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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka fyra F–3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för 

att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom 

skönlitteraturen. Studiens resultat grundar sig på kvalitativa intervjuer av fyra F-3-lärare. 

Lärarna i studien har valts utifrån kriterierna att de medvetet arbetar för att främja elevers 

meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom skönlitteraturen. 

Samtliga lärarintervjuer har analyserats utifrån litteraturdidaktikern Louise M. Rosenblatts 

(2002) transaktionsteori och efferent- och estetisk läsning, samt dialogismen (2001) utifrån 

litteraturteoretikern Mikhail Bakhtins definition av dialog och relation, genom en tematisk 

analys.  

Resultat visar att lärarna i studien beskriver en samstämmig syn på skönlitteraturens 

potential för att främja elevers meningsskapande samt ord- och läsförståelse. Trots denna syn 

på skönlitteraturens potential tycks litteraturarbetet främst syfta till att utveckla elevers 

språkförmåga och förståelse för texters innehåll snarare än att utveckla elevers 

meningsskapande samt förståelse för sig själva och sin omvärld. Lärarnas syn på 

skönlitteraturens potential bekräftas av den litteraturdidaktiska forskningen som behandlats i 

studien som visar att arbetet med skönlitteratur kan främja elevers meningsskapande samt 

sociala, intellektuella och språkliga utveckling då elevers tankar och känslor synliggörs och 

får möta andras genom meningsfulla interaktioner. Trots denna potential visar 

forskningsstudier som behandlats att arbetet med skönlitteratur i skolans lägre årskurser 

domineras av formaliserade språkövningar och grammatik, med syfte att utveckla elevers läs- 

och skrivförståelse. Forskningen visar att detta medför att fördjupande samtal och reflektion 

kring de lästa texterna sällan ges utrymme för och överskuggar därmed elevers möjligheter 

till djupare erfarenheter genom skönlitteraturen, vilket resultatet av denna studie även 

påvisar.  

De didaktiska förhållningssätt som lärarna i studien beskriver, vilka ligger till grund för 

litteraturarbetets utformning skulle kunna förklaras utifrån de begränsningar som lärarna 

beskriver där elevers intressen, förståelse och förutsättningar samt planeringstid, stora 

elevgrupper och val av litteratur inverkar på litteraturarbetet.  
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1 Inledning 

Genom att sätta berättelsen i centrum och undervisa för berättelsens skull, 

där möjligheterna är oändliga skapas litterära klassrum, där 

skönlitteraturen kan nå sin fulla potential. 

(Basualto & Udén Möller, 2021, s. 37) 

 

Det finns en uppsjö av skönlitteratur att tillgå för den som önskar, där både liten som stor kan 

förtrollas genom skönlitteraturens magi. Litteraturforskaren Lena Kåreland menar att det 

redan under 1400-talet i samband med tryckkonsten finns spår av böcker riktade till barn, 

som i motsats till idag var få förunnade. Det muntliga berättandet har dock funnits sedan 

urminnes tider och Kåreland menar att man ej får glömma vikten av de legender, myter och 

riddarhistorier som roat, skrämt och inspirerat mänskligheten, långt före bokens genombrott 

(2021, s. 21). Väl komponerade ord i en följd, berättade med intonation och mimik, kan etsa 

sig fast på näthinnan och replikeras från en generation till en annan, så länge någon är villig 

att berätta historien, likväl som villig att lyssna till den. Litteraturdidaktikern Olle Nordberg 

beskriver mötet mellan läsare och text likt en magisk process där “krumelurerna på boksidan 

får liv inom den som läser och öppnar oändliga tankerymder” (2020, s. 59). 

Meningsfulla dialoger kring skönlitteratur har potential att skapa otaliga möjligheter till 

reflektion och en vidgad världsbild, vilket fick oss att vilja undersöka arbetet med 

skönlitteratur i dagens skola. Under hösten 2021 genomförde vi en enkät studie vars syfte var 

att undersöka intentioner och inverkande faktorer i F-3-lärares arbete med skönlitteratur 

genom högläsning och textsamtal. Studien resulterade i ett intresseväckande utfall där arbetet 

med skönlitteratur främst sågs utifrån ett färdighetsperspektiv. Flera lärarsvar poängterade 

dock en bristande kompetens inom arbetet med skönlitteratur där enbart ett fåtal lärare 

beskrev sig ha ett tillfredsställande litteraturarbete med ett menings- och identitetsfrämjande 

syfte (Basualto & Udén Möller, 2021). Resultatet av vår enkätstudie ökade vårt intresse för 

arbetet med skönlitteratur med syfte att främja elevers menings- och identitetsskapande, 

varför vi valt att studera detta på ett djupare plan. 

Den kvalitativa forskningsstudie som här presenteras syftar därför till att undersöka fyra 

F–3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att främja elevers meningsskapande och 

förståelse för sig själva och omvärlden genom skönlitteraturen. Studiens medverkande lärare 

har valts utifrån kvalifikationer att de medvetet arbetar med skönlitteratur för att främja 

elevers meningsskapande genom högläsning och textsamtal. Med denna studie vill vi därmed 

bidra till det litteraturdidaktiska området med ökad kunskap om lärares syn på 

litteraturarbetets potential, utformning och förutsättningar i ett meningsskapande syfte. 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel behandlar perspektiv som belyser skönlitteraturens betydelse och roll för ett 

vidgat meningsskapande och djupare förståelse för sig själv och sin omvärld. Dessa aspekter 

presenteras genom rubrikerna Skönlitteraturens uppdrag i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2022, Skönlitteraturens potential, Högläsning och dialog 

samt Att införliva tankemönster. Kapitlet avslutas med en begreppsöversikt samt en 

sammanfattning. 

2.1 Skönlitteraturens uppdrag i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2022 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, beskrivs skolans 

breda kunskapsuppdrag och fostrande roll genom en demokratisk anda. Skolan har i uppdrag 

att främja förståelse och respekt för andra människor samt motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Skolans uppdrag och värdegrundsarbete ska möjliggöra för elever att 

skapa en trygg identitet och förmåga att leva sig in i och förstå andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats där undervisningen ska präglas av öppenhet och 

respekt inför olikheter (Skolverket, 2022a, s. 5).  

I kursplanen för ämnet svenska för årskurserna 1-3 beskrivs en undervisning som ska 

möjliggöra och skapa förutsättningar för elever att ta del av olika perspektiv genom att läsa 

och analysera skönlitteratur. Den litteratur som erbjuds ska skildra barn från olika tider och 

delar av världen, samt belysa olika människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 

2022a, ss. 224-226).  

I tillhörande kommentarmaterial skildras skönlitteraturens framträdande roll, där 

skönlitteraturen beskrivs ge elever rika möjligheter till läsglädje och möjligheter att förflytta 

sig i tid och rum. Genom samtal och diskussioner om livsfrågor utifrån skönlitteraturen 

skapas även möjligheter för elever att relatera innehållet till egna erfarenheter, andra texter 

och sammanhang. På så sätt kan skönlitteraturen fungera som inspirationskälla och stöd för 

djupare frågor och en djupare förståelse för sig själv och sin omvärld. Skönlitteraturen 

beskrivs även ge kunskaper och insikter som kan vara svåra att få på annat sätt (Skolverket, 

2022ab, s. 7). 

2.2 Skönlitteraturens potential 

Litteraturdidaktiken Judith A. Langer beskriver skönlitteraturens potential utifrån dess 

förmåga att möjliggöra en subjektiv verklighet genom berättelser. Langer menar att 

skönlitteraturen berikar vår tillvaro genom nya vinklar och alternativ till vad vi redan 

upplever och vet, där utrymme för olika perspektiv bjuder in fantasin att upptäcka flera olika 

sanningar. Arbetet med skönlitteratur skapar möjligheter för oss människor att bli mer 

kompletta och tankfulla som världsmedborgare med en förmåga att resonera och förstå 

litteraturen, men även den verklighet vi lever i (2017, s. 21). Även Litteraturvetaren Anders 

Öhman beskriver skönlitteraturens potential utifrån flera dimensioner. De känslor och inre 

bilder som skapas i möten med texter menar Öhman kan tolkas i likhet med en euforisk 

upplevelse, där en berättares tolkning aldrig kan liknas vid en annans (2015, ss. 9-10).  
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Litteraturforskaren Lena Kåreland menar att skönlitteraturen kan expandera våra tankar, 

och genom att sugas in i en berättelse kan vi lära känna dess karaktärer och tillåta oss att 

förstå oss själva och andra (2016, s. 65). Författaren Maria Heimer menar att litteraturen kan 

stärka vår självkänsla och ge oss förutsättningar att definiera och omdefiniera oss själva men 

även skapa möjligheter att utforska andra människor (2020, s. 21). Detta poängterar även 

Öhman, som menar att litteraturen möjliggör för oss människor att förflytta oss mellan 

litterära världar och röra oss mellan den inre erfarenheten och samhället, vilket skapar 

möjligheter till att förändra uppfattningen om omvärlden men också oss själva (2015, s. 37).  

Litteraturdidaktikern Louise M. Rosenblatt menar att vi genom skönlitteraturen tillåts 

använda våra sinnen mer intensivt och effektivt med utlopp för positivt och negativt laddade 

känslor, än vad som annars vore möjligt (2002, s. 44). Kåreland citerar författaren Horace 

Engdahl som menar att vi genom skönlitteraturen "får möjlighet att tänka döda människors 

tankar, utsträcka oss i rummet, röra oss socialt, vara både man och kvinna och förfoga över 

alla åldrar" (2016, s. 65). Skönlitteraturen är av stor betydelse då den verkar av egen kraft, 

“den lär oss någonting om hur det är att vara människa” (Kåreland, 2021, s. 153). 

2.3 Högläsning och dialog 

Författaren Anne-Marie Körling menar att barn som ges möjlighet att lyssna till berättelser 

genom högläsning lär sig att en text berättar någonting, men även att en berättares intonation 

och röst förändras utifrån vilken känsla som förmedlas. Körling beskriver det sanna värdet av 

högläsning genom de tankar som florerar i lyssnaren och i de samtal kring känslor som 

ventileras gemensamt genom dialog. Känslor som ventileras genom meningsfulla dialoger 

kan få mötet med en läskig text att kännas mindre läskig i sällskap av andra (2022, ss. 97-98).  

Högläsning där samtal och dialog sker under läsningens gång beskriver Heimer som en 

dialogisk läsning (2020, s. 70). Heimer menar att högläsning övar förmågan att framkalla inre 

bilder och en djupare förståelse för olika texter. Elever kan därmed få uppleva både bekanta 

och nya platser med hjälp av den fantasi som utvecklas. Heimer menar därför att våra inre 

bilder är nödvändiga färdigheter för en vidare förmåga att absorbera texter som läses på egen 

hand (2020, ss. 21-22). Dialogiska samtal om böcker är enligt författaren Aiden Chambers en 

värdefull aktivitet då det främjar förmågan att uttrycka tankar och känslor under hela livets 

gång (2012, s. 128). Dessutom menar Chambers att samtal mellan olika individer är förankrat 

i en demokratisk hållning, där gruppens gemensamma insikt blir djupare än den enskildes 

tolkningar (2012, s, 174).  

Läsforskaren Barbro Westlund beskriver vikten av att ha ett dialogiskt klassrum där elever 

och lärare kan utforska och tolka texter tillsammans för att bättre förstå sig själva, varandra 

och världen genom ett socialt samspel (2015, ss. 32-34). Heimer menar att det är viktigt att 

aldrig sluta med läsning utan att alltid försöka hitta böcker av intresse för barnet där även 

stunder av enbart samtal om bilder innefattas av högläsningen (2022, s. 56). Författaren Bob 

Hartman menar att läraren behöver initiera till samtal och berätta historier utifrån olika 

perspektiv för att skapa spänning (2003, s. 28).  I en intervju för tidningen Skolvärlden 

belyser universitetslektorn Ann Boglind vikten av skönlitterär läsning och menar att: “Värdet 

av den här läsningen för känslornas och empatins utveckling är grundläggande”. Boglind 

menar därmed att högläsning måste få ta plats i undervisningen där eleverna aktivt får delta i 
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stimulerande textsamtal. Boglind menar att lärare behöver dela med sig av spännande 

textminnen för att öka läsintresset och påpekar att läsning kopplat till kunskap och 

upplevelser är en aspekt av läsningen, men att vi inte får glömma bort att läsningen även kan 

verka förtrollande: “Vi glömmer så lätt att prata om läsning för läsandets egen lust och magi” 

(Josefsson, 2018). Rosenblatt hävdar att undervisning genom skönlitteratur kan skapa en 

dynamisk miljö med situationer där ny mening kan skapas. Nyfikenhet och engagemang 

behöver väckas för att skapa en vilja att förstå alla de känslor en text frammanar, vilket i sin 

tur möjliggör förbindelser mellan individen och litteraturen. Rosenblatt menar att det således 

är av vikt att litteraturen förmedlas på ett delikat sätt som vidare kan omfamnas av sin publik 

(2002, ss. 8-9). 

2.4 Att införliva tankemönster 

Rosenblatt poängterar att elever ska ges möjlighet att skapa en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Elever ska även ges möjlighet att få utveckla harmoniska relationer till andra 

människor för att vidare kunna frambringa ett eget inre centrum och filosofi. Skolan bör 

därför erbjuda elever kunskap om samhälle och människor, vilka Rosenblatt menar behöver 

införlivas med elevernas egna erfarenheter och världsbild (2002, s. 19). Körling menar att 

lärare behöver lita till högläsningen och läsandets kraft då dessa ger effekter utifrån ett 

långsiktigt perspektiv genom ett livslångt lärande (2022, ss. 98-99). Enligt Rosenblatt är 

läraren skyldig att se till så att elever införlivar tankemönster som bidrar till social förståelse 

där litteraturen spelar en viktig roll (2002, s. 32). Nordberg menar att elever bör möta texter 

som utmanar, berör och inte är för avancerade men som ändå har ett utvecklande språk. 

Texterna bör vara engagerande och relevanta och möjliga för eleverna att bearbeta (2020, s. 

60).  

Elever behöver tidigt tränas i att kliva in de alternativa världar och perspektiv som går att 

nå genom litteraturen (Öhman, 2015, s. 11). Meningsfulla interaktioner och samtal med andra 

kring olika texters karaktärer och dess relationer kan erbjuda nya perspektiv och tankar. 

Kåreland menar dock att dessa samtal ofta uteblir i klassrummen (2016, s. 69). Carl-Gerhard 

Gottfries (2011) är professor i psykiatri och beskriver hur människans hjärna redan i tidig 

ålder utsätts för kunskapsämnen som matematik och biologi. Långt eftersatt är dock 

användning av människans pannlober där det emotionella spektrat har möjlighet att utvecklas 

och därmed också våra tankar, känslor och förmåga att handla. En tanke väcker en känsla 

som vidare skapar känsloassociationer och känslominnen, dessa kategoriseras sedan och blir 

beskrivningar av vår omvärld (2011, ss. 21-22). För att stötta elever med utvecklingen av sina 

emotionella kompetenser menar Gottfries att undervisningen bör behandla känslor kopplade 

till olika händelser (2011, ss. 63-64).  

Författaren och läraren Jenny Edvald förespråkar skönlitteratur i alla ämnen och beskriver 

i en intervju för tidningen Läraren att mötet med olika texter är ett utmärkt sätt att närma sig 

elevernas känslor. Edvald hävdar dock att skönlitteraturen används bristfälligt i dagen skolor 

och når därmed inte sin fulla potential. Skönlitteraturen har potential att skapa en 

förförståelse för olika perspektiv inom samtliga ämnen samt fördjupa mötet med olika 

samhällsstrukturer, kärlek och epidemier som olika läromedel behandlar. Detta bidrar till att 

eleverna lättare kan dela sina tankar kring känsliga ämnen och kan få syn på olika perspektiv 
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som berör solidaritet, etik och värdegrund. Litteraturen erbjuder därmed en ingång till ämnen 

som kan vara svåra att diskutera utifrån elevers redan befintliga grundvärderingar som de bär 

med sig hemifrån (Riun, 2021). 

2.5 Begreppsöversikt 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras fyra centrala begrepp för studien, högläsning, 

skönlitteratur, meningsskapande samt samtal om det lästa och textsamtal.  

Nationalencyklopedin (u.å) definierar begreppet högläsning som en aktivitet där en text 

läses högt för åhörare. Körling beskriver högläsning som att “tala skriftspråk”. Högläsning 

ger en röst åt det som är skrivet, där varje ord uttalas med distinktion och tydlighet (Körling, 

2012, s. 6). Skrivguiden (u.å) beskriver begreppet skönlitteratur som en genre som innefattas 

av texter och berättelser som är skrivna med ett konstnärligt syfte, såsom noveller, dikter och 

romaner. Skönlitteratur beskrivs som fiktiva berättelser, men kan även byggas på verkliga 

händelser (Skrivguiden, u.å). 

