevintervjuer blir aktuellt i din klass önskar vi att du skickar en förfrågan från oss vidare 

till vårdnadshavarna om tillåtelse för eleverna att medverka. Denna förfrågan skickas till dig 

om det blir aktuellt. Vi önskar då svar från vårdnadshavarna under vecka 12 då vi önskar 

genomföra elevintervjuerna i klassen under vecka 13–14. Detta är något vi diskuterar om du 

väljer att medverka. 

Vi ber dig att ge besked om din medverkan till oss senast fredag den 15 mars (via e-post). Ange 

ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig för att bestämma när vi kan komma och intervjua 

dig, alternativt bestämma tid för intervju som görs på telefon. Intervjun med dig kommer att 

göras under vecka 12 eller 13. 

Har du några frågor kan du vända dig till oss eller till vår handledare för examensarbetet Ann 

Blückert, universitetslektor vid Högskolan i Gävle (ann.bluckert@hig.se). 

Med vänliga hälsningar, 

Daniela Svebilius (ofk15dss@student.hig.se) 

Josephine Fellman (ofk15jfn@student.hig.se) 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till lärare 

 

1. Anser du att läsning av skönlitteratur är en viktig del av undervisningen i årskurs 3? Varför? 

Varför inte? Tror du att de flesta andra lärare på lågstadiet har samma uppfattning som du eller 

skiljer det sig åt? 

2. Anser du att den åländska läroplanen beskriver vilken funktion skönlitteraturen skall ha i 

skolan på ett bra sätt? Upplever du att det saknas något i beskrivningen om hur man bör arbeta 

med skönlitteratur i skolan? Vad skulle man i så fall kunna förtydliga i läroplanen? 

3. Arbetar du med läsning av skönlitteratur i din klass? Hur går läsningen oftast till? 

4. Vad anser du är viktigt vid valet av skönlitteratur? På vilka sätt kan eleverna vara delaktiga 

i det valet? 

5. Kan du se ett samband mellan läsning av skönlitteratur och elevers identitetsutveckling? 

Varför? Varför inte? 

6. Hur ser du på förhållandet mellan barns läsning av skönlitteratur i hemmet och i skolan? 

7. Vilka metoder använder du för att skapa och upprätthålla elevers motivation till läsning av 

skönlitteratur? 

8. Ser du ett behov av att lärare på lågstadiet utvecklar sina metoder för att främja elevers 

motivation till läsning av skönlitteratur? Vilka sätt att öka lärares kunskap om olika metoder 

tror du fungerar bäst? 

9. Vilka faktorer anser du främst påverkar elevers lust att läsa skönlitteratur? Varför är de 

faktorerna viktigast? 

10. Vilka av de faktorer som motverkar elevers lust att läsa skönlitteratur uppfattar du som 

särskilt svåra för lärare på lågstadiet att göra något åt? 

11. Kan du se någon skillnad mellan flickors och pojkars lust att läsa skönlitteratur i skolan? 

Vad kan det bero på? 

12. Har ni tillgång till ett skolbibliotek på din skola? Hur ofta besöker din klass i så fall 

biblioteket? Hur utformas oftast elevernas besök på biblioteket? 

13. Vad är din uppfattning om samarbetet med biblioteket? Vilken inverkan har det samarbetet 

på läslusten i ditt klassrum? 
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