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Sammanfattning  
 
Syftet med denna konsumtionsuppsats är att ta reda på vad forskning visar kring litteratur i undervisningen och hur det kan vara 

en tillgång för elevers lärande. Studien fokuserar på vetenskapliga artiklar med resultat riktat på årskurs F-3.  

 

Resultatet av denna konsumtionsuppsats har utgångspunkt i 15 internationella studier. Dessa har granskats och analyserats och 

därefter strukturerats i fyra övergripande teman med tillhörande underrubriker. Dessa teman är att arbeta med litteratur i 

undervisningen, skönlitteraturs effekt på elevers lärande, jämförelse mellan litteraturtyper och lärares roll. Resultatet visar att 

litteratur bör integreras i stor omfattning i undervisningen i år F-3 för att bidra till elevers lärande. Det visar även på att 

skönlitteratur och facklitteratur bör få större plats i klassrumssituationer och bli ett komplement till den traditionella läroboken.  

 

Innehållet i studien kan verksamma lärare ta del av för att få en påminnelse om att litteratur i undervisningen är viktigt och bör 

integreras i större utsträckning. Vi som snart yrkesverksamma lärare kommer ta inspiration av detta till vår undervisning.  
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1.  Inledning 

För nära fyra tusen år sen bodde vid sjön Mälaren - som på den tiden var mycket större än 

nu - en familj som hette Hedenhös. Pappan hette Ben, mamman hette Knota, och så var det 

två små barn som hette Sten och Flisa. Sten och Flisa gick i pälskläder både vinter och 

sommar precis som deras lekkamrat urhunden Urax, men de hade minsann inte lika fina 

leksaker som du inte… (Almqvist, 1991 s.2-3) 

 

Detta skulle kunna vara ett exempel på en introduktion av ett arbetsområde inom historia i en årskurs 

F-3. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) menar att skönlitteratur hjälper elever att 

förstå kommande arbetsområde på ett enkelt sätt. Skönlitteratur bidrar även till att elever kan 

identifiera sig med personer i boken och därmed utvinna kunskap (Ingemansson, 2007). Läroplanen 

(Skolverket, 2011) framhåller att det som lärare är viktigt att använda sig av skönlitteratur i sin 

undervisning för att elever ska få “möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen” (s. 222). Med ett ökat intresse för teknik har skönlitteratur hamnat i bakgrunden för 

barn i dagens samhälle och därmed är skolans inverkan otroligt viktig för elevers kunskap och intresse 

för skönlitteratur (Skolverket, 2016-01-27, kl. 10.55). Elever med låg motivation för läsning kan 

gynnas av att få lyssna på eller läsa en skönlitterär bok (Hallberg, 1993). Det kan även vara ett 

intresseväckande moment i undervisningen (Skolverket, 2016-01-27, kl. 10.55). Trots dessa 

påpekanden är läroboken den litteraturtyp som används mest i den svenska skolan (Skolverket, 2016-

03-09, kl. 13.02). Enligt vår uppfattning bör det dock inte sätta stopp för att integrera även annan 

litteratur i undervisningen. Forskning visar på att användandet av lärobok både kan vara en tillgång och 

ett hinder för lärares undervisning (Skolverket, 2016-03-09, kl. 13.02). En annan litteraturtyp som bör 

ha en stor roll i undervisningen i årskurs F-3 är facklitteratur. Skolverket (2016-03-09, kl. 12.47) 

skriver att användandet är bristande i den svenska skolan och menar att det borde öka. Facklitteratur 

bör integreras för att bidra till kunskap och nya upplevelser. Litteraturtypen ska också främja 

läsutveckling hos elever vilket svensk skola är i behov av (Skolverket, 2016-03-09, kl. 12.47). 

 

Enligt den senaste PISA -undersökningen har svenska elevers läsförståelse förbättrats men ligger ändå 

under den genomsnittliga nivån (Skolverket, 2016-01-29, kl. 09.29). PISA är en förkortning på 

Programme for International Student Assessment och är en internationell studie som undersöker 

elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket, 2016-04-05, kl. 

09.42). Läsning och läsförståelse är något elever kommer behöva likväl i skolsituationer som i framtida 

liv. I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs det att skolan ska utveckla kunskaper som varje enskild 

individ behöver för att verka i samhället. Därmed är arbete kring läsning och läsförståelse en otroligt 

viktig del av undervisningen i grundskolan. Vi som blivande lärare ser denna studie som intressant och 
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viktig för att öka lärares kunskap om litteraturens vikt i undervisningen. Detta för att bidra till elevers 

lärande. I litteraturstudien analyseras vetenskaplig forskning som gjorts inom området litteratur i 

undervisningen och lärares kunskaper kring litteratur i årskurs F-3. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att ta reda på vad forskning visar kring litteratur i 

undervisningen, lärares kunskaper kring litteratur och hur litteratur kan vara en tillgång för elevers 

lärande. 

 

Frågeställningarna i denna uppsats är Hur kan litteratur i allmänhet och skönlitteratur i synnerhet 

ha en roll i elevers lärande i årskurs F-3? och Vilken påverkan har lärares kunskaper kring 

litteratur på elevers lärande? 
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3. Bakgrund 

I konsumtionsuppsatsen är det en rad begrepp kopplat till litteratur som kommer behandlas. För att 

ge en djupare förståelse för dessa väljer vi att förklara dem under rubrikerna nedan. 

3.1 Läsning 

Gates (1949 refererad i Taube, 2011) hävdar att definitionen av läsning är en komplex mental 

process som inkluderar tänkande, utvärderande, fantasi, dömande, resonemangs- och 

problemlösningsförmåga. Taube (2011) påpekar dock att denna definition är problematisk då dessa 

tankeprocesser som Gates (1949) nämner kan utföras utan att själva läsningen utförs. Därför är 

definitionen “the simple view of reading” en bättre definition inom ramen för denna studie. Elbro 

(2004) förklarar “the simple view of reading” genom att läsning är en produkt av två faktorer, 

ordavkodning och läsförståelse. Är en av faktorerna bristfällig blir även läsningen det, därmed 

behöver elever få en möjlighet att uppfylla båda faktorerna för att bli goda läsare. Taube (2011) tar 

upp denna formel men hävdar att det krävs ytterligare en faktor för god läsutveckling, denna faktor 

är motivation. Hon påpekar att läsförståelsen blir lidande om motivation inte finns hos läsaren. 

Lundberg och Herrlin (2005) tar upp begreppet som läsintresse och menar att det är en viktig del i 

elevers läsutveckling. Enligt dem innebär läsintresse att elever känner lust och glädje för att läsa. De 

skriver vidare att elevers läsutveckling är starkt sammankopplad med deras lust till läsning och 

därmed en viktig del i “the simple view of reading”. 