Enligt Natur och Kulturs psykologilexikon innebär begreppet meningsskapande att 

människor har en förmåga att uppfatta vad något är med relevans för sig själv eller någon 

annan. Detta medför att en individ eller grupp: 

kan förhålla sig ändamålsenligt till saker och ting, till andra levande varelser, till situationer 

och händelser. Det förhållningssätt och det sätt att uppfatta som uppstår i hjärnan upplevs 

som meningsfullt i förhållande till det som individen förhåller sig till (Natur och Kultur, 

Psykologilexikon). 

Samtal om det lästa och textsamtal syftar till dialog kring de höglästa texterna som vidare 

innefattar att de som deltar har en vilja att lyssna till varandra (Dysthe, 2001, s. 11). 

Chambers menar även att samtal om det lästa innebär att man gemensamt upptäcker sådant 

man inte visste och synliggör det uppenbara i en text för att skapa nya insikter (2012, ss. 183-

184). 

2.6 Sammanfattning 

Kapitlet presenterar en bred sammanställd bild utifrån litteraturdidaktiker, styrdokument och 

pedagoger, där skönlitteraturen sägs berika vår tillvaro då den tillåter oss att utvidga vår 

förståelse för oss själva och vår omvärld. Skönlitteraturen skapar rum för oss att använda våra 

sinnen och uppleva olika känslor, där mötet med en text kan liknas vid en euforisk 

upplevelse. Skönlitteraturen har stor potential då den “lär oss någonting om hur det är att vara 

människa” (Kåreland, 2021, s. 153). Vidare beskrivs den insikt som nya föreställningar och 

perspektiv kan införlivas genom dialogiska klassrum, där elever genom meningsfulla samtal 

erbjuds möjligheter till en större förståelse för sig själva och sin omvärld. Genom 

meningsfulla samtal kring skönlitteratur ges elever utrymme till att bygga en egen filosofi 

och skapa mening och sammanhang. I hjärnan skapas en kognitiv process då olika texter och 

känslor möts i arbetet med skönlitteratur och samtal kring det lästa. Detta kapitel belyser 

vikten av skönlitteratur, högläsning och samtal om det lästa men beskriver även emotionella 

möjligheter utifrån hjärnans potential där meningsskapande samtal ökar förmågan till 

medmänsklighet och sociala samspel, vilket är av intresse för studiens syftesformulering. 
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3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Flera forskningsstudier visar att arbetet med skönlitteratur i de lägre skolåldrarna domineras 

av ett språkfostrande och färdighetstränande syfte, vilket överskuggar elevers möjligheter till 

djupare erfarenheter genom skönlitteraturen då det sällan ges utrymme till fördjupande samtal 

och reflektioner kring elevernas möten med texter (Ewald, 2007; Schmidt, 2013; Skoog, 

2012; Eriksson Barajas, 2002). Genom att sugas in i berättelser kan skönlitteraturen 

expandera våra tankar och skapa möjligheter att förflytta oss genom litterära världar och på så 

sätt vidga förståelsen för omvärlden men även förståelsen om oss själva (Öhman, 2015; 

Kåreland, 2016; Rosenblatt, 2002; Heimer, 2020). Rosenblatt menar att skönlitteraturen 

erbjuder ett “genomlevande och inte bara ett vetande” (Rosenblatt, 2002, s. 45). Elever lär sig 

att utforska möjligheter och överväga alternativ genom litteraturen menar Langer. 

Litteraturen skapar även samhörighet, utvecklar fantasin och ett litterärt tänkande, vilket har 

potentialen att vara användbart i alla livssammanhang under hela livet (2017, s. 17).   

 

Som tidigare nämnts genomförde vi en enkätstudie under hösten 2021 med syfte att 

undersöka intentioner och inverkande faktorer i F-3-lärares arbete med skönlitteratur genom 

högläsning och textsamtal. I enlighet med tidigare forskning visade resultatet att arbetet med 

skönlitteratur främst ses utifrån ett färdighetsperspektiv med en dominans av formaliserade 

språkövningar och grammatik. Ett fåtal lärarsvar poängterar dock vikten av ett menings- och 

identitetsfrämjande arbete med skönlitteratur för att utveckla morgondagens 

samhällsmedborgare (Basualto & Udén Möller, 2021). Utifrån resultatet av vår tidigare studie 

är vi intresserade att på ett djupare plan försöka förstå lärares didaktiska förhållningssätt i 

arbetet med skönlitteratur för att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva 

och sin omvärld. För att få en djupare förståelse har lärarna i studien valts ut genom kriterier 

att de medveten arbetar för att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva 

och sin omvärld genom skönlitteraturen. Studien syftar därmed till att undersöka fyra F–3-

lärares didaktiska förhållningssätt för att främja elevers meningsskapande och vidare 

förståelse för sig själva och omvärlden genom skönlitteraturen. 

  

Studiens forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver studiens medverkande lärare sin syn på läsning av skönlitteratur i 

relation till elevers meningsskapande och förståelse för själva och sin omvärld?  

2. Hur beskriver studiens medverkande lärare sin syn på textsamtal i relation till elevers 

meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld?  

3. Hur beskriver och motiverar studiens medverkande lärare de didaktiska 

övervägandena inför, under samt efter arbetet med skönlitteratur? 
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4 Forskningsöversikt  

Följande kapitel presenterar ett urval av tidigare forskningsstudier med relevans för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Forskningsöversikten redogörs utifrån fyra huvudrubriker, 

Förståelse och meningsskapande genom skönlitteraturen, Språkfärdigheter och fördjupande 

textsamtal, Litteratursamtalets betydelse samt Gemenskap och läsande förebilder. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning samt reflektion av forskningsöversikten och dess 

betydelse för studien. 

4.1 Förståelse och meningsskapande genom skönlitteraturen 

En inflytelserik och internationellt hyllad forskare inom literacy, läsningens förutsättningar 

och praktik, är Judith A. Langer. Langer (2017) har genom år av forskning utvecklat teorier 

om föreställningsvärldar och byggandet av dessa. Föreställningsvärldar beskriver Langer som 

“textvärldar i vårt inre”, “den värld av förståelse som en person besitter vid en given 

tidpunkt” (2017, s. 27). Genom erfarenheter, värderingar och kunskaper försöker läsaren 

skapa mening och sammanhang i mötet med en text. De ständiga tankar och känslor som 

medvetet och undermedvetet uppstår i textmöten, utvidgas, förändras och byts ut i en process 

för att vidare skapa förståelse (Langer, 2017, ss. 35-36). Dessa föreställningsvärldar är i ett 

ständigt tillstånd av förändring, eller öppenhet för förändring. Detta tillstånd beskriver Langer 

som “byggandet av föreställningsvärldar”. Langer menar att vi ständigt bygger dessa 

föreställningsvärldar, inte enbart genom litteraturen utan även när vi lär oss om oss själva, om 

andra och vår omvärld (2017, s. 28). Skönlitteraturen har således en viktig positiv inverkan 

på vår personliga, sociala och intellektuella utveckling (Langer, 2017, s. 23). 

Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar 

att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi 

skulle kunna bli, och hur världen skulle kunna se ut. [...]. Medan vi läser och berättar 

historier genom ögonen på våra inbillade jag, försvinner gradvis våra gamla identiteter från 

vårt medvetande, våra minnen från igår skrivs om och våra nya jag får en styrka och 

varaktighet som bekräftar uppfattningen om vem vi är. (Langer, 2017, s. 21). 

En av många forskare Langer inspirerat genom sina teorier, är universitetslektorn Mary 

Ingemansson (2020). Ingemansson belyser i sin forskning om lärande genom skönlitteratur, 

vikten av djupläsning, vilket innefattas av textsamtal och omläsning för att skapa ett gediget 

lärande. Djupläsning är således en viktig aspekt för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och 

skapa förutsättningar till en ökad förståelse för både sig själv och sin omvärld genom 

skönlitteraturen (Ingemansson, 2020, s. 25). Ingemansson menar dock att internationella och 

nationella studier visar att svenska elever inte besitter den läsförmåga som krävs för vidare 

studier, framgång på arbetsmarknaden samt för den personliga utvecklingen. Dessa brister 

menar Ingemansson visar sig genom elevers svårigheter att integrera ny kunskap och skapa 

förståelse för det lästa. Ett didaktiskt medvetet arbete med läsning och texter där djupläsning 

utgör en viktig del av arbetet är därför avgörande för elevers ökade förståelse för texter men 

även för sig själv och sin omvärld menar Ingemansson (2020, s. 25). 

Genom ett etnografiskt tillvägagångssätt har Catarina Schmidt (2013), docent i pedagogik, 

studerat nio barn i skolans mellanår, kring deras erfarenheter och upplevelser av texter, i och 
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utanför skolan. Schmidt har intresserat sig för de förutsättningar och möjligheter som 

textorienterade aktiviteter kan bidra med för elevers meningsskapande samt skriftspråkliga 

lärande. Schmidt konstaterar att en förutsättning för elevers meningsskapande genom 

textarbete, där målet är förståelse, är att elever kan relatera och känna igen sig i de texter de 

möter (Schmidt, 2013, s. 258). Detta förhållningssätt delas även av Langer som även tillägger 

vikten av att elevers föreställningsvärldar, tankar och känslor kring texter synliggörs (Langer, 

2017, ss. 35-36). Att de texter elever möter erbjuder möjligheter till igenkänning menar 

Schmidt har likheter med kritisk textutforskande, där det egna kan jämföras med och relateras 

till ett större sammanhang (Schmidt, 2013, ss. 258-259). Schmidt och Langer menar således 

att elevers egna tolkningar av skönlitteratur i det meningsskapande textarbetet skapar stora 

möjligheter till att vidga elevernas egna repertoarer och förståelse för sig själv och andra 

(Schmidt, 2013, s. 259; Langer, 2017, s. 21). 

Att skapa meningsfulla undervisningssammanhang menar Schmidt är därmed av vikt för 

ett fortsatt litteratur- och läsintresse (2013, s. 258). Undervisningen behöver därmed skapa 

åtskilligt med möjligheter för elever att kreativt få utforska texter där utrymme ges för 

interaktion och samtal för att elever ska kunna se sig själva som läsare och meningsskapare 

som besitter kunskaper för att kritisera, förändra, ifrågasätta och omforma olika typer av 

texter. Trots detta menar Schmidt, att stora delar av den undervisning som studerats 

domineras av formell färdighetsträning med fokus på grammatik och stavning, med en 

avsaknad av en didaktisk medvetenhet för elevers meningsskapande och textutforskande 

(Schmidt, 2013, ss. 269-271). 

4.2 Språkfärdigheter och fördjupande textsamtal 

Genom fältstudier har forskaren Anette Ewald (2007) studerat läskulturer i skolans mellanår 

med syfte att belysa den betydelse läsning av skönlitteratur har för elever i svensk skola. I 

enlighet med Schmidt konstaterar Ewald att undervisningen i de studerade klasserna 

domineras av formaliserade språkövningar och grammatik, där det sällan ges utrymme till 

fördjupande samtal och reflektioner kring elevernas möten med texter (Ewald, 2007, ss. 29, 

373-374; Schmidt, 2013, s. 261). Ewald menar att svenskämnet ses först och främst som ett 

färdighetsämne där elevernas enskilda läsning dominerar i ett språkfostrande och 

färdighetstränande syfte, vilket överskuggar elevernas möjlighet till djupare erfarenhet genom 

skönlitteraturen (Ewald, 2007, ss. 374-375). Detta påvisar även Marianne Skoog i sin 

avhandling Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 (2012). Skoog menar att 

språkfärdigheter som praktiseras genom isolerad och systematisk undervisning med syfte att 

utveckla elevers fonologiska medvetenhet och grammatiska förståelse, ur ett perspektiv kan 

ses som en möjlighet då studier visat att denna systematisering kan främja läs- och 

skrivutvecklingen samt förebygga läs- och skrivsvårigheter. Ur ett annat perspektiv kan detta 

snarare ses som en begränsning då färdigheter som tränas isolerat utan ett meningsbärande 

sammanhang kan medföra att elevens egen livsvärld som involverar de tankar, erfarenheter 

och kunskaper denne besitter avskiljs från läsandet och skrivandet (Skoog, 2012, s. 202).  

Skoog har intresserat sig för vilka meningserbjudanden elever möter beträffande 

sammanhang, form och innehåll i läs- och skrivlärandet, där hur, vad och för vilka syften, 

lärare och elever läser, samtalar och skriver (Skoog, 2012, s. 13). Resultatet visar att eleverna 
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möter en viss bredd av olika genrer så som fabler, sagor och berättelser. Trots denna breda 

repertoar menar Skoog, att fördjupande samtal som kopplar till elevernas egna erfarenheter 

och de tankar som väcks ofta uteblir. De samtal som ges är ofta korta och strukturerade med 

samtalsämnen som initieras av läraren och som många gånger sker mellan en elev i taget och 

läraren. Skoog menar att ambitionen tycks vara att alla elever ska få möjlighet att delta 

snarare än fördjupande samtal och reflektioner. Majoriteten av samtalen syftar till 

ordförklaringar, klargöranden och faktiska antaganden, vilket Skoog menar sker på en 

bekostnad av elevernas möjligheter till en tolkningsgemenskap genom de texter de möter 

(2012, ss. 171, 203-206). Detta poängterar även Ewald och Schmidt som menar att elevernas 

möjlighet till bearbetning och reflektion över frågor ofta är reducerad, samt att texters fulla 

potential inte nyttjas som pedagogisk resurs. Även vid särskilda läsprojekt där den enskilda 

och gemensamma läsningen intensifieras konstaterar Ewald en övervägande frånvaro av 

fördjupande och reflekterande samtal kring texter. Detta medför reducerade möjligheter för 

eleverna att bearbeta de problemområden som texterna tematiserar (Ewald, 2007, s. 374), 

vilket vidare medför konsekvenser för elevernas menings- och identitetsskapande (Ewald, 

2007, s. 374; Schmidt, 2013, ss. 260-261). Skoog menar att det finns ett antagande att det är 

först när de tekniska färdigheterna är inlärda som elever kan ta del av djupare innehållsfrågor. 

Genom detta antagande särskiljs därmed det tekniska färdighetsarbetet från det 

meningsskapande (Skoog, 2012, s. 14). Detta poängterar även Michael Tengberg, docent i 

pedagogik (2011) som menar att det är lätt att hävda att språklig förståelse är en 

grundläggande förutsättning för att kunna uppleva en text och få en litterär förståelse. Dock 

ställer sig Tengberg frågande till varför elever då ska läsa berättelser om de inte kan finna 

mening i texten på mer än ett bokstavligt och språkligt plan (2011, s. 300).  

4.3 Litteratursamtalets betydelse 

Genom dialoger kan elever få förståelse för hur erfarenheter kan kopplas till texter men även 

hur texter kan kopplas till erfarenheter. Elevernas skilda uppfattningar och tankar kan utgöra 

en tillgång för förståelsen om sig själv och andra. Därmed måste dessa uppfattningar och 

tankar synliggöras och möta andras (Schmidt, 2013, ss. 262-263; Langer, 2017, ss. 35-36; 

Ingemansson, 2020, s. 25). 

Detta poängterar även Tengberg som genom ett flertal elev- och lärarintervjuer samt 

observationer av textaktiviteter på högstadiet, studerat på vilka sätt elever uppmuntras till att 

läsa eller förhålla sig till litterära texter samt hur de görs delaktiga i samtalsprocessen (2011, 

s. 29). Tengberg menar att elever kan få en djupare förståelse för texter genom att bli aktiva 

deltagare i klassrumsdiskussioner, än vad de på egen hand skulle ha möjlighet till. Genom 

textsamtal kan elever få nya idéer eller föreställningar som kan ge mening åt olika delar av 

läsupplevelsen (2011, ss. 310-311). Vidare menar Tengberg att öppna frågeställningar kan 

bidra till ett större elevengagemang och en möjlighet för enskilda elever att tänka själva och 

påverka samtalets riktning (2011, s. 299). Att ge större utrymme för elevers egna frågor och 

funderingar är därför en nödvändighet för meningsfulla textsamtal (Tengberg, 2011, ss. 300-

301). Tengberg menar dock att en vanlig uppfattning bland lärare tycks vara att tiden sällan 

räcker till för djupa och meningsfulla samtal då andra uppgifter och aktiviteter ska hinnas 

med. Bristen på tid hävdar Tengberg är ett svagt argument för att avstå från gemensamma 
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diskussioner och textsamtal i klassrummet (2011, s. 297). Tengberg uttrycker dock en 

förståelse för att lärarna ställer sig tvekande till att ägna alltför mycket tid åt djupa textsamtal 

då det är svårt för lärarna att förutse vad eleverna egentligen lär sig av samtalen (2011, s. 

297).  

Genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande med utgångspunkt i Langers teori om 

litterära föreställningsvärldar har fil. dr. Karin Jönsson (2007), studerat elevers läsning av 

skönlitteratur i årskurserna F-3. Detta med syfte att få kunskap om de möjligheter och 

begränsningar användandet av litteraturpedagogiska verktyg har i arbetet med skönlitteratur 

men även med ett syfte att undersöka elevers förutsättningar till att bygga 

föreställningsvärldar och skapa en läsargemenskap (Jönsson, 2007, s. 23). I enlighet med 

Tengberg menar Jönsson att samtal om det lästa kan hjälpa elever att bygga förståelse och 

möta nya perspektiv som möjliggör fördjupade tankar. Andras tankar och frågor kan därmed 

hjälpa den enskilda eleven att tänka vidare, vilket kan leda till att nya tankar och frågor väcks. 

På så sätt ges elever möjligheter till att skapa mening genom de lästa texterna (Jönsson, 2007, 

ss. 234-235, 239; Tengberg, 2011, s. 310). Även Skoog poängterar vikten av att samtala där 

elever ges möjlighet att bearbeta frågor och reaktioner på det lästa i ett socialt samspel, vilket 

kan vidga, fördjupa och utmana den egna förståelsen (2012, s. 48). 

Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik, har genom sin studie Life and Fiction - 

On intertextuality in pupils’ booktalk (2002), studerat mellanstadieelevers boksamtal i ett 

autentiskt skolsammanhang. Detta med syftet att studera hur lärare organiserar boksamtal för 

att främja elevers läslust, men även för att få förståelse för hur elever interagerar med och 

samtalar om skönlitteratur. I enlighet med Ewald (2007), Schmidt (2013) och Skoog (2012) 

konstaterar Eriksson Barajas att djupa och engagerade boksamtal och diskussioner ofta 

uteblir (Eriksson Barajas, 2002, ss. 17, 190). Resultatet påvisade olika hinder och dilemman i 

det praktiska genomförandet av boksamtal i den studerade kontexten. Bland annat ägnades 

mycket tid åt att schemalägga läsning eller diskutera de antal sidor eleverna skulle läsa varje 

dag. Detta menar Eriksson Barajas begränsade boksamtalen till konkreta diskussioner. 

Resultatet visade även att elevernas högläsningsplikt i läsecirklarna och möjlighet att utsättas 

för faktakontrollerande frågor hade hämmande effekter på elevernas möjlighet till djupare 

diskussioner kring texter. Litteraturen behandlar livet och livet kan berikas genom litteraturen 

där den kan fungera som en ingång till existentiella frågor såsom kärlek, liv och död 

(Eriksson Barajas, 2002, ss. 15-16). Eriksson Barajas poängterar därför vikten av att ge 

utrymme till fördjupande samtal och diskussioner (2002, ss. 190-191). Trots de hinder eller 

dilemman som identifierades menar Eriksson Barajas, att eleverna visade engagemang och ett 

aktivt deltagande i litteraturarbetet genom att läsa och samtala om de valda texterna. De 

studerade boksamtalen utgjorde således viktiga mötespunkter mellan eleverna och litteraturen 

(2002, s. 191). Även Jönsson poängterar att eleverna i den studerade kontexten var aktiva och 

engagerade i litteraturarbetet vilka tog sig i uttryck genom frågor, kommentarer och 

associationer under den gemensamma läsningen. Analysen visar även att eleverna aktivt 

arbetar med att bygga föreställningsvärldar genom boksamtal och läsloggar, där 

meningsskapande och förståelse är viktiga förutsättningar (2007, ss. 233-234). 

För att försöka förstå de interaktioner och komplexa diskursiva mönster som utgör 

framgångsrika boksamtal har forskarna Xenia Hadjioannou och Jane S. Townsend genom sin 

etnografiska studie Examining booktalks to shed lights on authentic classrooms discussion 
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(2015) studerat och observerat en klass i årskurs fem i Florida USA. Djupa och meningsfulla 

boksamtal ansågs vara frekventa inslag i undervisningen varför forskarna intresserade sig för 

att undersöka klassen (2015, s. 203). Resultatet visar att boksamtalen karakteriseras av 

rytmiska skiftningar mellan högläsning och gruppdiskussioner vars syften och längd varierar 

åtskilligt (2015, ss. 205-206). Att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt gentemot elevers 

tankar och känslor är en viktig grund för meningsfulla samtal konstaterar Hadjioannou och 

Townsend. Läraren ska utgöra ett stöd för elevers vidare tänkande genom att skapa många 

möjligheter för eleverna att kunna uttrycka sina åsikter och möjligheter till att gemensamt få 

utforska frågor och idéer (2015, s. 213).  

Även forskarna Julie Christoph och Martin Nystrand belyser detta genom sin studie, 

Taking risks, Negotiating Relationships: One Teacher´s Transition toward a Dialogical 

Classroom (2001), där de identifierade tre nyckelstrategier,”developing an ethos of involving 

and respect, scaffolding and specific ways of phrasing questions to encourage discussions, 

and, most importantly, acknowledging and making space for the presence of student´s 

interpersonal relationships” i övergången av en lärares försök till ett dialogiskt klassrum 

genom ett flertal observationer och intervjuer (2001, s. 249). Utifrån dessa nyckelstrategier 

poängterar Christoph och Nystrand vikten av lärares förhållningssätt, engagemang och 

relation gentemot eleverna för att de ska kunna erhålla kunskap, förståelse och mening men 

även ett vidare intresse för lärande. Detta menar Christoph och Nystrand har vidare inverkan 

på hur lärare ställer frågor och uppmanar till samtal och diskussion för att engagera eleverna 

och få de att känna den trygghet som krävs för att våga dela sina tankar och åsikter (2001, ss. 

258-259).  

Christoph och Nystrand hävdar att monologer är ett vanligt mönster i Amerikanska 

klassrum (såväl som i den studerade kontexten) där samtal och frågor är strukturerade av 

läraren med syfte att frammana ett visst svar av eleverna. Det finns flera orsaker till detta 

menar Christoph och Nystrand, bland annat att lärare kan känna en viss osäkerhet för vilka 

ämnen och frågor som kan dyka upp, vilket vidare kan leda till konflikter. Detta resulterar 

därför i att lärare ofta drar sig för att uppmana elever till dialog då det medför ett risktagande 

för läraren, men även för eleverna då de förväntas dela sina tankar och åsikter med andra 

(2001, s. 278). Tengberg menar att frågor där läraren är ute efter ett förutbestämt svar eller 

hur läraren genom frågornas formulering avslöjar vilket svar de är ute efter kan begränsa 

meningsfulla textsamtal. Samtidigt menar Tengberg att lärarnas frågor eller hur de yttras inte 

är avgörande för att samtal kring det lästa ska möjliggöra elevers förståelse och 

meningsskapande, utan mening och förståelse skapas genom en samkonstruktion av elevernas 

deltagande och resonemang, och lärarnas yttranden och förhållningssätt (2011, s. 299). 

Christoph och Nystrand menar att lärare aktivt måste arbeta för att förändra sitt 

förhållningssätt och våga ta risker för att kunna bryta det monologiska mönstret, och på så 

sätt möjliggöra fördjupande samtal och diskussioner genom meningsfulla dialoger (2001, s. 

277). En viktig förutsättning är därför ett tillåtande klassrumsklimat där goda relationer, 

intresse, respekt och engagemang mellan lärare och elever men även eleverna emellan är 

avgörande (Christoph & Nystrand, 2001, ss. 277-278). 
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4.4 Gemenskap och läsande förebilder 

Jönsson menar att elever genom att läsa, samtala och skriva tillsammans, kan utgöra ett 

viktigt stöd för varandra och på så sätt skapa en läsargemenskap. Elever får därmed en helhet 

som möjliggör förståelse för texter och dess innehåll där klasskamraterna fungerar som 

viktiga medskapare och medtänkande personer. Tillsammans kan eleverna klara av saker de 

på samma sätt inte skulle klara av på egen hand, vilket synliggörs i analysen av läsloggar där 

det blir tydligt att eleverna påverkas av den sociala kontexten i litteraturarbetet (Jönsson, 

2007, ss. 232-234, 238). Även Hadjioannou och Townsend menar att elever lär sig bättre 

genom att delta i meningsfulla aktiviteter med andra. Hadjioannou och Townsend beskriver 

språket som en social konstruktion där språket ses som ett medium genom vilket mänskliga 

relationer konstrueras, upprätthålls och återuppbyggs (2015, s. 214). En viktig förutsättning 

för att kunna samtala fritt utan att behöva fundera över andras reaktioner om rätt och fel är en 

känsla av trygghet där klassrummet ses som en trygg och öppen plats för att dela sina tankar 

och känslor med andra (Jönsson, 2007, s. 233; Hadjioannou & Townsend, 2015, ss. 215-216; 

Christoph & Nystrand, 2011, s. 278; Schmidt, 2013, ss. 265-266). Schmidt menar att elever 

måste göras delaktiga genom att deras tankar och erfarenheter införlivas i undervisningen där 

de får möta andras i en trygg tolkningsgemenskap, där både elever och lärare delar 

läsupplevelser genom en mångfald av litteratur (Schmidt, 2013, ss. 265-266). Detta 

poängterar även Jönsson som menar att högläsningen blir en gemensam resa som möjliggör 

för elever att få en sammanhållen läsupplevelse med fokus på innehållet, snarare än den 

enskilda läsningen (Jönsson, 2007, ss. 238-239). Elever nyttjar den gemensamma läsningen 

på olika sätt, där den kan fungera som en väg in i läsningen och i mötet med olika texter, eller 

som ett sätt att gemensamt få ta del av berättelser och samtala om dem med andra. Men även 

som ett sätt att tillsammans få uppleva de tankar och känslor som olika texter frammanar 

(Jönsson, 2007, s. 233).  

Att vara med i ett socialt lässammanhang menar Ingemansson främjar elevers läsglädje 

och läslust, vilka är viktiga komponenter för ett ökat självförtroende och skolframgång 

(Ingemansson, 2020, s. 176). Även Jönsson menar att det gemensamma arbetet bidrar på 

olika sätt till elevers enskilda utveckling där de kan inspirera, inspireras och ta del av 

varandras tankar. Den enskilda elevens bidrag i det gemensamma arbetet blir därför viktigt 

för gruppen likväl som gruppens bidrag till den enskilda eleven (2007, s. 241). Detta 

poängterar även Hadjioannou och Townsend som menar att medlemmarna i en gemenskap är 

viktiga för den egna förståelsen och meningsskapandet (2015, s. 216). Våra 

föreställningsvärldar påverkas ständigt av interaktioner med andra. Om interaktionen i 

klassrummet får frodas där eleverna får möjlighet att blir deltagare i en litterär gemenskap, 

skapas förutsättningar att utbyta idéer och utforska antaganden (Langer, 2017, ss. 67-68). 

Elever lär av varandra under samtalen, de lär sig att lyssna till sina kamraters upplevelser och 

synpunkter, vilket vidare bidrar till den egna förståelsen (Ingemansson, 2020, ss. 44-45; 

Hadjioannou och Townsend; 2015, ss. 215-216).  

Jönsson menar att genom högläsning kan lärare inspirera elever till läsning och ett intresse 

för litteratur (2007, ss. 61-61). Detta poängterar även forskaren Frances Hultgren i sin rapport 

Läsande förebilder (2017) och menar att högläsningen inte enbart syftar till att förmedla en 

text, utan genom lärarens röst och personliga tolkning möjliggöra för elever att erfara 
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upplevelser genom litteraturen (2017, ss. 4-5). Hur en text förmedlas inverkar på elevernas 

vidare intresse till litteratur, där läraren har en viktig roll i form av en läsande förebild som 

förmedlar att läsning är en viktig och givande del av våra liv. Hultgren menar att “målet med 

att vara en läsande förebild är att få eleverna att förälska sig i text och att etablera ett livslångt 

intresse för läsning” (2017, ss. 2–4, 8). Genom högläsning kan elever få en förståelse för hur 

språket används, betonas, sätts samman, samt hur olika lässtrategier kan användas (Hultgren, 

2017, s. 5). Detta poängterar även Skoog som menar att elever kan medvetandegöras för hur 

olika texter är uppbyggda, dess språk och format men även innehåll genom att elever 

tillsammans med lärare ges möjlighet att utforska både innehållsliga och språkliga aspekter i 

texter (2012, s. 207).  

4.5 Sammanfattning och reflektion 

Sammantaget visar ovan refererade studier att skönlitteraturen har en positiv inverkan på 

elevers personliga, intellektuella och sociala utveckling. Langer (2017) menar att läsare 

skapar förståelse och mening genom erfarenheter, värderingar och kunskaper i möten med 

texter och bygger på så sätt egna föreställningsvärldar där tankar och känslor förändras och 

utvidgas i en ständig process. Langer (2017), Schmidt (2013), Ingemansson (2020), Jönsson, 

(2007), Tengberg (2011) och Skoog (2012) poängterar att undervisningen måste skapa 

åtskilligt med möjligheter för elever att kreativt få utforska texter genom meningsfulla 

interaktioner och dialoger där elevers föreställningsvärldar, tankar och känslor synliggörs och 

får möta andras. Studierna belyser även vikten av djupläsning av igenkännande texter, vilka 

eleverna kan relatera till ett större sammanhang för en vidgad förståelse för sig själv och sin 

omvärld (Ingemansson 2020; Schmidt, 2013; Langer, 2017). Att bearbeta frågor och tankar i 

ett socialt samspel kan vidga, fördjupa och utmana den egna förståelsen. Elevers skilda 

tolkningar, uppfattningar och tankar kan därmed utgöra en tillgång för en djupare förståelse 

och ett meningsskapande genom att nya tankar och frågor väcks (Schmidt, 2013; Langer, 

2017; Ingemansson, 2020; Jönsson, 2007; Skoog, 2012; Tengberg, 2011). Hadjioannou och 

Townsend (2015), Christoph och Nystrand (2001), Jönsson (2007) och Schmidt (2013) menar 

att ett tillåtande klassrumsklimat där goda relationer, trygghet, intresse, respekt och 

engagemang är en viktig grund för meningsfulla samtal där läraren utgör ett viktigt stöd för 

elevers vidare tänkande genom att skapa många möjligheter till att gemensamt få utforska 

texter. Läraren utgör även en viktig roll som en läsande förebild där den personliga 

tolkningen och röst möjliggör för elever att erfara upplevelser genom litteratur och ett vidare 

intresse för läsning (Hultgren, 2017).  

Ewald (2007), Schmidt (2013), Skoog (2012) och Eriksson Barajas (2002) poängterar 

dock att arbetet med skönlitteratur domineras av formaliserade språkövningar och grammatik 

där det sällan ges utrymme till fördjupande samtal och reflektion kring de texter elever möter, 

vilket överskuggar elevers möjligheter till djupare erfarenheter genom skönlitteraturen. 

Christoph och Nystrand (2001) menar att lärare ofta drar sig för att uppmana till dialog då det 

finns en rädsla för att de frågor och tankar som dyker upp vidare kan leda till konflikt. Detta 

innebär inte enbart en risk för läraren utan även för eleverna då de ska dela sina personliga 

tankar och känslor med andra, varför klassrum ofta är monologiska. Skoog (2012) och 

Tengberg (2011) menar att det finns ett antagande att språklig förståelse är en förutsättning 
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för att skapa djupare mening genom texter. Dock ifrågasätter Tengberg varför elever ska läsa 

skönlitteräratexter om de ändå inte ges förutsättningar att finna mening i texter på mer än ett 

språkligt plan. Studierna visar även att elever lär sig bättre genom att delta i meningsfulla 

aktiviteter med andra där klasskamraterna fungerar som viktiga medskapande och 

medtänkande personer då språket är en social konstruktion där mänskliga relationer 

konstrueras, upprätthålls och återuppbyggs (Jönsson, 2007; Hadjioannou och Townsend, 

2015; Ingemansson 2020) Om interaktionen får frodas skapas förutsättningar att utbyta idéer 

och antaganden där det gemensamma arbetet bidrar på olika sätt till elevernas enskilda 

utveckling, förståelse och meningsskapande, vilket vidare skapar läsglädje och läslust 

(Langer, 2017; Ingemansson, 2020; Jönsson, 2007; Hadjioannou och Townsend, 2015). 

Kunskapsläget inom det litteraturdidaktiska forskningsområdet som behandlar skönlitterär 

läsning och textsamtal kopplat till elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och 

omvärlden för skolans lägre åldrar är tämligen magert, vilket även Jönsson poängterar (2007, 

s. 43). Majoriteten av den bedrivna forskningen kring arbetet med skönlitteratur i ett 

meningsskapande syfte fokuseras framförallt på elever i grundskolans senare år och 

gymnasiet. I grundskolans tidigare år har forskningen kring skönlitteratur framförallt 

bedrivits för att studera elevers läs- och skrivutveckling. Då vår studie ämnar undersöka F-3-

lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att främja elevers meningsskapande och 

förståelse för sig själva och sin omvärld genom skönlitteratur och inte läs- och 

skrivutveckling har vi använt studier som studerat äldre barn och ungdomar, Anette Ewald 

(2007), Catarina Schmidt (2013), Katarina Eriksson Barajas (2007), Hadjioannou & 

Townsend (2015), Julie Christoph & Martin Nystrand (2001), Tengberg (2011).  