 

Ordavkodning är ett begrepp som är centralt inom modellen “the simple view of reading”. Elbro 

(2004) anser att ordavkodning är när läsaren kan identifiera ett ord. Han lyfter även fram vikten av 

god ordavkodning hos läsaren eftersom det leder till bättre läsförståelse. Läsförståelse är den andra 

komponenten för att bli en god läsare (ibid.). Enligt Elbro (2004) och Taube (2011) är läsförståelse 

också en central del av begreppet läsning. Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2016-02-10, kl. 10.30) 

innebär läsförståelse en förståelse för det som läses. Ytterligare en definition av begreppet ges av 

Lundberg och Herrlin (2005) som menar att läsaren kan skapa en förståelse för texten med hjälp av 

tidigare erfarenheter och förväntningar. De framhåller även att ordavkodning sker automatiskt vid 

god läsförståelse så att eleven uppfattar ord korrekt och förstår meningsbyggnader. Cremin, 

Mottram, Bearne och Gudwin (2008) definition av “the simple view of reading” är en 

tvådimensionell modell som innehåller faktorerna avkodning och förståelse. De menar att modellen 

riktar sin uppmärksamhet på ord och ljud och inte meningar och betydelse. 
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3.2 Literacy 

“Literacy” är ett begrepp som enligt Taube (2009) är vanligt i internationella studier och flertalet av 

de inkluderade artiklarna nämner begreppet. Westlund (2012) menar att begreppet inte har någon 

svensk översättning vilket gör att vi får använda oss av det engelska begreppet. “Literacy” används 

inom läsning och skrivning och definieras som “förmågan att förstå och använda sådana former av 

skriftspråket som krävs i samhället och/eller som är av värde för individen” (Taube 2009, s. 14). I 

Sveriges läroplan används begreppet “det vidgade textbegreppet” (Westlund, 2012). Detta begrepp 

innefattar att elever ska kunna förstå och diskutera både talade och skrivna texter och hur dessa kan 

uttryckas på flera olika sätt (ibid.). 

3.3 Skönlitteratur 

Skönlitteratur är det mest centrala begrepp i denna uppsats. NE menar att skönlitteratur är “litteratur 

som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att ge en 

faktabetonad verklighetsbeskrivning” (2016-02-01, kl. 13.20). Denna definition är generell för just 

skönlitteratur och innefattar mer än endast barnlitteratur. I flertalet artiklar, som exempelvis Al 

Darwish (2014) och Saracho och Spodek (2009), tas begreppet skönlitteratur istället upp som 

barnlitteratur alltså “children’s literature”. Därmed behöver vi definiera begreppet barnlitteratur för 

denna studie. En definition för barnlitteratur, menar Kåreland (2013) är böcker som förlagen 

lanserat med stämpeln om att vara skrivna just för barn eller ungdomar. Kåreland (2013) yttrar 

också att definitionen kan växlas med tiden då samhället förändras och nya perspektiv fås. Hon 

skriver att barnlitteratur inte endast kan definieras utefter ålder på huvudperson. Oavsett ålder på 

huvudpersonen kan boken vara skriven på ett sätt som riktar sig till barn eller ungdomar (ibid.). 

Baer (2012) framhåller en definition av ordet “fiction”, vilket översätts till svenskans begrepp 

skönlitteratur. Hon anser att “fiction” inkluderar fantasy, skräck, poesi, drama, skönlitteratur med 

inriktning på historia och multikulturell skönlitteratur. Skönlitteratur kommer i denna studie endast 

innefatta barnlitteratur, från bilderbok till kapitelbok. 

3.4 Facklitteratur 

Enligt NE är facklitteratur litteratur som “omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande 

texter” (2016-02-23, kl. 11.15). Det är med andra ord motsatsen till begreppet skönlitteratur. 

Kåreland (2015) menar dock att dessa begrepp ibland kan gå in i varandra eftersom facklitteratur 

kan ha inslag av fiktiva skildringar och tvärtom. I denna uppsats anses begreppen vara motsatser till 

varandra. Kåreland (2015) menar att begreppen faktabok, fackbok och facklitteratur är detsamma, i 

denna studie kommer facklitteratur var det begrepp som används. En definition som ges i en artikel 

är Baers (2012) definition. Hon menar att facklitteratur är litteratur som kombinerar fakta med 

känslor så som biografier, historia, drama och essäer. 
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3.5 Lärobok 

NE (2016-03-02, kl. 11.05) menar att begreppet lärobok till största del definieras som en lärande 

bok som ger grundläggande kunskaper i ett visst ämne, och används oftast i 

undervisningssammanhang. De skriver dock att det är ett svårdefinierat begrepp då det nu för tiden 

innefattar mer än endast bokform (NE, 2016-03-02, kl. 11.07). Även digitala resurser räknas in, 

liksom annat material som exempelvis spel. Men de poängterar att det framförallt bör definieras 

som material som “direkt är producerat för lärande i olika sammanhang” (NE, 2016-03-02, kl. 

11.07). Definitionen i denna uppsats innefattar dock endast läroböcker. 

3.6 Högläsning 

I denna uppsats kommer högläsning definieras på samma sätt som NE (2016-02-01, kl. 14.30) 

definierar begreppet, det vill säga som att någon läser en bok högt för åhörare, i studien anses lärare 

till elev. Högläsning är en central del i läsutvecklingen då det ökar elevernas ordförråd och 

därigenom ökar deras läsförståelse (Elbro, 2004). 
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4 Metod 

4.1 Inledning 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) finns det två typer av litteraturstudier, 

allmän och systematisk. En allmän litteraturstudie innebär att författaren väljer ut studier som 

undersöks men inte på ett strukturerat sätt som i en systematisk litteraturstudie (ibid.). En 

systematisk litteraturstudie innebär att uppsatsen tydligt visar vilka metoder som har använts och att 

metoderna kan granskas (Torgerson, 2003 refererad i Eriksson Barajas m.fl., 2013). Syftet med en 

systematisk litteraturstudie är att redovisa allt tillgängligt material som är relevant för den 

frågeställning studien har (Eriksson Barajas m.fl., 2013). En sådan studies mål är att täcka hela 

fältet inom området genom att identifiera och bedöma materialet (Petticrew & Roberts, 2006 

refererad i Eriksson Barajas m.fl., 2013). Detta examensarbete är en litteraturstudie med inslag av 

båda typerna. Artiklarna sorteras utifrån olika teman men täcker inte all forskning som finns 

tillgänglig. Ett visst urval har gjorts till studien på grund av begränsad tid. 

Vidare skriver Eriksson Barajas m.fl. (2013) om litteratursökning. Det finns två typer av 

litteratursökning vilka är manuell sökning och databassökning, även så kallad elektronisk sökning. 

Manuell sökning innebär en granskning av referenslistan i en bok eller artikel och därigenom kunna 

finna relevanta artiklar för studien. Databassökning innebär istället att artiklar funnits genom 

sökning av sökord som är kopplade till den tänkta studien (ibid.). I detta examensarbete söktes 

artiklar framförallt genom databassökning eftersom det ansågs vara den mest effektiva sökmetoden. 

Olika databaser användes för att försöka hitta de mest relevanta artiklarna för vår uppsats. Den 

databas som givit mest resultat gällande inkluderade artiklar för konsumtionsuppsatsen är databasen 

ERIC, som innehåller data om pedagogik och psykologi (ibid.). Vi har även gjort manuella 

sökningar, dels i böcker och dels i inkluderade artiklar eller i andra artiklar. Andra databaser som 

använts är UniSearch, DiVA och Libris, utan resultat. 

Artiklar som hittats till denna studie innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa 

studier menar Eriksson, Barajas m.fl. (2013) är att författaren återger och skapar förståelse för 

människors upplevelser, både författare och deltagare kan då påverka studiens resultat. Forskaren 

utgår inte från en specifik teori utan drar egna slutsatser utifrån det insamlade materialet. 