Samtliga studier som ovan presenterats har tillsammans berikat vår förståelse för 

skönlitteraturens potential och textsamtalens betydelse för ett meningsskapande 

litteraturarbete. Studierna har även tillfört en utgångspunkt för diskussion i relation till 

studiens utfall. 
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5 Teoretiska utgångspunkter  

Följande kapitel presenterar de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studiens analys. 

Inledningsvis ges en översikt av receptionsteorin som forskningsfält, vidare beskrivs 

Rosenblatts transaktionsteori samt efferent och estetisk läsning, följt av Mikhail Bakhtins 

teorier om dialog. Avslutningsvis ges en teoretisk reflektion där tillämpningen av de 

teoretiska perspektiven diskuteras i förhållande till studiens syfte och genomförande. 

5.1 Receptionsteori som forskningsfält: en bakgrundsöversikt 

Receptionsforskning är en gren inom litteraturvetenskapen som innefattar en rad olika synsätt 

och inriktningar som intresserar sig för att beskriva vad som händer i mötet mellan den 

enskilde läsaren och den litterära texten. Den gemensamma grundtanken för teoretiker inom 

fältet är att mening skapas genom samspel mellan läsare och text. Intresset ligger därmed inte 

i texten i sig utan i läsaren och dennes upplevelse och förståelse för den litterära texten. Den 

teoretiska mångfald som utgör receptionsteorierna som forskningsfält grundar sig i en 

motreaktion mot nykritiken New criticism som dominerade från 1900-talets mitt. Tonvikten 

inom nykritiken har kantats av synen på hur en texts inre form, språk och litterära teknik 

bidrar till meningsskapandet av det litterära verket. Intresset var följaktligen endast texten 

och dess formella drag, vilket genomsyrade litteraturundervisning i åratal, framförallt i USA 

men även i Sverige (Arfwedson, 2006, ss. 18-21).  

Wolfgang Iser (1978), J. A Appleyard (1991), Jonathan Culler (2011), Kathleen 

McCormick (1994), Judith A. Langer och Louise M. Rosenblatt (1978; 2002) är några, bland 

flera, inflytelserika teoretiker inom receptionsforskningen som har haft betydelse för det 

svenska litteraturdidaktiska forskningsfältet. Dock har kanske den amerikanska 

litteraturvetaren Louise M. Rosenblatt haft det största inflytandet på den litteraturdidaktiska 

diskussionen och forskningen i Sverige, liksom i USA och Västeuropa (Öhman, 2015, s. 67). 

Rosenblatt argumenterade för sin transaktionsteori långt före nykritiken, där hon betonade att 

det ständigt sker en “transaktion” genom ett ömsesidigt samspel mellan läsare och text för att 

skapa förståelse och mening (Öhman, 2015, s. 67; Rosenblatt, 2002, s. 37). År 1938 lanserade 

hon sin bok Literature as Exploration, som ständigt utkommit i nya upplagor. År 2002 fick 

den en svensk översättning Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. 

5.2 Den transaktionella processen 

Rosenblatt menar att läsning allt för ofta uppfattats som en interaktion mellan läsare och text, 

där de tryckta orden etsas fast i läsarens medvetande eller där läsaren extraherar den mening 

som finns inbäddad i texten. Rosenblatt hävdar att läsning i själva verket är “en konstruktiv 

och selektiv process över tiden i ett särskilt sammanhang” (2002, s. 36). Både läsare och text 

påverkas ständigt av vad den andra parten bidrar med, där textens värld och läsarens värld 

tränger in i varandra genom ett ömsesidigt samspel. Detta ömsesidiga samspel mellan läsare 

och text beskriver Rosenblatt som en transaktionell process i vilken det skapas mening. Det 

litterära verket existerar i den transaktion som äger rum mellan text och läsare där läsaren 

försöker skapa mening av de tryckta symbolerna genom sina tidigare språk- och 

livserfarenheter. Denna “läsakt” går aldrig att efterlikna utan utspelar sig som en unik 
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händelse varje gång (2002, ss. 35, 39). Därmed sker en rekonstruktion av tidigare 

erfarenheter, vilket bidrar till en ny förståelse (2002, ss. 10, 36-37). 

5.2.1 Efferent och estetisk läsning 

En läsare betraktas inte enbart som aktiv i mötet med en text utan Rosenblatt hävdar att en 

läsare även genomgår en process av litterära och icke litterära transaktioner. I all läsning finns 

kognitiva och affektiva element, där läsarens uppmärksamhet skiftar i ett sammanhängande 

flöde mellan dessa aspekter. Skiftet menar Rosenblatt, går i huvudsak från det företrädesvis 

icke litterära till det företrädesvis litterära (2002, s. 14). En läsare måste främst rikta sin 

uppmärksamhet mot de kognitiva aspekterna i en text, det vill säga det opersonliga och 

allmänt verifierbara för att kunna urskilja den information eller mening som texten 

frammanar. Denna läsning benämner Rosenblatt som efferent läsning, taget från det latinska 

namnet effero, ’föra bort’. Den efferenta läsningen tillåter läsaren att distansera sig från texten 

och på ett analytiskt sätt abstrahera information, handlingsdirektiv eller idéer då läsningen är 

avklarad.  

I kontrast till den efferenta läsningen talar Rosenblatt om en estetisk läsning som innebär 

att en läsare måste vidga sin uppmärksamhet mot de affektiva aspekterna, det vill säga det 

personliga och känslomässiga som väcks till liv genom läsningen. Genom denna läsning 

byggs den upplevelse som utgör berättelsen där läsaren genomlever och erfarar de 

upplevelser som texten frammanar i transaktionen som skapas mellan läsaren och texten. 

Rosenblatt menar att efferent och estetisk läsning ej står i motsats till varandra utan bildar en 

oavbruten följd av möjliga transaktioner i mötet med en text. Rosenblatt menar att vi alltid 

“läser världen” genom ett efferent och estetiskt sammanhängande flöde men där 

uppmärksamheten skiftar mellan dessa förhållningssätt beroende på med vilket syfte vi läser 

(2002, ss. 41-42). 

5.3 Dialogismen 

Professorerna Mari-Ann Igland och Olga Dysthe beskriver det intellektuella arv som 

litteraturdidaktikern Mikhail Bakhtin efterlämnat genom sina teorier om dialog. Igland och 

Dysthe menar att dessa teorier står för ett komplext och originellt sätt att tänka som både 

utmanar och berikar humanistiska frågor inom kommunikation, meningsskapande och 

lärande. Genom att erbjuda ett bredare och mer inkluderande ämnesperspektiv, har Bakhtins 

teorier möjliggjort en mer ingående förståelse för vad lärande innebär. Bakhtins teorier ligger 

till grund för dialogismen där språket bygger på mänsklig kommunikation genom dialogiska 

relationer, och ses därmed inte som någonting individuellt (Igland & Dysthe, 2001, ss. 95-96, 

99). En dialog har vidare moraliska förpliktelser vilket tämligen kräver att den som lyssnar är 

villig att ta del av den andres värderingar och känslor, utifrån de etiska aspekter i en dialog 

(Igland & Dysthe, 2001, s. 111).   

Då ord är ekon från andra talare där yttranden skapar en mötesplats för olika värderingar, 

är dialoger utifrån olika perspektiv en förutsättning för ett meningsskapande. En dialog 

bekräftar, motsäger, kompletterar eller bygger vidare på det någon annan säger. Genom en 

reaktion på orden som uttalas skapas vidare intonation i olika former (Igland & Dysthe, 2001, 

s. 100). Förståelse och meningsskapande är viktiga nyckelord i utformningen av de 
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uttalanden som sker, det som sägs kräver ett aktivt gensvar i form av sympati, invändningar 

och instämmanden. Även i efterhand kan aktiva gensvar visa sig i form av gester och 

handlingar, vilka också ses som dialogiska. Förståelse kan därmed skildras som en 

grundläggande komponent i all kommunikation, varför kreativa möten med texter där elever 

ges möjlighet till aktiva dialoger tillsammans är en förutsättning för en vidgad förståelse 

(Igland & Dysthe, 2001, s. 101).  

I motsats till dialog liknas monolog inom dialogismen med en auktoritativ diskurs utan 

plats för invändning. För att hjärnan och förståelse ska utvecklas behövs en dialog kring 

texter tillsammans med andra röster för att förhindra att inlärningen blir statisk. Dialog skapar 

därmed en kreativ förståelse som vidare hjälper elever att hitta en egen inre tyngdpunkt, 

vilket möjliggör förståelse för att olikheter inte är synonymt med fientlighet utan snarare 

möjligheter (Igland & Dysthe, 2001, ss. 105-106).  

Med dialog som grund för människans möjlighet till relationer, beskrivs begreppet dialog 

inom dialogismen utifrån tre större perspektiv. Inledningsvis ses människans existens som en 

dialog, med detta menas att livet består av relationer som bygger på dialog utifrån ett jag och 

ett du, som skapas genom relationer till varandra. Livet är således en kontinuerlig dialog med 

andra röster. Vidare beskrivs dialog som alla yttranden, med detta finns en uppfattning om att 

det verbala språket endast är ett av flera sätt att kommunicera. Avslutningsvis beskrivs en 

motsättning mellan dialog och monolog. Det finns ett etiskt och estetiskt värde i dialog, och 

det är i dialog med andra som kreativ förståelse kan skapas och frodas (Igland & Dysthe, 

2001, ss. 97-98). 

5.4 Teoretisk reflektion  

Ovan beskrivna teoretiska perspektiv, receptionsteorin som innefattas av Rosenblatts (2002) 

transaktionsteori och efferent och estetisk läsning, samt dialogismen utifrån Igland och 

Dysthes (2001) beskrivning av Mikhail Bakhtins definition av dialog och relation, kan 

möjliggöra till en fördjupad förståelse för studiens medverkande lärares didaktiska 

förhållningssätt i arbetet med skönlitteratur.  

Studiens intervju- och forskningsfrågor har utformats utifrån de ramar som definierar 

estetisk och efferent läsning, vilka innefattar olika typer av meningsskapande och förståelse. 

Studiens intervju- och forskningsfrågor har även utformats utifrån definitionen av dialog och 

relation inom dialogismen för att förstå den transaktion som skapas mellan läsare och text 

samt för en djupare förståelse för hur olika meningsskapande samspel representeras i 

klassrummet. Genom att analysera det insamlade datamaterialet med utgångspunkt i dessa 

perspektiv kan vi få en mer nyanserad bild av lärarnas förhållningssätt till litteraturarbetet 

men även en vidgad förståelse för hur undervisning på olika sätt kan verka meningsskapande 

genom människor och textmöten. 
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6 Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens utformning och tillvägagångssätt. 

Inledningsvis beskrivs och motiveras den datainsamlingsmetod som ligger till grund för 

studiens genomförande och resultat. Vidare beskrivs och motiveras studiens urval, 

tillförlitlighet och analysmetod, följt av en beskrivning av de etiska överväganden som gjorts 

samt en beskrivning av arbetsfördelningen mellan författarna. 

6.1 Kvalitativ intervjustudie 

 Studien syftar till att undersöka fyra F-3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att 

främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom 

skönlitteraturen, varför personliga intervjuer valts som datainsamlingsmetod. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod syftar till att föra forskningen framåt, samt att lära oss mer om den 

verklighet vi lever i (Trost, 2010, s. 44). Trost menar att intervjuer går ut på att försöka förstå 

hur vederbörande tänker och känner, vilka erfarenheter som han eller hon besitter samt hur 

dennes föreställningsvärld ser ut. Intervjuer möjliggör därmed att få en djupare förståelse för 

hur studiens respondenter resonerar och tänker kring sitt arbete och didaktiska val, för att 

vidare kunna besvara studiens forskningsfrågor. Trost beskriver Kvales sju stadier, med viss 

modifikation för intervjustudier, vilket bygger på idén att forskaren ser på hela processen i en 

kvalitativ intervjuundersökning. Trost menar att dessa stadier inte bör ses som separerade 

utan sammanlänkade (2010, s. 50). Nedan följer en beskrivning av dessa sju steg, vilka ligger 

till grund för studiens utformning och genomförande. 

 

1. Tematisering: I detta första steg formuleras syftet med studien och vilket/vilka 

problemområden som är av intresse klargörs. Trost tillägger även i detta steg att val av 

teoretiska perspektiv kan göras.  

2. Design: I detta steg planeras studien i dess detaljer och för intervjustudier utformas 

här en intervjuguide. 

3. Intervjuandet: I detta steg utförs intervjuerna. 

4. Överför till bearbetningsbar form: I detta steg görs datamaterialet tillgängligt för 

bearbetning. 

5. Bearbetning och analys: I detta steg bearbetas och analyseras datamaterialet med det 

teoretiska perspektivet som bas. 

6. Resultat: I detta steg sammanställs studiens resultat. 

7. Rapportering: I detta steg presenteras den genomförda studien. 

 

(Trost, 2010, ss. 50-51) 

 

Trost menar att den första kontakten inför en intervju är viktig för att motivera de tilltänkta 

respondenterna att medverka (2010, s. 82). Vi formulerade därför ett intresseväckande 

informationsbrev med en kort presentation av oss författare samt bakgrund och syfte med 

studien. Intervjuerna uppskattades ta mellan 30-40 minuter för att ha möjlighet att samla in 

tillräckligt med material för att vidare kunna besvara studiens forskningsfrågor. Trost menar 

att det är viktigt att intervjuns innehåll och omfattning inte ska ta allt för lång tid, då det kan 
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ses som en brist på respekt för andra människor och/eller tyda på en brist i planering och 

genomförandet av intervjun (2010, s. 82). De första intervjufrågorna menar Trost bör vara 

specifika och jordnära då de kan ha en avgörande roll för intervjuns utfall (2010, ss. 84, 89). 

En intervjuguide (se bilaga 3) utformades med ett par inledande frågor om respondenternas 

arbetslivserfarenhet samt frågor om hur ofta de högläser skönlitteratur och samtalar om det 

lästa. Vidare formulerades 10 nyckelfrågor och en avslutande fråga där respondenterna fick 

möjlighet att tillägga något ytterligare med relevans för studiens syfte. Intervjuer där ett 

frågeschema eller intervjuguide används benämner Bryman som semistrukturerade intervjuer 

vilket innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor där ordningsföljden kan variera, samt 

att ytterligare frågor kan ställas (2018, s. 260). Intervjuguiden utgjorde därmed 

utgångspunkten för intervjuerna där ordningsföljden varierade beroende på respondenternas 

svar. Flera följdfrågor ställdes, vilka gav en djupare förståelse för respondenternas svar. 

Samtliga intervjuer spelades in med röstinspelning för att sedan kunna transkriberas. Då 

studien bygger på personliga intervjuer med respondenter som aktivt valt att delta, föreligger 

inget bortfall.  

6.2 Målstyrt snöbollsurval 

Intervjuer med fyra lärare ligger till grund för studiens resultat vilka har valts ut genom 

kriterierna: (1) har behörighet i ämnet svenska, (2) verksam lärare i årskurserna F-3, (3) 

arbetar med skönlitteratur genom högläsning och textsamtal, (4) undervisar genom 

skönlitteratur med syfte att främja elevernas meningsskapande och vidare förståelse för sig 

själva och sin omvärld. Dessa kriterier har utformats för att möjliggöra urvalet av lämpliga 

respondenter för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

Trost menar att få men djupa intervjuer är mer fördelaktigt jämfört med fler och ytliga vid 

kvalitativa studier, där ett antal om fyra till fem respondenter gör att detaljer inte riskerar att 

förbigås (2010, ss. 143-144). Valet av fyra respondenter har möjliggjort ett större utrymme 

för följdfrågor och förtydliganden, vilket medfört en djupare förståelse för respondenternas 

resonemang kring arbetet med skönlitteratur.  

Ett informationsbrev med information om studiens syfte, oss författare och den tilltänkta 

målgruppen mailades ut till rektorer på 10 skolor norr om Stockholm. I informationsbrevet 

uppmanande vi lärarna att maila oss en beskrivning av sitt arbete med skönlitteratur om de 

var intresserade av att delta i studien. Av de fåtal svar vi fick in kom vi i kontakt med två 

lärare från en och samma skola som genom sina beskrivningar av arbetet med skönlitteratur 

uppfyllde studiens kriterier. Genom dessa två lärare kom vi i kontakt med ytterligare två 

lärare på samma skola som uppfyllde kriterierna för studien.  

Bryman menar att ett lämpligt urval av respondenter för kvalitativa studier är ett målstyrt 

urval vilket innebär att en forskare strategiskt väljer ut deltagare genom kvalifikationer för 

studiens syfte och relevans. Snöbollsurval är en variant av ett målstyrt urval vilket innebär att 

personer med relevans för en forskningsstudie genererar i ytterligare kontakter med andra 

deltagare av relevans (2018, s. 496). Denna studie har därmed ett målstyrt snöbollsurval. 

Samtliga respondenter arbetar på en F-6 skola norr om Stockholm, vilket kan ses som en 

begränsning då studiens resultat riskerar att bli alltför subjektiv. Lärarnas bakgrund och 

erfarenheter har därför tagits i beaktande vid urvalet för att få en variation, vilket Trost menar 



 

 24 

är eftersträvansvärt i kvalitativa studier (2010, s. 141). Med hänsyn till studiens omfattning 

och tidsram har respondenter som uppfyllt de kriterier som efterfrågats prioriterats snarare än 

en variation av skolor, för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

6.2.1 Presentation av lärarna   

 

Britta - Britta är vid intervjutillfället mentor för 28 elever i en årskurs 3. Britta berättar att 

hon brinner för barnlitteratur och beskriver sig själv som ”den galna fröken med 250 

barnböcker i bokhyllan hemma”. Britta har varit verksam lärare i 16 år och beskriver sig ha 

stor erfarenhet av att arbeta som lärare i utsatta områden med elever som har svenska som 

andraspråk. Hon beskriver en stor passion för drama och anser att läsning ska ske med stor 

inlevelse. 

 

Anna - Anna är vid intervjutillfället mentor för 24 elever i en årskurs 3. Anna har varit 

verksam lärare i över 40 år och anser att det är viktigt att elever ges möjlighet att utveckla 

sina inre bilder. Anna beskriver att hon kan se en viss förskjutning av elevers 

koncentrationsförmåga och menar att det idag behöver gå snabbt att komma in i en boks 

handling för att inte tappa elevernas intresse.  

 

Lisa - Lisa är vid intervjutillfället lärare för en förskoleklass med 20 elever och har varit 

verksam lärare i sju år. Lisa menar att det är viktigt att “spetsa till” läsningen genom mimik 

och gester, där höjdpunkten är när man lyckas fånga hela gruppens totala fokus, för att sedan 

överraska med en oväntad tvist som får eleverna att rycka till. Lisa beskriver att hon baserar 

sina val av litterära verk för högläsningsstunderna utifrån elevernas intressen och önskemål.  

 

Kerstin - Kerstin är vid intervjutillfället mentor för en förskoleklass med 20 elever och har 

varit verksam lärare i tre år. Kerstin berättar att hon vid intervjutillfället vidareutbildar sig 

inom läs- och skrivutveckling och känner sig därför extra inspirerad till att våga testa ny och 

spännande litteratur som kan utmana elevernas tankar och fantasi. Kerstin beskriver att det är 

viktigt att skapa goda relationer och stämningsfulla högläsningstillfällen.  

 

6.3 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för kvantitativt inriktade forskare för att kunna 

säkerhetsställa en studiens kvalitet (Bryman, 2018, s. 465). Traditionellt innebär reliabilitet 

eller tillförlitlighet att en mätning är stabil, det vill säga att en mätning vid en viss tidpunkt 

skall visa på samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 2010, s. 131). Reliabilitet i en 

kvantitativ studie bygger på att forskare anger värden och variabler för det som mäts och 

validitet att det som mäts är det som avses mätas (Bryman, 2018, ss. 207-209). Kvalitativa 

forskare å andra sidan intresserar sig inte för att mäta värden utan för att förstå hur en person 

tänker, känner och beter sig, varför dessa begrepp kan vara svåra att appliceras direkt på 

kvalitativa studier (Bryman, 2018, s. 465; Trost, 2010, s. 132). Bryman menar att begreppen 

reliabilitet och validitet kräver en viss anpassning i kvalitativa forskningsstudier. En del 
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kvalitativt inriktade forskare talar om extern reliabilitet, det vill säga möjligheten att replikera 

en studie, vilket inom kvalitativ forskning är svårt att uppfylla då den sociala kontexten aldrig 

är statisk (2018, s. 465). Trost menar att samma fråga kan generera ett annat svar vid ett annat 

tillfälle av samma person då människor hela tiden är föränderlig i sina tankar och åsikter och 

därmed inte statiska (2010, s. 132). Extern reliabilitet innebär därför att forskare som 

upprepar en studie behöver gå in i en liknande social roll som den tidigare forskaren (2018, s. 

465). Denna studie är replikerbar i den utsträckning att andra forskare kan intervjua samma 

lärare, med samma frågor i en liknande social kontext, dock kan studien resultera i ett annat 

utfall då människor hela tiden är föränderliga. Vidare beskriver Bryman intern reliabilitet, 

vilket handlar om att forskarna i ett forskarlag kommer överens hur det insamlade materialet 

ska tolkas (2018, s. 465). Denna studie har en hög intern reliabilitet då båda författarna 

tillsammans utformat och deltagit vid samtliga intervjuer, men även analyserat och tolkat 

materialet tillsammans.  

Kvale och Brinkman beskriver en studies validitet utifrån ett bredare perspektiv där 

validitet istället ska ses i relation till “den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den 

är avsedd att undersöka” (2014, s. 298). Genom denna bredare tolkning kan därmed denna 

studie anses ha en hög validitet då den avser undersöka fyra F-3-lärares didaktiska 

förhållningssätt i arbetet med att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själv 

och sin omvärld genom skönlitteratur, vilket är det som undersökts och vidare analyserats och 

diskuterats. Kvale och Brinkman menar att validering ska genomsyra hela 

forskningsprocessen där forskaren ständigt måste reflektera kritiskt kring de val som görs 

(2014, ss. 298-299). Vi författare har med noggrannhet vägt in de val som gjorts i studien och 

på ett tydligt sätt beskrivit hur vi reflekterat kring valen för att en utomstående part ska kunna 

sätta sig in i forskningsprocessen och därmed kunna ta ställning till studiens rimlighet, 

trovärdighet och tillförlitlighet. Då syftet är att få en djupare förståelse snarare än en bredd, är 

ett generaliserbart forskningsresultat inte av betydelse för studien. 

6.4 Tematisk analys 

Det insamlade datamaterialet genom de kvalitativa intervjuerna har analyserats genom en 

tematisk analys, vilket Bryman menar är en vanlig metod för att analysera kvalitativ data. 

Trots detta finns dock inget exakt tillvägagångssätt för att genomföra en sådan analys. En del 

forskare utformar teman utifrån studiens syfte medan andra skapar kategorier eller koder 

utifrån det insamlade datamaterialet (Bryman, 2018, ss. 702-703). Ett vanligt 

tillvägagångssätt för en tematisk analys menar Bryman handlar om att en forskare söker och 

identifierar koder i det insamlade datamaterialet för att sedan sammanställa dessa i olika 

teman eller kategorier. Bryman menar att det finns sex grundläggande steg för en tematisk 

analys. Det första steget handlar om att en forskare ska göra sig nära bekant med hela 

datamaterialet för att vidare gå över till nästa steg som handlar om att identifiera koder i det 

insamlade materialet. Det tredje och fjärde steget handlar om att minska antalet koder och 

finna gemensamma element för att kombinera och namnge dessa koder i olika kategorier. Det 

femte steget handlar om att undersöka kopplingar och samband mellan kategorierna för att 

utveckla teman. Det sjätte och sista steget handlar om att säkerhetsställa att de teman som 
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framkommit är relevanta och kopplade till studiens forskningsfrågor och den 

forskningslitteratur som behandlats kring det aktuella ämnet (2018, s. 707).  

Efter vi genomfört intervjuerna transkriberades materialet och genom en noggrann läsning 

och omläsning av det transkriberade materialet identifierades olika koder vilka 

sammanställdes och kombinerades i sex kategorier, lärarnas syn på textsamtal, lärarnas syn 

på skönlitteratur, val av litteratur, förutsättningar för högläsning och samtal, syfte med 

högläsning och samtal och avslutningsvis utmaningar och begränsningar i arbetet med 

skönlitteratur. Framework beskrivs som “en matrisbaserad metod för att ordna och 

sammanställa data” vilket Bryman menar är en generell strategi som kan utgöra ett stöd för 

en tematisk analys. Denna strategi bygger på att utforma en matris över centrala teman och 

delteman där korta fragment från det insamlade datamaterialet placeras i celler under relevant 

tema (2018, s. 704).  

Fyra matriser utformades, en för varje respondent, med de sex ovan nämnda kategorier 

som rubriker. I matrisen placerades korta citat och sammanfattningar i cellerna under relevant 

kategori (se figur 1). 

 

Figur 1.  
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Utifrån dessa kategorier samt studiens forskningsfrågor skapades tre nyckelteman, Lärarnas 

syn på skönlitteratur och samtal om det lästa, Förutsättningar i arbetet med skönlitteratur 

samt Utmaningar och begränsningar i arbetet med skönlitteratur. Dessa teman ligger vidare 

till grund för analysen av det insamlade datamaterialet (se kapitlet Resultat och analys). 

6.5 Etiska aspekter 

De etiska överväganden som gjorts i denna studie utgår från de etiska principer som rör 

svensk forskning. Anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet för de inblandade i 

en studie beskriver Bryman som grundläggande etiska principer för personer som deltar i 

studier som rör etiska frågor (2018, s. 170). De fyra forskningsetiska krav, vilka ligger till 

grund för studiens etiska överväganden är således samtyckeskravet, som säkerställer att 

respondenterna aktivt väljer att delta i studien. Nyttjandekravet, som säkerställer att all 

insamlad data endast får nyttjas med anledning att fylla studiens syfte. Informationskravet, 

som säkerställer att varje respondent ges korrekt information rörande studien och dess syfte, 

samt information om att medverkan när helst kan avbrytas utan orsak då medverkan är 

frivillig och avslutningsvis konfidentialitetskravet, som säkerställer att alla uppgifter 
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behandlas konfidentiell och oåtkomlig för obehöriga (Bryman, 2018, ss. 170-171; 

Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 46).  

Samtliga respondenter har delgetts skriftlig information i form av ett informationsbrev (se 

bilaga 1), rörande studien och dess syfte samt information om, och kontaktuppgifter till oss 

författare. Genom informationsbrevet delgavs även information om hur insamling och 

bearbetning av data genomförs och hanteras, samt om frivillig medverkan. Vid 

intervjutillfället fick samtliga respondenter ge sitt samtycke genom att skriftligt underteckna 

en medgivandeblankett (se bilaga 2). Samtliga uppgifter om respondenterna har behandlats 

oåtkomligt för obehöriga och samtliga inspelade intervjuer har raderats efter transkription. I 

studien används fingerade namn på samtliga av studiens respondenter. 

6.6 Arbetsfördelning 

Författarna till studien, Sanna Basualto och Erika Udén Möller, har båda satt sig in i samtliga 

delar av studien och gemensamt tagit del av litteratur och tidigare forskningsstudier med 

relevans för studiens syfte. Sanna Basualto har haft det huvudsakliga ansvaret för studiens 

bakgrund samt teoriavsnitt och Erika Udén Möller för studiens forskningsöversikt. Övriga 

kapitel har gemensamt arbetats fram, därmed tar författarna solidariskt ansvar över studiens 

samtliga delar. 
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7 Resultat och analys 

I kapitlet redovisas och analyseras intervjuerna av de medverkande lärarna utifrån studiens 

forskningsfrågor och teoretiska perspektiv. Inledningsvis presenteras och analyseras insamlad 

data utifrån studiens teoretiska perspektiv genom tre teman, lärarnas syn på skönlitteratur 

och samtal om det lästa, förutsättningar i arbetet med skönlitteratur samt utmaningar och 

begränsningar i arbetet med skönlitteratur. Vidare ges en sammanfattning av analysen följt 

av en resultatdiskussion där studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning och 

studiens forskningsfrågor besvaras. 

7.1 Lärarnas syn på skönlitteratur och samtal om det lästa 

Följande avsnitt presenterar hur lärarna i studien beskriver sin syn på skönlitteratur och 

samtal om det lästa, samt hur de beskriver att arbetet kan bidra till elevernas 

meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld. Lärarnas beskrivningar 

analyseras vidare i relation till studiens teoretiska perspektiv. 

7.1.1 Högläsning av skönlitteratur 

Vikten av skönlitteratur uttrycks tydligt i lärarintervjuerna där högläsning ses som en 

självklar daglig aktivitet i samtliga klassrum. Lärarna i studien uttrycker ett stort eget intresse 

för läsning av skönlitteratur där de läser allt från deckare till klassiker. Högläsning prioriteras 

på schemat med flera inplanerade lässtunder för eleverna varje dag. Genom att läsa 

skönlitteratur skapas möjligheter för eleverna att leva sig in i olika världar och identifiera sig 

med olika karaktärer menar lärarna. Lärarna menar att skönlitteraturen har potential att bygga 

vidare på elevernas erfarenhetsvärld. Kerstin uttrycker sig på detta sätt om skönlitteraturens 

potential:  

(...) bygga vidare på deras egna erfarenhetsvärld plus att det kan göra en kullerbytta i deras 

erfarenhetsvärld, att dom liksom tar till sig något som verkar jättespännande och kanske 

gör det själva, eller kanske inte vågar göra det men gör det i fantasin (Kerstin). 

Lärarna i studien menar även att eleverna får möjlighet att möta “ord och beskrivningar av 

miljöer som man kanske inte upplever och använder själv”. Vidare menar lärarna att 

skönlitteraturen kan sätta igång tankar hos eleverna som sedan visar sig genom olika typer av 

uttryck utanför klassrummet: ”(...) och då kommer det vid matbordet, åh jag saknar min 

farmor”. Denna syn på skönlitteraturen där eleverna får möjlighet att genomleva och erfara de 

upplevelser texten frammanar är det Rosenblatt benämner som estetisk läsning. Läsaren 

måste därmed vidga sin uppmärksamhet mot de affektiva aspekterna i läsningen, det vill säga 

det personliga och känslomässiga i transaktionen med texten (2002, ss. 41-42). Anna 

beskriver att hon gärna arbetar med texter där “fakta finns inbäddad i berättelsen”. Vidare 

beskriver hon ett arbete med nallen Byron som får följa med olika upptäcktsresande 

individer, bland annat Christoffer Columbus och hunden Laika i rymden. Anna menar att: 

Eleverna får på ett skönlitterärt sätt följa med på en resa som bygger på riktig fakta som 

finns inbäddad i berättelsen. Det är passande i olika arbetsområden som när man pratar om 

andra länder eller rymden (Anna).  
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Vidare menar Anna att läsa skönlitteratur högt kan ge eleverna en bättre inblick i hur det var 

att leva förr än vad en traditionell faktatext kan göra. Rosenblatt menar att estetisk och 

efferent läsning inte står i motsats till varandra utan vi läser alltid genom ett estetisk och 

efferent sammanhängande flöde där läsarens uppmärksamhet skiftar mellan dessa beroende 

på syftet med läsningen (2002, ss. 41-42). Genom detta estetiska och efferenta 

sammanhängande flöde kan arbetet med fakta genom skönlitterära berättelser skapa 

möjligheter för eleverna att leva sig in i berättelsens värld och erfara de upplevelser texten 

frammanar. Detta möjliggör även för eleverna att distansera sig från texten och extrahera 

fakta från innehållet. På så sätt kan detta ständiga flöde skapa en fördjupad förståelse för ett 

specifikt arbetsområde. 

7.1.2 Samtal om skönlitterära texter 

Samtliga lärare i studien beskriver att de samtalar om texter inför, under och efter läsningen, 

där förtydligande av ord och innehåll kan göras. Lärarna menar att samtal om det lästa tätt 

hänger ihop med ord- och läsförståelse, vilket även skapar möjligheter för alla elever att 

förstå och utvecklas tillsammans: ”Det är jätteviktigt med högläsning för ordförståelsen, 

läsförståelsen, men också för att kunna vara med varandra”. Lärarna beskriver att de alltid 

låter eleverna påminna varandra om vad som hänt tidigare i berättelsen innan läsningen sätter 

igång, men även att förutspå vad som vidare kommer att ske. Under läsningen beskriver 

lärarna att de stannar upp och förklarar svåra ord eller ställer kontrollfrågor till innehållet. 

Lärarnas sätt att se på, och samtala om läsning kan liknas med det Rosenblatt benämner som 

efferent läsning (2002, ss. 41-42). Elevernas uppmärksamhet riktas därmed mot de kognitiva 

aspekterna i en text, det vill säga det opersonliga för att kunna urskilja den information 

lärarna eftersträvar. Inom dialogismen skildras förståelse som en grundläggande komponent i 

all kommunikation. För en vidgad förståelse krävs därmed att elever ges möjlighet till aktiva 

dialoger i mötet med olika texter (Igland & Dysthe, 2001, s. 101). Genom lärarnas sätt att 

stanna upp och förtydliga oklarheter skapas dialoger mellan läraren och eleverna, vilket för 

eleverna kan generera i en vidgad förståelse för en texts innehåll. 