Kvalitativa studier görs ofta med få deltagare och forskaren kan därmed vara närvarande vid 

observationer och möjligen påverka resultatet. Kvantitativa studier är istället studier baserade på 

teorier, där författaren är neutral och lägger inte sin värdering till studien. Författaren testar teorier 

och hypoteser i praktiken, vilket ofta görs genom enkätundersökningar, intervjuer eller 
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strukturerade observationer. Ett större antal deltagare undersöks och forskaren kan därmed inte 

påverka resultatet (ibid.). 

4.2 Metod för datainsamling 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) bör urvalsprocessen av artiklar ske genom olika steg. För det 

första måste ett valt intresseområde identifieras utifrån litteraturstudiens frågeställningar. 

Därigenom utses specifika sökord som är relevanta för studien. Därefter menar Eriksson Barajas 

m.fl. (2013) att vissa kriterier ska väljas ut, så som vilken tidsperiod som fokuseras och om 

artiklarna är vetenskapligt granskade, det vill säga “peer reviewed”. När avgränsningar är gjorda 

genomförs sökningar i databaser och därefter utses artiklar som känns relevanta för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Sökningarna ger ofta ett flertal artiklar relevanta för den 

tänkta studien (ibid.). Hartman (2003) menar dock att de funna artiklarna bör granskas utifrån 

studiens tänkta frågeställning innan de inkluderas. När detta urval gjorts läses de mest relevanta 

artiklarna i sin helhet (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Hur denna litteraturstudies urvalsprocess har 

gått till beskrivs i rubrikerna nedan. 

4.2.1 Inkluderade artiklar via databassökning 

Databassökning i ERIC blev den mest centrala sökmetoden. Generellt sett gjordes avgränsningar 

som endast var “peer reviewed” och som var skrivna från år 2000 fram till idag. Olika sökningar 

gav olika antal resultat, vi började läsa titlarna för att redan där exkludera ointressanta artiklar. När 

titeln verkade intressant lästes “abstract” och inledning för att få inblick i studien. Därefter 

inkluderades eller exkluderades artiklarna och de vi valde att inkludera lästes mer noggrant. De 

sökord som användes till en början var fiction + education som gav 825 resultat. Sökningen 

specificerades till endast “peer reviwed” och “academic journals” för att ge relevanta resultat. Två 

av artiklarna i sökningen var användbara i vår studie. Sökningen preciserades med ytterligare 

sökord, “primary school”, det vill säga fiction + education + primary school. Sökningen gav 33 

resultat varav tre artiklar blev en del av studien. Begreppet “read aloud” blev ytterligare ett begrepp 

att använda oss av då vår erfarenhet tydde på att skönlitteratur ofta används till högläsning i 

undervisningen. Nästa kombination av sökord blev därför fiction + read aloud + reading vilket gav 

21 resultat varav en användbar. Ytterligare sökning som gav resultat med sökordet “read aloud” var 

kombinationen read aloud + fiction + childrens literature med 12 resultat och en användbar. Ännu 

en sökning som gjorts i ERIC var med sökorden Fiction + children’s literature + teaching 

strategies. Det sistnämnda sökordet hittades i flertalet artiklar med relevant innehåll och vi såg 

därmed ordet som ett bra sökord. Sökningen gav 30 resultat där en av artiklarna var relevant till vår 

studie.  
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Efter en föreläsning kring sökmetoder kom kunskapen om att specificera sökningen genom att söka 

i “advanced search” i ERIC och där använda specifika tecken. Sökningen blev då "fiction*" + 

"teaching method*" + read*, där situationstecken gav resultat med orden inom tecknen som en 

enhet i texterna. Stjärnan gav funktionen av att böjningar på ordet skulle vara tillåtna. Sökningen 

gav 150 artiklar och resulterade i en användbar artikel. Ytterligare avancerad sökning som gjordes 

var med sökorden "fiction*" "elementary school*" OR "fiction*" "primary school*" där sökningen 

gav resultat med antingen “elementary school” eller “primary school” som sökord. Denna sökning 

gav 105 resultat där flertalet var irrelevanta men en artikel hittades som kunde bli en del av denna 

studie. Efter flertalet sökningar om “fiction” lade vi märke till att kombinationen “science fiction” 

var vanlig. Detta var irrelevant för studien och vi valde därmed att nästa sökning skulle vara 

Fiction* and NOT “science fiction”, vilket gav 329 sökträffar varav en användbar artikel. Fiction* 

+ education* + “teaching method*” var nästa sökning som gjordes vilket gav 274 resultat varav en 

användbar. Tidigare sökningar gav många irrelevanta resultat vilket ledde till att vi ville garantera 

oss om att barnlitteratur skulle ha en central roll i artikeln. Därför gjordes en sökning med enbart 

“children´s literature” och att begreppet skulle finnas i alla titlar. Denna sökning gav oss 291 

resultat och en användbar artikel. I tabellen nedan redovisas de artiklar som inkluderats utifrån 

databassökning.  

 

Tabell 1: Artiklar via databassökning 

Författare År Land Titel Databas Sökord Metod 

Al Darwish, S. 2014 Kuwait Literacy and children’s 

literature: evidence 

from actual classroom 

practice. 

ERIC "children's 

literature" i 

titeln 

Undersökning i 

klassrum 

Intervjuer 

Insamlat material 

Anderson, B. 2005 Storbritannien Can a community of 

enquiry approach with 

fiction texts support 

the development of 

young pupils’ 

understanding? 

ERIC fiction + 

education 

Utförd 

undervisnings-

sekvens 

 

Baer L. A. 
 

2012 USA Pairing books for 

learning: The union of 

informational and 

fiction. 

ERIC fiction* and 

NOT 

“science 

fiction” 

Granskning av 

böcker 

Camp, D. 2000 USA It takes two: Teaching 

with twin texts of fact 

and fiction.  

ERIC Fiction + 

children’s 

literature + 

teaching 

strategies 

Granskning av 

arbetssätt 
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Crawford, A. P. 

Zygouris-Coe, V. 

2008 USA Those were the days: 

Learning about history 

through literature.  

ERIC "fiction*" 

"teaching 

method*" 

read* 

Granskning av 

arbetssätt 

Cremin, T. 

Mottram, M. 

Bearne, E. 

Gudwin, P. 

2008 Storbritannien Exploring teachers 

knowledge of 

children’s literature. 

ERIC fiction + 

education + 

primary 

school 

Enkätundersökning 

till lärare 

 

Martin, E, L. 

Kragler, S. 

2012 USA Early signs of self-

regulating print: 

kindergartners at work 

reading to understand 

fiction and nonfiction 

text. 

ERIC fiction + 

education + 

primary 

school 

Intervju 

Observation 

 

Pantaleo, S. 2002 Kanada Children’s literature 

across the curriculum: 

an ontario survey. 

ERIC fiction + 

education 

Enkätundersökning 

 

Rycik, M. T. 

Rosler, B. 

2009 USA The return of historical 

fiction. 

ERIC fiction* 

education* 

"teaching 

method*" 

Granskning av 

böcker 

Saracho, N. O. 

Spodeks, B. 

2009 USA Families’ selection of 

children’s literature 

books.  

ERIC fiction + 

read aloud + 

reading 

Intervju  

Enkätundersökning 

Samlar data från 

workshops 

Topping, J, K. 2015 Skottland Fiction and non-fiction 

reading and 

comprehension in 

preferred books.  

ERIC "fiction*" 

"elementary 

school*" 

OR 

"fiction*" 

"primary 

school*" 

Insamling av 

elevers quizresultat 
 

van der Pol, C. 2012 Holland Reading picture books 

”as literature”: four-to-

six-year-old children 

and the development 

of literary competence.   

ERIC read aloud + 

fiction + 

childrens 

literature 

Pedagogiskt 

experiment 

Observation 

 

Wasta, S. 2010 USA ”Be my neighbour”: 

exploring sense of 

place through 

children’s literature.  

ERIC fiction + 

education + 

primary 

school 

Granskning av 

böcker 
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4.2.2 Exkluderade artiklar via databassökning 

Sökningar som gjorts via databaser har inneburit en rad exkluderade artiklar utifrån de som först var 

inkluderade, närmare bestämt 67 stycken. Flertalet av de resultat som sökningarna bidragit till och 

som först ansågs som relevanta för studien, kom senare att resultera i exkluderade artiklar. De 

bortvalda artiklarna har exkluderats på grund av ålder på deltagarna i studien, ålder på studien, 

irrelevant studie för våra frågeställningar eller på grund av begränsad tillgång från biblioteket. De 

artiklar som exkluderats har mestadels varit internationella artiklar med engelska sökord som grund. 

För att öka chansen för resultat av svenska studier valde vi att också lägga fokus på de svenska 

sökorden. De svenska sökord som använts har varit skönlitteratur, läsning, läs*, undervisning, 

lågstadiet, och grundskola, vilket enbart resulterat i artiklar som var irrelevanta för vår studie. 

Därmed är alla inkluderade artiklar internationella. 

4.2.3 Inkluderade artiklar via manuell sökning 

När vi insåg att några inkluderade artiklar behövde exkluderas på grund av för hög ålder på eleverna 

i studien gjordes ytterligare sökning, i detta fall manuell sökning. I en inkluderad artikel hittades 

information som kändes relevant för studien och därför söktes denna artikel upp genom den 

inkluderade artikelns referenslista. Ytterligare en artikel har hittats genom manuell sökning. Först 

gjordes databassökning i ERIC med sökorden fiction and twin texts, vilket gav 3 resultat. Endast en 

artikel kändes relevant och lästes men exkluderades sedan. Det fanns information i denna artikel 

som kändes relevant för studien vilket ursprungligen var från en annan källa. Manuell sökning på 

titeln gjordes, artikeln lästes, kändes relevant och kunde därmed inkluderas. I tabellen nedan 

redovisas de artiklar som hittats genom manuell sökning. 

 

Tabell 2: Artiklar via manuell sökning 

Författare År Land  Titel Hittad i  Metod 

Sipe, L. 2000 USA The construction of 

literary understanding by 

first and second graders in 

oral response to picture 

story book read-alouds.  

van der Pol, C. (2012) Observation 

i klassrum 

Soalt, J. 2005 USA Bringing together 

fictional and 

informational texts to 

improve comprehension. 

Furtado, L., & Johnson, L. (2010). 

‘Enhancing Summarization Skills 

Using Twin Texts: Instruction in 

Narrative and Expository Text 

Structures’. Reading Matrix: An 

International Online Journal, 10(2), 

271-281. (Ej i referenslista) 

Granskning av 

arbetssätt 
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De sekundärkällor som används i resultatet har hittats genom manuell sökning. I de inkluderade 

artiklarna har det funnits information som har känts relevant för studien och därmed behövts sökas 

upp och granskas för att kunna inkluderas i studien. Dessa har använts sparsamt och därmed endast 

vid enstaka tillfällen i litteraturstudien för att styrka andra studier. De sekundärkällor som använts i 

resultatet och i vilken av våra inkluderade artiklar/primärkälla de hittats, visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 3: Artiklar ur primärkällor 

Författare till sekundärkälla År Land Titel Hittade i primärkälla: 

Landt, S. M.  2007 USA Using picture books to arouse interest 

in the study of geographic areas. 

Wasta, S. 

Villano, T. L. 2005 USA Should social studies textbooks 

become history? A look at alternative 

methods to activate schema in the 

intermediate classroom.  

Rycik M. T. 

Rosler B. 

 

4.3 Analys av inkluderade artiklar 

Analys av inkluderade artiklar började med läsning av “abstract”, inledning och eventuellt resultat 

eller sammanfattning. Därefter togs ett nytt beslut om artikeln fortfarande kändes relevant för 

studien. Om så var fallet lästes hela artikeln mer noggrant och sammanfattades samtidigt. Efter att 

alla relevanta artiklar blivit lästa försökte vi hitta gemensamma teman som kunde bli rubriker i 

resultatdelen. Artiklarna sökte vi var för sig och läste därmed hälften var till en början. Därefter 

bytte vi artiklar för att ha vetskapen om informationen i samtliga artiklar. 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) är det viktigt att göra etiska överväganden vid en systematisk 

litteraturstudie. Detta innebär att författaren ska visa alla artiklar och dess resultat som stämmer 

överens med frågeställningar och inte enbart det författare själv tycker är lämpligt (ibid.). 

Detsamma gäller vår litteraturstudie och därför har inga artiklar exkluderats på grund av innehåll i 

artiklar som är för eller emot våra åsikter. Allt relevant material har redovisats på ett korrekt sätt. 
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5. Resultat 

Nedan kommer information utifrån 15 artiklar delas upp i teman för att ge en tydlig struktur i 

litteraturstudiens resultat. I huvudsak beskrivs det hur litteratur kan användas för att bidra till 

lärande för elever. Därmed är frågeställningen Hur kan litteratur i allmänhet och skönlitteratur i 

synnerhet ha en roll i elevers lärande i årskurs F-3? den mest framstående frågeställningen i 

resultatdelen. Resultatet tar även upp hur lärares kunskaper kring litteratur påverkar elevers lärande, 

det vill säga frågeställningen Vilken påverkan har lärares kunskaper kring litteratur på elevers 

lärande? Denna frågeställning behandlas i mindre utsträckning och tas upp under rubrik 5.4 Lärares 

roll. 

5.1 Att arbeta med litteratur i undervisningen 

I denna del av resultatet kommer det beskrivas hur litteratur generellt kan användas i 

undervisningen enligt vetenskaplig forskning. Inledningsvis kommer högläsning av skönlitteratur 

och användandet av “twin texts” att beskrivas. En förklaring på begreppet ”twin texts” finns 

beskrivet under rubriken 5.1.2. Vidare kommer andra generella arbetssätt kring användandet av 

specifikt skönlitteratur i undervisningen att redovisas. 