I arbetet med olika arbetsområden väljer lärarna emellanåt att arbeta med kortare texter 

som är igenkännande för eleverna kopplat till ett specifikt område. Detta för att eleverna ska 

få en djupare förståelse för det specifika temat. Två av lärarna beskriver att de brukar läsa 

texten i mindre grupper och ställa mer öppna frågor till texten som vidare kan leda till samtal 

och diskussion. Britta beskriver ett värdegrundsarbete genom boken Pippi och Sokrates av 

Jørgen Gaare, Öystein Sjaastad: 

Vi har jobbat med Pippi Långstrump, vi prata om Pippis mamma och pappa. Vet någon vad 

dom gör? Hur dom är? Och så får eleverna svara. Och sen har jag frågat om Pippis pappa 

är en bra pappa eller är Pippis mamma en bra mamma. Varför? Varför inte? (Britta). 

Vidare poängterar Britta att det inte finns något rätt eller fel svar, utan frågorna ger eleverna 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om texten. Dialoger skapar en mötesplats för 

olika värderingar och tankar vilka kan bekräftas, motsägas eller kompletteras och på så sätt 

vidga den egna förståelsen (Dysthe & Igland, 2001, ss. 100-101). Meningsfulla dialoger kan 

skapas genom att lärare ställer öppna frågor till de lästa texterna och på så sätt möjliggöra 

elevers ökade förståelse för sig själva och andra. Anna beskriver att hon i kortare perioder 
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arbetar explicit med olika textkopplingar, där svårighetsgraden ökar från årskurs ett till 

årskurs tre. Anna beskriver sitt arbete på detta sätt:  

 

Vi gör text till mig, text till text eller text till världen kopplingar då vi läser så får eleverna 

berätta om olika kopplingar de gör vartefter jag stannar i läsningen. Det bygger på att jag kan 

komma och tänka på något för att någon annan berättar en sak (Anna).  
 

Vidare berättar Anna att hon ibland i samband med högläsning ber eleverna beskriva eller rita 

hur de tror att en viss karaktär eller plats i berättelsen ser ut. Detta för att eleverna ska få 

möjlighet att öva upp sin fantasi och kunna skapa inre bilder. Kerstin som vid intervjutillfället 

vidareutbildar sig inom läs- och skrivutveckling beskriver att hon genom utbildningen blivit 

inspirerad till att utforska och arbeta med “lite klurigare litteratur” som kan “sätta igång 

elevernas tankeverkstad”. Kerstin berättar att hon gärna vill läsa Lisbeth och Sambakungen 

av Emma Karinsdotter, för eleverna. Vidare beskriver Kerstin boken på detta sätt:  

 

Det är en normkritisk bok som heter Lisbeth och Sambakungen (...) vi läste den när vi plugga, 

det var jättemånga som blev jätte provocerade, jätte irriterande på den. Men jag tyckte den var 

fantastisk just för att den är helt knäpp. Hon hade inte hjälm på sig när hon var ute och cyklade 

vad sänder det för budskap! Men hallå dom här ungarna vet att dom ska ha hjälm på sig när 

dom cyklar, titta hur det gick när ungen inte hade på sig den. Jag berättade om boken för barnen 

och dom bara varför hade hon inte hjälm på sig? Ne men farmor sa ju att hon inte skulle ha det. 

Ja fast ibland ska man ju inte lyssna på vuxna asså man ska ju ha hjälm på sig när man cyklar 

(Kerstin). 
 

Kerstin förklarar att flera av hennes kurskamrater upplever texten som provocerande då 

karaktärerna beskrivs som normbrytande, vilket de menar kan sända fel signaler till eleverna. 

Det är därför viktigt att samtala om en sådan typ av bok menar Kerstin: 

 

Beroende på hur du läser boken och beroende på vilka eleverna är, många här är högfungerande 

sen har jag några som har lite svårt, men om man väljer att stanna upp och diskutera och prata 

om det då kan det hända väldigt mycket spännande saker, det finns ju inget rätt eller fel 

(Kerstin).  
 

Förståelse och mening menar Igland och Dysthe kan skapas genom dialogiska relationer där 

kreativa textsamtal utgör en möjlighet för eleverna att hitta sin egen tyngdpunkt och på så sätt 

utveckla en större förståelse för sig själv och sin omvärld (2001, ss. 105-106). Samtliga lärare 

i studien samtalar på olika sätt om de texter de läser högt för eleverna, dock uttrycker Britta 

att det även är viktigt att läsa högt för eleverna utan att samtala och ställa frågor. Detta ger 

eleverna möjlighet till att koppla av en stund och bara lyssna. Vidare berättar Britta att det är 

många elever som inte blir lästa för hemma eller ges möjligheter att få låna eller köpa böcker, 

och menar att hon till skillnad från när hon började arbeta som lärare nu måste tänka på ett 

annat sätt. Högläsningsstunden i skolan är därför oerhört viktig för just dessa elever menar 

Britta och berättar att: ”Det är viktigt att se till så att ALLA elever får möjlighet att lyssna och 

läsa skönlitteratur”. Vidare berättar Britta att hon gärna lånar ut barnböcker till eleverna från 

sin privata samling av skönlitteratur. 
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7.2 Förutsättningar i arbetet med skönlitteratur 

Följande avsnitt presenterar de förutsättningar som lärarna i studien beskriver i sitt arbete 

med skönlitteratur, vilka vidare analyseras i förhållande till studiens teoretiska perspektiv. 

Samtliga lärare i studien beskriver att ett tillåtande klassrumsklimat och goda relationer är 

den allra viktigaste förutsättningen för att meningsskapande samtal ska kunna ske. Kerstin 

beskriver vikten av relationer på detta sätt:  

 

Relationerna är A och O! För känner inte jag barnen eller inte vill lära känna dom, då kommer 

jag inte kunna lära dom något och dom kommer inte kunna vara mottagliga, för det är liksom 

tryggheten (Kerstin). 
 

I likhet beskriver Britta på detta sätt, ”(...) klassrumsklimat, man måste kunna våga säga 

saker, det måste finnas mottagare som är intresserade av att lyssna”. Lärarna menar att genom 

goda relationer, både mellan lärare och elever men också eleverna emellan, skapas en 

trygghet där eleverna vågar dela med sig av sina tankar och känslor. Lisa beskriver ett 

tillåtande klassrumsklimat där eleverna “får turas om att berätta. Dom vågar säga till om dom 

inte förstår någonting eller har några frågor. Det är väldigt tillåtande och snällt klimat ”. Att 

komma från tryggheten i förskolan till att börja i skolan kan för många elever upplevas som 

skrämmande, berättar Kerstin och Lisa. Eleverna lämnar sin trygga miljö och etablerade 

relationer för att i skolan upptäcka och skapa nya relationer. Höstterminen i förskolan handlar 

därför åtskilligt om att skapa en trygg klassrumsmiljö med goda relationer. Kerstin uttrycker 

sig på detta sätt:  

 

Det är ju det viktigaste, relationsskapandet. Dom kommer helt nya dom känner inte oss., dom 

känner inte alla (...) så kommer dom hit och det är ny person som tar emot dom och det är ny 

miljö och bara att få dom att faktiskt kanske räcka upp handen och prata, det är rätt stort 

(Kerstin). 
 

Lisa berättar att: ”Jag jobbar hela tiden för att dom ska känna sig betydelsefulla och sedda”. 

Vidare beskriver Kerstin sitt relationsarbete i förskoleklass på detta sätt:   

 

(...) än idag när vi har upprop så får dom säga -jag heter, -jag tycker om. För att vi har elever 

som fortfarande inte vet vad alla heter i den närmaste gruppen och jag tänker att då får vi 

mantra det så dom lär känna varandra. Ja, och sen hon gillar lila, ja men det gör jag också. Han 

tycker om choklad, det gör inte jag. Ja men liksom varje upprop så har vi någonting som vi 

försöker connecta kring och att alla elever har någon att leka med (Kerstin).  

 

Genom att etablera goda relationer och ett gott klassrumsklimat kan förutsättningar skapas för 

ett meningsfullt litteraturarbete menar lärarna. Sitt eget intresse och engagemang beskriver 

lärarna är av vikt för att vidare engagera och inspirera eleverna i arbetet med skönlitteratur. 

Hur man läser och de gester och kroppsspråk man använder är därför oerhört viktiga verktyg 

menar lärarna: “Det blir bäst, eller roligast när man tycker om något själv”. Britta beskriver 

vikten av engagemang på detta sätt: 
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Att man själv visar engagemang. För om jag står och berättar dom här sagorna för dom och 

bara berättar utan inlevelse, där tappar jag dom. Så det handlar om att engagera dom i boken 

och få dom att tycka att det är lite spännande (Britta).  
 

Kerstin beskriver att hon ofta använder dockor för att öka effekten av en berättelse: ”Jag 

brukar säga till dom när vi börjar, nu sätter ni på fantasiglasögonen för det är ju inte jag som 

berättar sagan, utan det är ju någon annan”. Dock gäller det att memorera berättelsen för att 

kunna förmedla den på bästa sätt menar Kerstin. Lärarnas sätt att inta olika roller genom 

inlevelse, gester och kroppsspråk för att förmedla berättelsen kan ses genom Bakhtins 

definition av dialog där karaktärernas värderingar, tankar och känslor möts och förmedlas 

genom lärarna till eleverna. En dialog förutsätter ett gensvar vilka kan ske i form av 

invändningar eller instämmanden men även genom gester och handlingar (Igland & Dysthe, 

2001, ss. 100-101). Lisa beskriver att: 

 

Det roligaste som finns är när ögonen är jättestora och dom sitter tysta och lyssnar och så 

smäller det till… OCH DÅ HÄNDE... och dom hoppar till. Då blir högläsningen en rolig och 

positiv upplevelse tror jag (Lisa).  
 

Inom dialogismen ses alla yttranden som dialoger, där både det verbala och kroppsliga 

språket ingår (Igland & Dysthe, 2001, ss. 97-98). Elevernas uttryck och reaktioner kan 

därmed ses som ett gensvar på lärarens läsning. Rosenblatt menar att både läsare och text 

ständigt påverkar varandra i ett ömsesidigt samspel (2002, ss. 41-42). Lärarnas intresse, 

engagemang och erfarenheter påverkar därmed texten som i sin tur påverkar läraren, vilket 

inverkar på hur texten förmedlas till eleverna och vidare skapar mening.  

Engagemang och intresse är även viktiga förutsättningar för ett lyckat boksamtal, menar 

lärarna. Britta beskriver viktiga förutsättningar för lyckade boksamtal på detta sätt: 

 

Lyckade boksamtal för att det ska ske så måste du ha en bok som bränner till hos barnen och 

har du inte det så tappar du dom. Sen så handlar det om att vara lite nyfiken själv, jag tycker 

den var jätte bra, vad tyckte ni osv. (Britta).  
 

Kerstin beskriver även vikten av att ge eleverna en “aha” upplevelse för att vidare motivera 

och inspirera dem till lärande: 

 

Jag brukar säga såhär om läsning, när ni kan läsa så kan ni ut och resa både i tiden, i rymden, 

och i hela världen, utan att lämna ert hem! Wow! Lyllo er! Det brukar jag säga till barnen 

mellan varven för då blir dom såhär, WOW! Och det är den där aha upplevelsen som är grund i 

allt jag gör när det gäller litteratur och all annan undervisning, att dom kommer till det där aha! 

När det bränner till (Kerstin).  

 

I intervjuerna framkom även att flera av lärarna vill göra det där lilla extra för att skapa en 

lugn och stämningsfull miljö för att frambringa bättre förutsättningar för högläsning och 

samtal. Lärarna beskriver att högläsningsstunden kräver en viss stämning av gruppen innan 

den kan genomföras. Kerstin berättar att hon brukar börjar dagen med lugn musik för att få 

eleverna att koppla av innan högläsningen sätter igång, hon beskriver sitt arbete på detta sätt:  
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Från början så brukar jag ha lugn musik i bakgrunden på morgonen och så brukar jag ha en bild 

på något som vi har gjort eller ska göra eller någon bild som väcker tankar.. så går dom in och 

får sitta och samtala lite med varann sen kommer jag så sätter vi oss, djupandas sen pratar vi 

om vad är det som finns på bilden? Vad är det du hör? Det är en sån lugn start på morgonen, det 

är jätte skönt och härligt (Kerstin). 
 

Vidare berättar Kerstin att det även är viktigt att man själv som lärare inte är stressad när man 

tar emot eleverna på morgonen: ”En sak jag alltid gör för att ha det här extra är att jag 

kommer alltid en halvtimme tidigt och tar min kopp kaffe och förbereder mig… för om jag är 

stressad, det blir inte bra”.  

Valet av litterärt verk har en stor inverkan på samtal och läsning där elevers intressen, 

önskan, förutsättningar och vilka de är väger in, menar lärarna. Lisa uttrycker sig på detta sätt 

vid frågan om val av litteratur: “Väljer beroende på vilka eleverna är, deras intressen, mycket 

fokus på vad barnen tycker om till exempel Musse och Helium som jag personligen är trött på 

men läser ändå”. Kerstin berättar att eleverna blir villiga att lyssna när en berättelse ”gör så 

att elevernas tankar slår kullerbyttor”. Vidare menar Britta och Anna att det ”handlar om att 

engagera dom i boken och få dom att tycka att det är lite spännande”, samt att “det är viktigt 

att hitta något som alla tycker är spännande”. Samtliga lärare menar att det är viktigt att 

känna in sin elevgrupp för att de inte ska tappa intresset för boken. Kerstin beskriver sitt 

arbete på detta sätt:  

 

Jag stannar ju mellan varven, jag har gjort det i Ronja några gånger, brutit mitt i kapitlet, för jag 

brukar läsa ett kapitel i taget. Nej men nu kroknar dom, dom ruttnar, dom klarar inte det här.  

Men då är det ingen ide att jag ska sitta och säga sluta! Lyssna! Det blir inte trevligt för mig 

eller för barnen. Så då brukar jag bryta och vi pratar om vad som har hänt och vad dom tror 

kommer att hända. Dom samtalen är dom jätte engagerade i (Kerstin).  
 

Att ha en god kännedom om sina elever, vilka förutsättningar och erfarenheter de besitter är 

en viktig förutsättning i arbetet med skönlitteratur beskriver lärarna. Britta och Lisa beskriver 

vidare att det är viktigt att:  

 

Se över sin klass, hur många läser själva hemma? Hur många blir lästa för? Hur många förstår 

begreppen i boken? Det gäller att känna sin grupp och se vart behovet finns, men jag har lärt 

mig med åren också att om dom tappar fokus då får du tänka om och göra det där boksamtalet 

vid ett annat tillfälle (Britta). 

 
Jag är lite försiktig med vissa frågor som vilka har åkt flygplan? Varit på semester? Istället kan 

jag fråga om någon har sett ett flygplan på skolgården, man vill inte öka segregationen som 

ändå finns på alla skolor, även den här tänker jag (Lisa).  
 

Även elevernas förförståelse är en viktig förutsättning för högläsning och samtal menar 

lärarna: ”Det ska vara kul att läsa och då måste man också förstå”. Britta menar att ”det 

handlar mycket om hur mycket förkunskaper eleverna själva har, ställer du väldigt öppna 
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frågor i början så har du tappat dom”. Samtliga lärare i studien beskriver att de aldrig tvingar 

eleverna att svara på frågor eller dela med sig av sina tankar.  

Lärarna i studien beskriver även att de använder digitala boktjänster i sitt arbete med 

skönlitteratur. De digitala boktjänsterna medför ett stort utbud av litteratur och en möjlighet 

för alla elever att hänga med i texten och se bilderna: ”Det är fantastiskt att ha en digital 

boktjänst så alla kan se bilderna samtidigt”. Kerstin uttrycker sig på detta sätt om arbetet med 

digitala boktjänster:   

 

När jag läser Ronja så strålar jag ju upp texten så dom ser texten och då pratar vi om att här är 

en stor bokstav, här är en punkt och vad är det därför tecken. Så vi pratar ju liksom om olika 

skiljetecken och sådär. Och sen att det är en början, mitten och slut. Men när det är en 

kapitelbok så blir det ju så väldigt långt, men där försöker man, det här var början av kapitlet, 

det här hände och hur gick det och sådär (Kerstin).  
 

Lärarna menar att genom att ”stråla upp” texten på en bildskärm ges eleverna möjlighet att se 

hur en text är uppbyggd, hur ord stavas samt hur olika skiljetecken ser ut och hur de används. 

Detta medför en djupare förståelse för språket där eleverna får möjlighet att utveckla sin läs- 

och skrivförmåga, menar lärarna. Vidare menar lärarna att digitala boktjänster även kan skapa 

möjligheter för de lärare som inte intresserar sig för att läsa skönlitteratur. Britta förklarar att 

”du behöver ju inte själv läsa om du tycker det är jobbigt, det finns jättemycket inlästa 

böcker”. 