5.1.1 Högläsning av skönlitteratur som arbetssätt 

Resultatet ur berörda studier visar att högläsning är ett viktigt arbetssätt för att integrera 

skönlitteratur i undervisningen (Anderson, 2005; van der Pol, 2012). Flertalet studier tar upp 

diskussion som en viktig aspekt kring högläsning. Rycik och Rosler (2009) framhåller att 

högläsning av skönlitteratur kan ge goda möjligheter för diskussion elev till elev. Anderson (2005) 

och Al Darwish (2014) har ur sina studier kommit fram till att högläsning kan bidra till 

klassdiskussioner. Studiernas resultat visar att genom diskussion kan elever skapa egna 

frågeställningar för att förstå texten på ett djupare plan. Vidare visar Andersons (2005) studie att 

högläsning kan öka möjligheten för elevers egna slutsatser och bidra till gemensamt arbete i 

klassrummet. 

 

Van der Pol (2012) har i sin kvalitativa studie i Holland tagit reda på hur ett organiserat arbetssätt 

av högläsning bidrar till elevers litterära kompetens. Hon tar reda på hur “literary conversation 

guides” kan vara till fördel för 4-6 år gamla elevers lärande vid högläsning. Hennes studie visar på 

ett gemensamt resultat för det hela nämnda åldersspannet, vilket gör resultatet relevant för denna 

studie. “Literary conversation guides ”ger information till läraren om hur denne ska arbeta kring 

utvalda skönlitterära böcker. Resultatet ur van der Pols (2012) studie visar på att läraren kan 

använda litteraturen som en guide för att starta diskussion med eleverna, vilket kan öka deras 
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förståelse för sagors uppbyggnad och därmed deras litterära kompetens. Resultatet visar även att 

elever utvecklar litteraturkunskap genom skönlitteratur och att högläsning är en viktig del av arbetet 

med skönlitteratur. Diskussion får enligt van der Pols (2012) studie igång en tankeverksamhet hos 

eleverna men lärare bör vara uppmärksamma på var i litteraturen diskussionstillfällen kan 

integreras. Ett exempel på diskussionstillfälle är kring bokens huvudkaraktärer, då eleverna ofta 

märker vem som är huvudperson men inte kan konstatera varför (ibid.). Något läraren måste vara 

uppmärksam på är att få “Hur?” och “Varför?”-frågor från eleverna eftersom de kan bli engagerade 

och vilja veta mer utifrån berättelsen (ibid.). Även ur Al Darwish (2014) studie framkommer 

möjlighet till diskussion vid högläsning av skönlitteratur. I studien framhåller hon att frågor före, 

under och efter läsningen är viktigt att tänka på vid högläsning och något lärarna i studien skulle ha 

i åtanke. Sipe (2000) har i sin studie arbetat med frågeställningar vid högläsning och resultatet visar 

på att eleverna genom det kopplar texten till sina egna liv. Studien visar även att eleverna kan ställa 

frågor och samtala under läsningens gång. Detta kan dock bidra till att boken ibland inte hinner 

läsas färdigt men att vikten ligger på att låta eleverna samtala och göra kopplingar mellan sina egna 

liv och texten än att läsa färdigt boken (ibid.). 

5.1.2 Twin texts som arbetssätt 

“Twin texts” är ett arbetssätt som innefattar en sammankoppling mellan skönlitteratur och 

facklitteratur vilket Camp (2000) och Soalt (2005) skriver om i sina artiklar. I arbetssättet väljer 

läraren ut en bok av varje litteraturtyp inom samma arbetsområde för att vidga förståelsen hos 

eleverna.  

 

Camp (2000) gör i sin amerikanska artikel en granskning av arbetssättet. Hon kommer fram till att 

elevers förståelse ökar i och med att facklitteratur svarar på frågor rakt på sak och skönlitteratur är 

enklare att förstå tack vare dess berättelsestruktur. “Twin texts” kan bidra till ett enklare val av 

böcker i och med att två böcker kan komplettera varandra och därmed innehålla olika relevanta 

delar. Camp (2000) kommer även fram till att detta arbetssätt kan integrera vilket ämne som helst 

beroende på vilka böcker som används. Arbetssättet leder till att elever får större engagemang för 

läsning och därmed ser fram emot att läsa. “Twin texts” är också ett hjälpmedel för lärare att 

planera undervisningen utefter målen i läroplanen och samtidigt bidra till att elever läser, både för 

ökad läsförståelse men också för att bidra till engagemang samt positiv inställning till läsning. 

Genom att sätta samman skönlitterära och facklitterära verk blir eleverna mer bekanta med ämnen 

och olika skrivsätt vilket utvecklar deras strategiska kunskaper vid läsning (ibid.). 
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I Soalts (2005) amerikanska artikel kommer hon fram till ett flertal andra bidragande effekter på 

undervisningen och elevers lärande genom arbetsättet ”twin texts”. Hon kommer fram till att 

facklitteratur kan ge stöttning till skönlitteratur genom att det ger en bakgrundsförståelse och ökar 

elevers drivkraft till att diskutera kring bokens ämne. Sammankopplingen mellan litteraturtyperna 

kan öka elevers ordkunskap i och med att de får komma i kontakt med samma ord på flera olika 

sätt, vilket ger en bredare förståelse. Kopplingen mellan de två litteraturtyperna kan bidra till att 

elever med större intresse för skönlitteratur öppnar ögonen för facklitteratur och tvärtom. Detta tack 

vare att genom arbetssättet måste båda litteraturtyperna läsas. Genom att använda facklitteratur och 

skönlitteratur tillsammans visar Soalts (2005) artikel att elever kan få en förståelse för skillnader 

mellan dem båda, exempelvis att det som står i en skönlitterär bok inte alltid är ren fakta. 

 

Camp (2000) kommer fram till sex olika sätt att arbeta med “twin texts” i undervisningen. Den 

första är “text sets” vilket är en samling av böcker, oftast skönlitterära, som är kopplade till samma 

ämne. Dessa böcker läses av eleverna och kan sedan diskuteras i förhållande till samma sorts 

diskussionsfrågor. I och med att skönlitteratur kan finnas i olika genrer kan ämnet som tas upp 

också gestaltas på flera olika sätt och läsaren får en inblick i ämnet från olika infallsvinklar, vilket 

är en större svårighet vid användandet av endast facklitteratur. Genom “text sets” kan dessa böcker 

beblandas och skönlitteraturen kan ge en introduktion till ämnet medan facklitteraturen sedan ger en 

mer djupare förståelse. Introduktionen gör också att elever fokuserar på rätt sak i facklitteraturen 

(ibid.). Även Crawford och Zygouris-Coe (2008) har ur sin amerikanska studie kommit fram till att 

“text sets” är ett givande arbetssätt. Deras sätt att använda ”text sets” har fokus på endast 

skönlitteratur. Studien kommer fram till att det får elever att fokusera och det hjälper lärare att stötta 

elever i deras lärande. De anser också att arbetssättet gör det enklare för elever att finna något som 

intresserar dem. 