7.3 Utmaningar och begränsningar i arbetet med skönlitteratur 

Följande avsnitt presenterar de utmaningar och begränsningar som lärarna i studien beskriver 

i sitt arbete med skönlitteratur, vilka vidare analyseras i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

Samtliga lärare i studien uttrycker en önskan om att på ett mer fördelaktigt sätt kunna 

förbereda sitt arbete med skönlitteratur genom att hinna läsa sig in på olika typer av 

skönlitterära verk och genre. Lärarna uttrycker en överhängande begränsning utifrån den 

planeringstid som ska fördelas över all undervisning då ”mycket ska hinnas med”. Vidare 

beskriver Britta utifrån en generell syn på tidsbrist i skolans värld att “många lärare är 

stressade över att dom tänker att dom inte hinner med allt”. Lärarna menar att ”det är viktigt 

att läsa boken innan man ska läsa den högt, tyvärr finns inte alltid den tiden”. Detta gör att 

lärarna många gånger väljer litteratur utifrån en redan bekant repertoar istället för att utforska 

ny litteratur. Vid frågan om valet av ett litterärt verk beskriver Britta att: ”Jag har ju då tagit 

från Pippi och Sokrates för jag är mest bekant med den... alltså jag har jobbat med det innan”. 

Vidare beskriver Anna att: ”Jag tar gärna böcker som jag redan har läst innan, det känns 

säkrare och man vet vad man kan förvänta sig”. Lisa berättade att hon vid ett tillfälle valde 

en, för henne obekant bok och beskriver upplevelsen på detta sätt:   

 

Förra veckan tog jag en bok som jag aldrig har läst och den var så dålig, så dålig (....) Eleverna 

lärde sig ändå en hel del, men det hade blivit ännu mer med en annan bok (Lisa).  
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Lisa syftar till att det var många svåra ord och begrepp i boken, vilket krävde många pauser i 

texten för förtydliganden. 

I intervjuerna framkom även att en avsaknad av ett fullskaligt skolbibliotek med en 

bibliotekarie har en betydande inverkan på valet av litteratur. Samtliga lärare i studien 

uttrycker en önskan om: ”(...) mer tid för att kunna sätta mig in i böcker för att kunna välja 

bättre. Jag önskar ha samarbete med bibliotek eller en bibliotekarie”. I dagsläget saknas 

tillgång till ett skolbibliotek, även om det finns en större samling böcker i ett utrymme på 

skolan så används detta sällan av lärarna. En kunnig bibliotekarie och ett fullskaligt 

skolbibliotek menar lärarna kan utgöra ett betydelsefullt stöd i val av lämplig litteratur för 

den tilltänkta målgruppen. Ett skolbibliotek med en kunnig bibliotekarie kan även skapa 

möjligheter för eleverna att få utforska olika litterära verk och genre tillsammans i mindre 

grupper, vilket kan bidra till en ökad läslust menar lärarna. Anna beskriver att ”mindre 

grupper är viktigast. 30 barn där alla vill berätta är omöjligt att få alla att komma till tals (...) 

samma barn vill alltid berätta, vissa lyssnar inte alls eller förstår inte”. Lärarna menar att stora 

elevgrupper utan en extra vuxen begränsar arbetet med meningsfulla samtal, vilket Britta 

uttrycker på detta sätt: 

 

Men just det här att man väljer bort boksamtal, ja det är ju det där, när ska du ha en till person i 

klassrummet? Det just det att blir du störd så tappar du dom svaga först och det är dom du vill 

fånga in (Britta).    

 

Samtliga lärare i studien beskriver att en förutsättning för eleverna att hänga med i läsningen 

och samtalen är förståelse. Lärarna menar att elevers förförståelse skiljer sig väsentligt åt då 

färre blir lästa för i hemmet, samt att många elever har svenska som andraspråk. Detta 

påverkar hur väl eleverna hänger med i berättelsen och/eller kan samtala om det lästa. Om 

eleverna har svårt att hänga med tappar de intresset och börjar istället syssla med annat menar 

lärarna. Både läsare och text påverkas ständigt av varandra i ett ömsesidigt samspel, där 

texten och läsarens värld tränger in i varandra (Rosenblatt, 2002, s. 35). Dock blir detta 

samspel begränsat om det finns en brist på förståelse hos läsaren. Rosenblatt menar att det 

litterära verket existerar i transaktionen mellan text och läsare, där läsaren genom sina 

tidigare språk- och livserfarenheter försöker skapa mening (2002, s. 36). Elever med 

begränsade språkerfarenheter får därmed svårt att skapa mening genom texten.  

Anna och Britta menar att det har skett en kraftig förskjutning av elevers 

koncentrationsförmåga till följd av att skolan blivit mer digital. De beskriver även att de 

upplever ett bristande intresse för böcker där färre elever frivilligt väljer att läsa, vilket 

inverkar på valet av skönlitteratur för ett högläsningssyfte. Framförallt förkastas den äldre 

litteraturen, där samtliga lärare beskriver verk från Astrid Lindgren som typiska böcker med 

för långa inledningar och beskrivningar som gör att många elever hinner tappa intresset innan 

någonting spännande händer. Anna och Kerstin beskriver Astrid Lindgrens böcker på detta 

sätt:  

 

Astrid Lindgrens böcker som jag har läst mycket nu tycker jag har ett ganska torftigt språk, det 

är mycket och, den, alltså väldigt långa meningar, väldigt långa utdragningar. Man kan bedra 

sig att det är så fantastiska böcker eftersom serierna är så fantastiska. Sen så har ju det ett 
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perspektiv på hur det var att leva förr i tiden som är fantastiskt som vi absolut inte kan ta ifrån 

Astrid men själva språket i sig tycker jag är torftigt (Anna).  

 
Barnen kan inte höra på för mycket beskrivningar. Nästan ingen kan läsa en tjock Astrid 

Lindgren bok idag som Emil. Det tar för lång tid och är för mycket beskrivet innan det händer 

någonting. Dom är vana med filmer och bilderböcker (Kerstin).  
 

Samtliga lärare i studien menar att “det är en utmaning att alla blir intresserade och lyssnar”. 

Lärarna uttrycker även att många elever har svårt att diskutera och samtala om texter utifrån 

sina egna tankar och erfarenheter: “Yngre elever har ibland svårt att uttrycka tankar och 

känslor på djupet”. Lärarna måste därför styra samtalen genom frågor och följdfrågor. Lisa 

uttrycker sig på detta sätt: 

 

Det är oftast jag som ställer frågorna och dom vill svara men sen så om nån skulle komma på 

en fråga så får dom ju ställa den. Men då måste jag nog börja säga, har ni någon fråga? (Lisa).  
 

Samtliga lärare i studien uttrycker en begränsning i valet av litteratur då många böcker kan 

leda till alltför djupa och svåra samtal. Britta beskriver att det är ”viktigt att inte ta för svåra 

böcker som till exempel Mio min Mio så dom inte råkar upptäcka att Mio dog på bänken”. 

Vilka eleverna är och deras relation till varandra inverkar på hur samtalen kan te sig menar 

lärarna. Britta uttrycker sig på dessa sätt: 

  

För rätt vad det är så kanske någon elev säger (...) ja men min pappa jobbar som sophämtare, 

och så säger någon usch vilket äckligt jobb och då kan det spåra till att man faktiskt blir kränkt 

(...) du måste hela tiden se vilka samtal som pågår och går det att bryta dom, eller lyfta dom, så 

att alla är med på dom så inte elever blir osäkra (Britta).  

 
Det gäller att hålla dom så att det inte blir för hög nivå, för att dom kan tycka olika. Är 

knarklangare en bra pappa, alltså det går ganska snabbt i diskussionerna har jag märkt med 

dagens barn, man får försöka dra tillbaka dom då (Britta).  

 

Lisa beskriver även en utmaning med att kunna lyfta olika perspektiv utan att det leder till 

konflikter: “Elever har egna uppfattningar om olika saker och det kan vara en utmaning att 

lyfta olika perspektiv och att alla ska hålla sams”. Dialogiska relationer har moraliska 

förpliktelser vilket kräver att den som lyssnar är villig att ta del av andras värderingar, tankar 

och känslor. Genom dialoger skapas en mötesplats för olika tankar, känslor och värderingar 

där det som yttras kräver ett gensvar i form av sympati, invändningar eller instämmanden 

(Igland & Dysthe, 2001, ss. 100, 111). Eleverna måste därför vara villiga att lyssna till 

varandra och respektera andras tankar, värderingar och känslor för att meningsfulla dialoger 

ska kunna ske, där läraren utgör en viktig roll som medlare. 
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7.4 Sammanfattning av analys 

Analysen av lärarintervjuerna visar att samtliga lärare i studien anser att högläsning av 

skönlitteratur har en självklar plats i den dagliga undervisningen där skönlitteraturen skapar 

möjligheter för eleverna att leva sig in i andra världar, upptäcka nya platser och identifiera sig 

med olika karaktärer. Lärarna beskriver även att skönlitteraturen kan sätta igång tankar hos 

eleverna och göra ”kullerbyttor i deras erfarenhetsvärld”. Samtliga lärare i studien beskriver 

att de samtalar om texterna inför, under och efter läsningen där förtydliganden av ord och 

innehåll kan göras, vilket lärarna menar medför en ökad ord- och läsförståelse. Även 

användandet av digitala boktjänster medför en ökad förståelse för språkets form och texters 

uppbyggnad då lärarna menar att alla elever får möjlighet att följa med i texten. Analysen 

visar även att lärarna arbetar med olika typer av textaktiviteter kopplade till läsningen av 

skönlitteratur där eleverna bland annat ges möjlighet att göra olika textkopplingar och skapa 

inre bilder. Kortare texter som är igenkännande för eleverna används i litteraturarbetet för att 

skapa en ökad förståelse för olika arbetsområden eller specifika teman. Detta arbete görs 

framförallt i mindre grupper där mer öppna frågor kan ställas som vidare kan leda till samtal 

och diskussion där eleverna ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Goda relationer och ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar dela med sig av sina 

tankar och känslor ses som viktiga förutsättningar för ett meningsfullt litteraturarbete. Ett 

aktivt arbete för att skapa en stämningsfull miljö samt lärarnas eget intresse och engagemang 

där mimik, gester och kroppsspråk används för att engagera och inspirera eleverna, beskrivs 

även som viktiga förutsättningar i arbetet med skönlitteratur. Vilka eleverna är, deras 

intressen, önskan och förutsättningar inverkar vid lärarnas val av lämplig litteratur och 

samtalsfrågor. Samtliga lärare uttrycker dock att det är svårt för eleverna att diskutera och 

samtala utifrån sina egna tankar och känslor vilket medför att samtalen måste styras av 

lärarna genom frågor och följdfrågor. 

Analysen visar att samtliga lärare i studien uttrycker en överhängande begränsning av tid 

för planering av litteraturarbetet men även för att kunna läsa sig in på olika typer skönlitterära 

verk och genre. Detta medför att lärarna väljer skönlitterära verk utifrån en redan bekant och 

trygg repertoar av litteratur. Avsaknaden av ett skolbibliotek, stora elevgrupper, val av 

litteratur samt elevers förförståelse menar lärarna medför ett minskat elevintresse vilket utgör 

en begränsning i arbetet för att skapa meningsfulla textsamtal. Analysen visar även att valet 

av litteratur begränsar arbetet då litteraturinnehållet kan frammana allt för djupa och svåra 

samtal, vilket vidare kan leda till konflikter mellan eleverna. 
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8 Resultatdiskussion 

Studien syftar till att undersöka fyra F-3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att 

främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom 

skönlitteraturen. I detta avsnitt diskuteras studiens utfall i förhållande till studiens 

forskningsöversikt och forskningsfrågor: Hur beskriver studiens medverkande lärare sin syn 

på läsning av skönlitteratur i relation till elevers meningsskapande och förståelse för själva 

och sin omvärld? Hur beskriver studiens medverkande lärare sin syn på textsamtal i relation 

till elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld? Hur beskriver och 

motiverar studiens medverkande lärare de didaktiska övervägandena inför, under samt efter 

arbetet med skönlitteratur? 

8.1 Lärarnas syn på högläsning av skönlitteratur 

Studiens utfall visar att högläsning av skönlitteratur värdesätts av lärarna genom flera 

inplanerade lässtunder varje dag. Samtliga lärare i studien beskriver att läsning av 

skönlitteratur skapar möjligheter för elever att leva sig in i olika världar och identifiera sig 

med olika karaktärer, där skönlitteraturen även har potential att bygga vidare på elevernas 

egna erfarenhetsvärldar. Langer (2017) menar att elever genom erfarenheter, värderingar och 

kunskaper försöker skapa mening och sammanhang i mötet med olika texter. Genom lärarnas 

syn på skönlitteraturens potential och möjligheter kan de skapa en litteraturundervisning där 

eleverna får möjlighet att vidga och fördjupa sin förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Vikten av inlevelse, mimik och gester, beskrivs av lärarna vilka tillsammans ämnar skapa en 

nyanserad och intresseväckande högläsning. Jönsson (2007) och Hultgren (2017) menar att 

lärare utgör en betydelsefull roll i form av läsande förebilder för att inspirera elever till vidare 

läsning och intresse för litteratur genom sin personliga tolkning och röst. Samtliga lärare i 

studien beskriver att ett eget engagemang och intresse är av vikt i arbetet med skönlitteratur 

där de menar att “det blir bäst, eller roligast när man tycker om någonting själv”. Att läsa utan 

inlevelse och engagemang hävdar lärarna kan bidra till att de “tappar eleverna”. Hultgren 

(2017) poängterar att hur en text förmedlas har en betydande inverkan på elevers vidare 

litteraturintresse, där högläsning inte enbart syftar till att förmedla en text utan även erbjuder 

elever att erfara upplevelser genom litteraturen. Lärarna beskriver att skönlitteraturen kan 

öppnar upp för möten med nya världar, där eleverna får leva sig in i både nya och bekanta 

miljöer. Lärarna uttrycker även att läsning kan väcka tankar som vidare följer med eleverna ut 

ur klassrummen i form av olika yttranden som: “åh, jag saknar min farmor”. Medvetna som 

omedvetna tankar uppstår ständigt i textmöten, vilka är föränderliga och utbytbara genom en 

process i strävan efter förståelse och mening, vilket Langer (2017) beskriver som “byggandet 

av våra föreställningsvärldar”. Vidare menar Langer att skönlitteraturen har en positiv 

inverkan utifrån sociala, personliga och intellektuella aspekter samt att den ger oss 

möjligheten att utforska världen, andra människor och oss själva. Utan vår vetskap sker 

således en ökad förståelse för oss själva och omvärlden. 

Genom lärarnas samsyn och föreställning om skönlitteraturens potential och möjligheter 

besvaras studiens första forskningsfråga: Hur beskriver studiens medverkande lärare sin syn 

på läsning av skönlitteratur i relation till elevers meningsskapande och förståelse för själva 
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och sin omvärld? Utfallet visar att lärarna ser högläsning som en naturlig del av 

undervisningen och förmedlar berättelser med inlevelse och engagemang för att främja en 

vidare läslust och ett intresse hos eleverna. Att lärarna framstår som läsande förebilder med 

ett stort engagemang för de texter som framförs är ytterligare en aspekt som samtliga lärare 

beskriver. Genom inlevelse och mimik fångas elevernas intresse, vilka visar sig genom 

kommentarer i och utanför klassrummet. I enlighet med den forskning som presenteras 

beskriver lärarna i studien en syn på skönlitteraturens potential med goda förutsättningar att 

möjliggöra ett meningsskapande för eleverna genom skönlitteraturen. 