 

Den andra varianten av användning av “twin texts” som Camp (2000) fått fram som ett givande 

arbetssätt är Venn-diagram. Diagrammet används för att visa elever vad de ska lära sig utifrån lästa 

böcker. En skönlitterär och en facklitterär bok används i arbetssättet. Den skönlitterära boken läses 

högt och eleverna får gemensamt komma fram till saker att placera i diagrammet beroende på vad 

läraren valt att specificera deras tänkande kring. Därefter läser läraren den facklitterära boken och 

eleverna fokuserar på samma aspekter och placerar dem i Venn-diagrammet. Genom detta är syftet 

att eleverna ska kunna komma fram till vad de två böckerna hade gemensamt inom det valda 

fokusområdet. Detta sätt att arbeta menar Camp (2000) ska leda till att eleverna har fokus på rätt sak 

vid läsning av böcker. Ytterligare arbetssätt är K-W-L, vilket är en förkortning på “Know about the 

topic - Want to know - Learned after reading”. Antingen läses böckerna som högläsning eller som 
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tystläsning, där den skönlitterära boken blir en introduktion. Efter att den skönlitterära boken lästs 

får eleverna svara på K-W-L uttrycken. Därefter läses den facklitterära boken och elevernas tidigare 

svar får kompletteras. Därmed lär sig eleverna av sina eventuella misstag och obekant kunskap blir 

förhoppningsvis ny kunskap. Vidare lyfter artikeln upp arbetssättet DR-TA/DL-TA: “Direct reading 

– Thinking Activity”, vilket ska syfta till att öka elevers tänkande vid läsning. Läraren väljer 

exempelvis ett fokusområde som eleverna ska ha i åtanke när de läser. Det femte arbetssättet är 

“Webbing”, vilket innebär en sammankoppling mellan ett ord och ett visst centralt område. Det kan 

översättas till en tankekarta med det centrala i arbetsområdet i mitten. Camp (2000) behandlar 

slutligen arbetssättet “Activating prior knowledge”, vilket innebär att läraren tar till vara på det 

eleverna redan kan för att utveckla deras kunskaper inom området. 

 

Baer (2012) har även i sin studie kommit fram till att skönlitteratur och facklitteratur i 

undervisningen är positivt. Hon gör en analys kring litteraturtyperna och menar användandet av de 

båda i undervisningen är positivt då de kan komplettera varandra i elevers lärande och på så sätt får 

elever information från olika perspektiv. 

5.1.3 Andra arbetssätt för arbete med skönlitteratur i undervisningen 

Crawford och Zygouris-Coe (2008) skriver i sin artikel om pedagogiska sätt att arbeta med en 

skönlitterär bok som läromedel i historieundervisning. Ett arbetssätt är “Jackdaws” vilket innebär 

att elever läser böcker kopplade till en viss tidsperiod. Bokgrupper kan vara ännu ett arbetssätt där 

elever läser samma bok och därefter diskuterar i grupper. Ytterligare arbetssätt är “celebrations” där 

utgångspunkten ligger inom en viss tidsperiod och dess sätt att leva. Eleverna får exempelvis klä ut 

sig, lyssna på musik eller laga mat typisk för den tidsperiod som fokuseras (ibid.). Ett arbetssätt som 

även flertalet andra forskare kommit fram till som givande är tidslinjer där arbetet kring ett större 

tidsspann sätts ut på tidslinjer för att få förståelse för när historiska händelser skett (Baer, 2012; 

Crawford & Zygouris-Coe, 2008; Rycik & Rosler, 2009). 

 

Att spela teater visar tre studiers resultat som ett givande arbetssätt kring skönlitteratur (Baer, 2012; 

Rycik & Rosler, 2009; Wasta, 2010). Baer (2012) kommer även fram till att brevskrivning från en 

karaktär i en bok till en annan är ett givande arbetssätt. Med detta menar hon att eleverna får leva 

sig in i varsin karaktär och sedan skriva brev till varandra. Hon kommer även fram till att 

tidningsskrivande utefter bokens händelseförlopp eller modellbyggande utefter bokens miljöer som 

givande arbetssätt. Detta menar hon ska bidra till att lära både genom litteratur och av varandra. 

Wasta (2010) kommer fram till att i geografiundervisning kan lärare låta elever diskutera och måla 
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egna bilder eller intervjua karaktärerna genom att ha skönlitteraturen som utgångspunkt för arbetet. 

Detta leder till att eleverna får en djupare förståelse för geografins begrepp. 

 

I Andersons (2005) kvalitativa och kvantitativa studie i Storbritannien visar resultatet att arbete med 

“thinking skills” är ett bra arbetssätt för elever då det ökar lärandet, förståelse för språket och ökar 

deras “literacy”. “Thinking skills” innebär att läraren ger eleverna kunskap om vilka specifika 

strategier de kan använda vid läsning av skönlitteratur. Eleverna skapar frågor till det som läses och 

därefter diskuteras de i helklass. Detta bidrar till att elever får bättre förståelse för bokens innehåll. 

Resultatet visar också att arbete tillsammans som grupp är viktigt vid läsning av skönlitteratur. I 

Andersons (2005) studie visar även resultatet att lärare bör använda sig av “scaffolding” vid arbete 

med skönlitteratur för att eleverna ska utvecklas. “Scaffolding” är ett begrepp från Vygotskys teori 

vilket innebär att läraren ska vara ett stöd för eleven vid inlärning. Detta stöd ska bidra till att elever 

utvecklar sitt lärande i samspel med läraren (Vygotsky, 1978 refererad i Anderson, 2005). 

Resultatet visar även att lärare också bör kommunicera med elever i stor utsträckning för att ge 

kunskap om diskussion och debatt (Anderson, 2005). Även Martin och Kraglers (2012) studie visar 

på vikten av vägledning kring elevers strategier vid läsning för att utveckla läsningen och 

förståelsen av det lästa. Dessa strategier är bland annat självkorrigering, förståelse genom bilder och 

genom att ge kommentarer på det lästa. 

5.2 Skönlitteraturs effekt på elevers lärande 

En genomgång av skönlitteraturs effekt på elevers lärande kommer att beskrivas nedan. Fokus 

kommer ligga på hur elever kan identifiera sig med litteratur, både utifrån egna erfarenheter och 

utifrån nyfunnen kunskap från litteratur. 

 

Crawford och Zygouris-Coe (2008) har gjort en studie om historieundervisning genom 

skönlitteratur. Hon inleder med att beskriva lärares syn på historieundervisning under deras 

skolgång, där en gemensam åsikt var historians ofta enfaldiga undervisningsform som endast 

innebar korvstoppning av exempelvis årtal. Crawford och Zygouris-Coe (2008) menar att 

skönlitteratur absolut kan vara en del av undervisningen och öka lärandet. De skriver att 

skönlitteratur leder till ökad bakgrundsförståelse för historieområdet, ger ett ökat engagemang för 

att vilja läsa och ökad förståelse för människors livssituation förr i tiden och dåtidens problem i 

samhället (Ibid.). Likaså Rycik och Rosler (2009) lyfter fram skönlitteraturens betydelse för elevers 

förståelse för människor som levde förr men också för platser förr i tiden. Forskare menar att det ger 

nya perspektiv och bidrar till emotionella känslor hos elever vilket ger dem en möjlighet att känna 

empati (Crawford & Zygouris-Coe, 2008; Rycik & Rosler, 2009). Genom skönlitteratur menar 
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Crawford och Zygouris-Coe (2008) att elever får en ökad verklighetsbild än om det endast skulle få 

till sig information i form av uppradad fakta. 

 

Även i geografiundervisning kan skönlitteratur vara ett hjälpmedel då elever får identifiera sig med 

andra barn runt om i världen genom böckers historier och väcka intresse för andra kulturer (Landt, 

2007 refererad i Wasta, 2010; Pantaleo, 2002). Även Sipe (2000) kommer fram till att eleverna 

identifierar sig med litteraturens karaktärer. De lär sig också skilja berättelse från verklighet och 

koppla karaktärerna till sina egna liv och erfarenheter (ibid.). Wasta (2010) hävdar att det bara är 

platsen som skiljer barnen åt och gör dem olika. Det gör att de lättare kan identifiera sig med barn 

runt om i världen. Hon menar att skönlitteratur kan bidra till att elever kan förstå hur andra barn i 

världen lever. 

 

I den amerikanska kvalitativa studien av Saracho och Spodek (2009) kommer de fram till vikten av 

skönlitteratur i undervisningen. Inte endast som ett lärande moment rent skolmässigt, utan också för 

att bidra till barn som goda medborgare. Resultatet visar att skönlitteratur har stor effekt på barns 

läs- och skrivförmåga, deras “literacy”. Studien visar att läsning av skönlitteratur både som en del 

av undervisningen men också som en del av vardagen i hemmet ger stor effekt på elevens 

språkutveckling och intresse för läsning. De kommer även fram till att skönlitteratur ger elever 

förståelse för berättelsestruktur och de krav som ställs vid läsning (ibid.). Pantaleo (2002) har ur sin 

studie kommit fram till att skönlitteratur kan hjälpa elever att uppskatta böcker de läser och att de 

blir bättre läsare. 

 

I Al Darwish (2014) kvalitativa studie undersöks hur arbete med högläsning av skönlitteratur ger 

positiva effekter på elevers lärande. Resultatet visar att skönlitteratur också har en viktig roll för 

elevers talade språk. Många av de yngre elever som tidigt var goda läsare blivit introducerade i 

hemmet till glädjen och det positiva med böcker och läsning (ibid.). Även Saracho och Spodeks 

(2009) resultat visar vikten av skönlitteratur i hemmet, framförallt genom högläsning, då det leder 

till en positiv inställning till läsning och ett ökat intresse för läsning. Forskare kommer även fram 

till att högläsning bidrar till elevers utveckling av “literacy” eftersom de utvecklar både sin läs- och 

skrivförmåga genom ökat ordförråd. (Anderson, 2005; Saracho & Spodek, 2009). 

5.3 Jämförelse mellan litteraturtyper 

I detta tema kommer en jämförelse av skönlitteratur, facklitteratur och lärobok att beskrivas. 

Jämförelsen kommer föras utifrån vilken litteraturtyp som är mest givande för elevers lärande. 
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Topping (2015) har gjort en kvantitativ studie i Skottland där utgångspunkten i studien varit att ta 

reda på ifall elevers intresse påverkar svårighetsgraden på de böcker de väljer att läsa. Resultatet 

visar att elever väljer skönlitterära böcker utefter intresse oavsett svårighetsgrad på boken, 

åtminstone i de tidiga årskurserna 1-4. En insamling av elevers quizresultat har gjorts för studien 

vilka visar på elevers förståelse för olika böcker. Resultatet ur studien tar även upp skillnader 

mellan skönlitteratur och facklitteratur. Resultatet visar att elever har bättre läsförståelse för 

skönlitteratur än facklitteratur. Både starka och svaga läsare får en bättre förståelse för 

sammanhanget vid läsning av en skönlitterär bok vilket också ger bättre flyt i läsningen. Utifrån 

hans resultat förklarar han att genom elevens intresse för bokens handling försvinner svårigheter 

som boken vanligtvis borde ge för eleven (ibid.). 

 

En studie som gjorts i USA av Martin och Kragler (2012) visar att facklitteratur är mer användbart 

än skönlitteratur för att utveckla strategier för läsning. Deras kvalitativa och kvantitativa studie tar 

reda på hur elever i förskoleklass läser och förstår skönlitteratur och facklitteratur. De kommer fram 

till att facklitterära böcker borde få en större plats i elevers tidiga läsning då det utvecklar en bättre 

överblick av det som läses och ökar elevers självkorrigering. Martin och Kraglers (2012) studie 

visar att elever gjorde en större koppling till egna erfarenheter och orden hamnade mer i fokus än 

bilderna vid läsning av facklitteratur. Eleverna kände sig också mer som en läsare när facklitteratur 

lästes och de kommenterade oftare att de förstod vad de läste (ibid.). 

 

Vid en jämförelse mellan skönlitteratur och lärobok visar artiklars resultat på positiva aspekter med 

skönlitteratur som läromedel istället för den vanliga läroboken (Camp, 2000; Villano, 2005 

refererad i Rycik & Rosler, 2009). Läroböcker kan vara oorganiserade och de är ofta sämre 

uppdaterade (Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 2009). Camp (2000) betonar att det finns 

svårigheter för elever att lära sig allt från en “vanlig” lärobok i ämnet, gällande form av texttyp, 

skrivsätt, struktur eller innehåll av obekant ämne och framhåller därför skönlitteratur och 

facklitteratur som ett komplement. Crawford och Zygouris-Coe (2008) skriver i sin artikel om olika 

sätt att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. De menar att skönlitteratur bidrar till en större 

koppling mellan läsare och text än vad en vanlig lärobok gör, vilket skapar ett större engagemang 

för arbetsområdet. I Rycik och Roslers (2009) artikel hävdar den verksamma läraren Villano (2005 

refererad i Rycik & Rosler, 2009) att hennes elever fick djupare förståelse för historieämnet vid 

användning av skönlitteratur som läromedel. Baer (2012) menar att till skillnad från vanliga 

läroböcker kan litteratur i form av skönlitteratur eller facklitteratur bidra till mer engagerade elever 

som ökar sitt kritiska tänkande och kan uppfatta saker från olika perspektiv. 
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5.4 Lärares roll 

I detta tema kommer det tas upp hur lärares kunskaper och arbetssätt ger effekt på elevers lärande 

och även hur lärares val av bok har en inverkan. 

5.4.1 Lärares kunskap 

I sin kvantitativa studie, utförd i Kanada, tar Pantaleo (2002) reda på vilka genrer som lärare 

använder mest i sin undervisning. Resultatet visar att det är facklitteratur som lärare använder sig 

mest av och att skönlitteratur hamnar i bakgrunden. En annan forskares resultat visar att 

facklitteratur inte används i särskilt stor utsträckning i dagens klassrum då lärare har bristfällig 

kunskap om vilka böcker som finns tillgängliga (Topping, 2015). Resultatet visar också att de 

böcker som finns i klassrummen ofta är av fel svårighetsgrad (ibid.). 

 

Cremin et al. (2008) menar att lärare behöver ha goda kunskaper om barnboksförfattare för att 

kunna bidra till ett brett intervall av barnböcker. Deras kvantitativa studie kring lärares kunskaper 

och intressen för skönlitteratur visar på mycket bristfälliga kunskaper om detta när det gäller de 

lärare i Storbritannien som deltagit i studien. Cremin et al. (2008) menar att detta skulle kunna 

förbättras genom utökat stöd från exempelvis bibliotekarier. Pantaleo (2002) har även hon i sitt 

resultat kommit fram till att lärare bör vara kunniga om den litteratur som används i undervisningen 

för att kunna använda litteratur effektivt och bidra till elevers lärande. Sipes (2000) resultat visar på 

vikten av lärares kunskaper gällande konst och illustration och koppling mellan bild och text 

gällande bilderböcker. Detta eftersom bilderbokens bilder kompletterar bokens text och tvärtom, 

vilket lärare bör förmedla till elever (ibid.). 