8.2 Lärarnas syn på textsamtal 

Samtliga lärare i studien menar att högläsning och textsamtal erbjuder eleverna möjligheter 

att utveckla en språk- och ordförståelse. Under läsningen beskriver lärarna att de stannar upp 

och kontrollerar att eleverna förstått innehållet genom att ställa kontrollfrågor. Även samtalen 

före och efter läsningen syftar till att summera och förutspå berättelsen för att säkerställa att 

alla elever förstår och följer med i texten. Textsamtalen beskrivs av lärarna som en möjlighet 

för eleverna att möta nya ord, textstrukturer och språkets form men även ett sätt att utveckla 

förmågor för att kunna förutspå och sammanfatta berättelser. Forskning visar att högläsning 

erbjuder elever att få en förståelse för hur språket används, betonas, sätts samman, texters 

uppbyggnad men även innehåll. Elever måste därför ges möjlighet att tillsammans med lärare 

och klasskamrater utforska både innehållsliga och språkliga aspekter i texter (Hultgren, 2017; 

Skoog, 2012). Sammantaget visar resultatet att lärarna i studien arbetar med skönlitteratur 

och textsamtal främst utifrån ett färdighetstränande syfte där förståelse för texter utgör en 

viktig grund för elevers meningsskapande genom texter. Forskning visar att litteraturarbetet 

ofta domineras av ett språkfostrande och färdighetstränande syfte där det sällan ges utrymme 

till fördjupande samtal och reflektion. Skoog (2012) uttrycker att det finns en föreställning 

om att samtal utifrån djupa innehållsfrågor är möjliga först efter att de tekniska färdigheterna 

är befästa, varför det meningsskapande arbetet ofta särskiljs från färdighetsträning. Detta sker 

dock på bekostnad av elevers möjligheter till djupare reflektioner som vidare kan bidra till ett 

meningsskapande genom skönlitteraturen (Schmidt, 2013; Ewald, 2007; Skoog, 2012; 

Eriksson Barajas, 2002). Språkfärdigheter som tränas genom en systematiserad undervisning 

visar forskning å ena sidan kan främja elevers läs- och skrivutveckling och förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Å andra sidan kan detta medföra en begränsning för elevers 

meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld då meningsskapandet avskiljs 

från läsandet och skrivandet (Skoog, 2012). Studiens utfall visar att den litteratur som 

innefattar ett komplext innehåll ofta diskuteras under specifika arbetsområden i monolog 

mellan läraren och eleverna, där alla som vill ska få möjlighet att komma till tals. Under 

dessa perioder erbjuder lärarna frågor där olika tankar och åsikter kan skildras men beskriver 

vikten av att dessa samtal fokuseras kring specifika innehåll: “Det gäller att hålla dom så att 

det inte blir för hög nivå, för att dom kan tycka olika”. Detta för att kunna föra kontrollerade 

textsamtal och undvika att olika åsikter skapar konflikter eller en ökad segregation i 

elevgruppen: “Ja men min pappa jobbar som sophämtare, och så säger någon usch vilket 

äckligt jobb”. Christoph och Nystrand (2001) samt Tengberg (2011) menar att lärare ofta 

använder strukturerade frågor vid samtal för att frammana ett redan förutbestämt svar då de 
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kan känna en viss osäkerhet för vilka frågor som kan dyka upp och vidare kan skapa 

konflikter mellan eleverna. Dessa strukturerade samtal menar Tengberg kan begränsa 

meningsfulla samtal. Dock menar Tengberg att lärarnas frågor eller hur de formuleras inte är 

avgörande för meningsfulla samtal utan mening och förståelse skapas genom en 

samkonstruktion av elevers och lärares deltagande och yttranden. Undervisningen måste 

därför skapa åtskilligt med möjligheter för elever att få utforska texter genom meningsfulla 

dialoger där elevers föreställningsvärldar, tankar och känslor synliggörs och får möta andras 

(Langer, 2017; Schmidt, 2013; Ingemansson, 2020; Jönsson, 2007; Tengberg, 2011; Skoog, 

2012).  

Ovan förda diskussion besvarar studiens andra forskningsfråga: Hur beskriver studiens 

medverkande lärare sin syn på textsamtal i relation till elevers meningsskapande och 

förståelse för sig själva och sin omvärld? Sammantaget visar studiens utfall att samtliga 

lärare i studien poängterar vikten av textsamtal i samband med högläsning, med ett fokus på 

elevernas förståelse för texters innehåll och struktur. Tankar och uppfattningar utbyts främst 

genom läraren som till stor del initierar samtalsämnen och kontrollerar dess utfall. Under 

specifika arbetsområden diskuteras texter med djupare innehåll där elevers tankar och åsikter 

synliggörs, dock genom en övervägande kontroll av lärarna för att förebygga att elevers 

meningsskillnader medför konflikter.  

8.3 Lärarnas didaktiska överväganden i arbetet med skönlitteratur 

Samtliga lärare i studien beskriver ett gediget arbete för att skapa en stämningsfull och 

intresseväckande läsning genom sitt eget engagemang för att eleverna ska utveckla ett 

litteraturintresse och en vidare förståelse genom skönlitteraturen. Ett tillåtande 

klassrumsklimat beskrivs vidare som en viktig förutsättning för ett meningsfullt 

litteraturarbete. Ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat möjliggör även för eleverna att dela 

sina tankar och känslor då lärarna menar att “relationer är A och O”, “det är ju det viktigaste, 

relationsskapandet(...)”. Även forskning visar att ett tillåtande klassrumsklimat som utgörs av 

goda relationer, trygghet, respekt och engagemang är en viktig grund för meningsfulla samtal. 

Genom att skapa många möjligheter för eleverna att kreativt få utforska texter utgör läraren 

ett viktigt stöd för elevers vidare tänkande och meningsskapande (Hadjioannou & Townsend, 

2015; Christoph & Nystrand, 2001; Jönsson, 2007; Schmidt, 2013). Genom ett socialt 

samspel i arbetet med meningsfulla aktiviteter kan eleverna bearbeta sina enskilda tankar och 

känslor där klasskamraterna fungerar som viktiga medskapande och medtänkande personer. 

Meningsfulla interaktioner med andra kan vidga, fördjupa och utmana den egna förståelsen 

där det gemensamma arbetet bidrar på olika sätt till elevernas enskilda utveckling, förståelse 

och meningsskapande. Det sociala samspelet kan vidare skapa läsglädje och läslust (Jönsson, 

2007; Hadjioannou & Townsend, 2015; Ingemansson 2020; Schmidt, 2013; Langer, 2017; 

Skoog, 2012; Tengberg, 2011). Samtliga lärare i studien uttrycker dock att stora elevgrupper 

försvårar relationsarbetet och valet av litterära verk då elevers erfarenheter, förutsättningar, 

tankar, känslor och förförståelse måste tas i beaktande och är därmed viktiga förutsättningar 

för ett meningsfullt litteraturarbete.  

Resultatet visar på en delad bild i och med den ökade digitaliseringen där den å ena sidan 

utgör en förutsättning i litteraturarbetet genom digitala boktjänster som ger snabb åtkomst till 
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ett stort utbud av litteratur, samt möjligheten för elever att följa med i texten och se dess 

struktur. Men å andra sidan en begränsning då en förskjutning av elevernas 

koncentrationsförmåga beskrivs då det idag är allt vanligare med snabba intryck. Detta 

medför att äldre litteratur med omfattande beskrivningar minskar elevernas engagemang och 

intresse och därför bortprioriteras. En stor del av tiden som spenderas inför och under 

läsningen ägnas aktivt åt att bibehålla gruppens koncentration och intresse genom en lustfylld 

läsning. Elevernas intressen, förkunskaper och aktuella arbetsområden ligger därför till grund 

vid val av litteratur. Forskning belyser vikten av att elever kan relatera och känna igen sig i de 

texter de möter för att bidra till elevernas meningsskapande och vidare förståelse (Schmidt, 

2013; Langer, 2017). Att läsa sig in på den litteratur som ska förmedlas till eleverna beskriver 

samtliga lärare är av vikt i arbetet med skönlitteratur. Dock uttrycker lärarna en begränsad 

planeringstid där mycket ska hinnas med, vilket resulterar i ett minskat utrymme för inläsning 

av ny litteratur. För att undvika att de litterära texterna öppnar upp för alltför svåra frågor och 

tankar, används därför ofta litteratur utifrån en för lärarna redan bekant och trygg repertoar. 

Öppna frågeställningar menar Tengberg (2011) kan bidra till större engagemang hos eleverna 

samt att enskilda elever får möjlighet inverka på samtalets riktning. En vanlig inställning hos 

lärare är dock att mycket ska hinnas med, varför det sällan finns tid till djupa och 

meningsfulla samtal. Tengberg (2011) menar att dessa argument är undermåliga i förhållande 

till den potential som djupa textsamtal kan ha för elevers ökade förståelse för sig själv och sin 

omvärld.  

Arbetet med högläsning och textsamtal motiveras utifrån de förutsättningar och 

begränsningar som studiens medverkande lärare beskriver inför, under och efter arbetet med 

skönlitteratur. Dessa beskrivningar besvarar vidare studiens tredje forskningsfråga: Hur 

beskriver och motiverar studiens medverkande lärare de didaktiska överväganden inför, 

under samt efter arbetet med skönlitteratur. Studiens utfall visar att lärarna i studien navigerar 

i sitt litteraturarbete utifrån ett stort eget intresse och engagemang för skönlitteratur, där 

elevernas koncentrationsförmåga, intressen, förutsättningar samt stora elevgrupper skapar en 

hierarki av prioriteringar. Ett tillåtande klassrumsklimat utgör grunden för ett meningsfullt 

litteraturarbete, vilket är avgörande för en trygg mötesplats där eleverna vågar dela med sig 

av sina tankar och känslor. För att undvika oenigheter mellan eleverna samt för att bygga en 

trygg grupp där elevernas förståelse för innehållet i texterna är det huvudsakliga syftet, 

undviker lärarna alltför öppna och svåra frågor men även viss typ av litteratur. Förståelse för 

en text diskuteras snarare än elevernas egna tankar genom fördjupande dialoger. Öppna 

frågor och djupare diskussioner sker framförallt under olika arbetsområden med kortare 

texter som behandlar ett specifikt innehåll, då lärarna kan ha större kontroll över samtalens 

utfall. Lärarnas förhållningssätt till litteratur bekräftas av den forskning som presenteras då 

litteraturarbetet främst används med syfte att utveckla elevers språkförmåga och förståelse för 

texters struktur. 
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9 Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka fyra F–3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för 

att främja elevers meningsskapande och vidare förståelse för sig själva och sin omvärld 

genom skönlitteraturen. Genom kvalitativa intervjuer av ett målstyrt urval av lärare vilka 

medvetet arbetar med skönlitteratur för att främja elevers meningsskapande och förståelse för 

sig själva och sin omvärld, har vi fått en djupare förståelse för de didaktiska förhållningssätt 

som ligger till grund för lärarnas litteraturarbete. 

En viktig slutsats som kan dras av studiens resultat är att samtliga lärare i studien beskriver 

en samstämmig syn på skönlitteraturens potential och möjlighet för att främja elevers 

meningsskapande och ord- och läsförståelse. Resultatet visar även att lärarna beskriver att de 

aktivt arbetar för att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar dela med sig av 

sina tankar och känslor, vilket lärarna menar är en grundläggande förutsättning för ett 

meningsfullt litteraturarbete. Trots ett aktivt arbete för att skapa ett tryggt klimat och en trygg 

mötesplats för elevers tankar och känslor, undviker lärarna att öppna upp för alltför djupa 

diskussioner och samtal. Även litteratur som behandlar svåra ämnen och frågor undgås ofta 

för att undvika oenigheter mellan eleverna. Det huvudsakliga syftet med samtal och 

diskussion om de lästa texterna tycks vara att utveckla elevernas språkförmåga och förståelse 

för texters innehåll och struktur snarare än elevernas förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Detta trots lärarnas syn på skönlitteraturens potential att främja och utveckla elevers 

meningsskapande och vidare förståelse. Djupare diskussioner kring specifika ämnen sker 

framförallt under olika arbetsområden med kortare texter där samtalsämnena initieras av 

lärarna för att kunna kontrollera samtalens utfall och på så sätt kunna kontrollera elevernas 

förståelse för innehållet och främja elevernas vidare läsintresse.  

I enlighet med de forskningsstudier som presenterats anser lärarna att arbetet med 

skönlitteratur har en positiv inverkan på elevers personliga, intellektuella och sociala 

utveckling. Dock visar den forskning som behandlats att arbetet med skönlitteratur domineras 

av formaliserade språkövningar och grammatik där det sällan ges utrymme till fördjupande 

samtal och reflektion, vilket även överensstämmer med lärarnas beskrivningar av det egna 

litteraturarbetet. Lärarna i studien menar att stora elevgrupper utgör en begränsning i 

litteraturarbetet då elevernas skilda intressen, förutsättningar och förförståelse skapar stora 

skillnader som måste tillgodoses. Lärarna menar även att en begränsad planeringstid där 

mycket ska hinnas med reducerar valet av litterära verk samt litteraturarbetets utformning. 

Dessa begränsningar kan vara en förklaring till att undervisningen till stor del influeras av ett 

språk- och färdighetstränande syfte. 

Med denna studie hoppas vi ha kunnat bidra till det litteraturdidaktiska forskningsfältet 

med en djupare förståelse för de medverkande lärarnas didaktiska förhållningssätt i det 

meningsskapande litteraturarbetet. Dock vore det intressant att undersöka hur eleverna 

upplever det meningsskapande litteraturarbete genom att intervjua en fokusgrupp. Det vore 

även intressant att vidare undersöka hur lärarna faktiskt praktiserar den litteraturundervisning 

som beskrivs genom klassrumsobservationer i en mer omfattande studie. 

Jag brukar säga såhär om läsning, när ni kan läsa så kan ni ut och resa 

både i tiden, i rymden, och i hela världen, utan att lämna ert hem! (Kerstin) 
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Bilaga 1 - Informationsbrev  

Informationsbrev till undervisande F-3 lärare om medverkan i en kvalitativ intervjustudie. 

 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter, Erika Udén Möller och Sanna Basualto, som studerar sista terminen 

på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 vid Uppsala universitet.  

 

I och med den nya läroplanen Lgr22, har skönlitteraturen fått en mer framträdande roll där 

litteraturen syftar till att “ge eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med 

hjälp av skönlitteraturen förflytta sig i tid och rum”. Litteraturen beskrivs som en “källa till 

inspiration” och ett “stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin omvärld”. 

Vi skriver just nu vårt examensarbete med syftet att undersöka lärares didaktiska 

förhållningssätt i arbetet med skönlitteratur för att främja elevers möjligheter till 

meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld. 

  

Väljer du att delta i studien kommer vi att besöka dig på din arbetsplats för att genomföra en 

intervju. Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och kommer att spelas in. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att informationen kommer att 

avidentifieras i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Allt insamlat material kommer 

att hanteras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Efter vår bearbetning kommer 

informationen att raderas. Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. 

 

Känner du dig intresserad av att delta i vår studie, maila oss gärna en kort beskrivning av dig 

själv och ditt arbete med skönlitteratur. Har du funderingar kring studien, hör då gärna av dig 

till oss. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Erika Udén Möller & Sanna Basualto 

Stockholm, 2 December 2022 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Erika Udén Möller                        

Erika.udenxxxxxxx 

070-xxxxxxx 

 

Sanna Basualto 

Sanna.basualxxxxxx 

070-xxxxxxx 

 

Handledare: Olle.nordberg@xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

 

 

 

Samtycke om medverkande i studien vid namn:  

”resa både i tiden, i rymden och i hela världen” 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte samt hur bearbetning och insamling av informationen 

kommer att hanteras. Jag har även mottagit information om att mitt deltagande är frivillig och 

att jag när helst kan avbryta min medverkan, utan orsak. Jag samtycker därmed med min 

medverkan i studien. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift deltagare 

 

_____________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande deltagare, ort och datum 

 

________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Inledande frågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? (och på hur många skolor?)  

 I vilken årskurs undervisar du i just nu? 

 Skulle du kunna berätta hur ofta du läser högt för dina elever? Och hur ofta samtalar 

ni om det ni läst? 

 Vad har ni för högläsningsbok just nu? Skulle du kunna beskriva varför du läser just 

den? 

 Skulle du kunna beskriva hur du går tillväga i ditt val av skönlitteratur? 

 

Nyckelfrågor: 

 Skulle du kunna beskriva vad du har för syn på skönlitterär läsning i undervisningen? 

Varför? 

 Skulle du kunna beskriva vad du har för uppfattning om dina kollegors och skolans 

syn på skönlitterär läsning i undervisningen? Varför tror du att det är så? 

 Skulle du kunna beskriva på vilket sätt du arbetar med skönlitteratur och boksamtal i 

din undervisning? 

 Skulle du kunna beskriva hur viktigt det är för dig att ni samtalar om det ni läst och 

varför? 

 Skulle du kunna beskriva hur du förbereder och planerar din undervisning där 

högläsning av skönlitteratur och boksamtal ingår?  

 Skulle du kunna beskriva vad du har för mål och förväntningar på vad eleverna ska 

lära sig genom skönlitteratur och boksamtal? 

 Skulle du kunna beskriva hur du tänker att skönlitteratur och boksamtal kan bidra med 

till eleverna?  

 Anser du att det är skillnad på att läsa skönlitteratur och faktatexter? Om ja, kan du 

beskriva varför du anser det och på vilket sätt det är skillnad? Skulle du kunna 

beskriva några likheter och skillnader på hur du arbetar med skönlitteratur och 

faktatexter?  

 Kan du beskriva vilka utmaningar och svårigheter du kan se med att undervisa genom 

skönlitteratur? boksamtal? 

 Skulle du kunna beskriva vilka förutsättningar du har inför ditt val av skönlitterära 

verk? som exempelvis tillgång till skolbibliotek, bibliotekarie, möjligheter att köpa in 

böcker m.m.  

 

Avslutande frågor: 

 Känner du att du fått med det du vill säga kring ditt arbete med skönlitteratur och 

boksamtal?  

 Är det något annat du vill tillägga? 

 