 

Sipe (2000) gjorde en kvalitativ studie i USA som varade under sju månader i en klass med första- 

och andraklass elever. Han observerade hur den muntliga responsen blev från eleverna när läraren 

högläste bilderböcker för dem. För att kunna förstå elevers meningsskapande menar Sipe (2000) att 

lärare bör analysera deras samtal. I denna studie gjorde han detta genom att analysera samtalet 

under högläsningstillfällen. Resultatet visar att lärare bör reflektera över hur de läser böcker högt 

och vilka regler och rutiner som används vid högläsning. Läraren i studien använde sig även av 

ljudeffekter och olika röstlägen vid högläsningen (ibid.). Detta påpekar även Al Darwish (2014) 

som kommit fram till att det gör eleverna mer intresserade och lyhörda. 

5.4.2 Val av bok 

Lärarna i Pantaleos (2002) studie ansågs sig tycka det var viktigt att integrera skönlitteratur i 

undervisningen men tiden för att hitta rätt böcker var begränsad och därför användes inte 
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litteraturen i så stor utsträckning som var önskvärd. Pantaleos (2002) resultat visar att lärare bör få 

bättre tillgång till material om litteratur för att få stöd, men även mer resurser för att kunna ta in fler 

böcker och utbilda lärare i ämnet. Studien visar även att litteratur som används i undervisningen bör 

vara i relation till den läroplan som ska följas. 

 

Al Darwish (2014) studie visar att lärare har en viktig inverkan på elevers lärande genom böcker. 

Hon framhåller att kuwaitiska lärare har bristande kunskap i val av böcker som är av intresse för 

eleverna. Böckerna är oftast inte särskilt underhållande eller anpassade för eleverna vilket gör att 

intresset blir lidande. Al Darwish (2014) poängterar att litteratur ska ge glädje och njutning. Hon 

menar vidare att det är läraren som skapar klassrumsmiljön och som har ansvar för att hitta rätt 

böcker för att skapa intresse och engagemang hos eleverna. Hennes studie visar även att vid elevers 

första kontakt med skönlitteratur är det viktigt att läraren väljer en bok med mindre antal sidor och 

med en handling som eleverna kan relatera till (ibid.). Flertalet andra studier har kommit fram till att 

variation av böcker i undervisningen är viktigt för elevers lärande och artiklarna nämner detta på 

olika sätt. Wasta (2010) har i sin studie kommit fram till att kvalité och genre har en viktig roll för 

att bidra till elevers lärande genom skönlitteratur. Resultatet i studien av Cremin et al. (2008) visar 

att bredd och mångfald kring skönlitteratur är en stor faktor till att elever kan förbättra sin läsning. 

Martin och Kraglers (2012) studie visar på vikten av lärares val av variation av böcker för att 

eleverna ska utveckla största möjliga textförståelse. Sipes (2000) studie visar att läraren bör ha valt 

boken som ska läsas för eleverna i förväg samt att elevernas åsikter om val av bok bör tillgodoses. 

 

Baer (2012) ger två generella tips om lärares val av böcker i undervisningen. Hon menar att det 

finns bra och mindre bra varianter av både skönlitteratur och facklitteratur och att valet därmed är 

viktigt. Det första tips hon ger är att titta efter böcker som har fått pris och utgå därifrån vid val av 

bok. Det andra är att ha en dialog med pedagoger på sin skola, då lärare ofta har olika kunskaper 

kring bokval. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Flertalet artiklar kommer fram till att skönlitteratur är ett viktigt inslag i undervisningen och är den 

litteraturtyp som bör användas mer för att bidra till elevers lärande (Crawford, & Zygouris-Coe, 

2008; Topping, 2015; Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 2009). Forskning visar att 

skönlitteratur är lättare för elever att förstå i jämförelse med facklitteratur och den vanliga 

läroboken (Camp, 2000; Topping, 2015; Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 2009). Elever 

skapar koppling mellan sig själva och den skönlitterära bokens handling vilket ökar engagemanget 

för läsning (Crawford & Zygouris-Coe, 2008). Flertalet artiklars resultat visar att skönlitteratur kan 

vara ett hjälpmedel för elever att kunna identifiera sig med andra barn runt om i världen både i nutid 
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och dåtid (Crawford & Zygouris-Coe, 2008; Landt 2007 refererad i Wasta, 2010; Pantaleo, 2002; 

Rycik och Rosler, 2009; Wasta, 2010). Sipes (2000) studie kommer fram till att skönlitteratur bidrar 

till en identifikation mellan elev och karaktär och genom kopplingar till sitt eget liv och 

erfarenheter. Forskare kommer även fram till att facklitteratur bör vara en del i undervisningen 

istället för den traditionella läroboken (Baer, 2012; Martin & Kragler, 2012). Camp (2000) och 

Soalt (2005) lyfter fram användandet av facklitteratur tillsammans med skönlitteratur genom 

arbetssättet “twin texts”. 

 

Högläsning är en genomgående del i berörda artiklars resultat. Det visar sig vara ett viktigt 

arbetssätt för att integrera skönlitteratur i undervisningen (Anderson, 2005; Al Darwish, 2014; van 

der Pol, 2012). Resultat visar att lärare bör föra en diskussion med eleverna i samband med 

högläsning, vilket ska leda till ökat lärande hos eleverna (Anderson, 2005; Al Darwish, 2014; Rycik 

& Rosler, 2009; van der Pol, 2012). 

 

Studiers resultat visar att lärare har en viktig roll i elevers lärande genom litteratur. Studier visar att 

lärares kunskap om litteratur är viktig för en effektiv undervisning och ett effektivt lärande (Cremin 

et al., 2008; Pantaleo, 2002). Lärare har även en viktig roll då de har ansvaret för att välja rätt 

böcker till undervisningen (Al Darwish, 2014; Cremin et al., 2008; Martin & Kragler, 2012; 

Pantaleo, 2002; Sipe, 2000; Wasta, 2010). 
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6. Diskussion 

Nedan kommer en diskussion att föras där det integreras resultat- och metoddiskussion samt förslag 

på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen bygger på artiklar kopplade till studiens frågeställningar, vilka kommer 

belysas i diskussionen nedan. Frågeställningen Hur kan litteratur i allmänhet och skönlitteratur i 

synnerhet ha en roll i elevernas lärande i årskurs F-3? kommer ha störst inverkan på diskussionen. 

Frågeställningen Vilken påverkan har lärares kunskaper kring litteratur på elevers lärande? 

kommer också diskuteras men inte i lika stor utsträckning. 

6.1.1 Litteratur bidrar till elevers lärande 

Resultatet i vår studie visar att skönlitteratur starkt bidrar till elevers lärande (Crawford & Zygouris-

Coe, 2008; Saracho & Spodek (2009); Topping, 2015; Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 

2009). Elever ökar sin förmåga att identifiera sig med barn i andra tider och i andra delar av världen 

(Crawford & Zygouris-Coe, 2008; Rycik & Rosler, 2009; Wasta, 2010). Dessa resultat är utifrån 

internationella studier men förmågan är även viktig nationellt. Läroplanen (Skolverket, 2011) 

skriver att elever i årskurs 1-3 i den svenska undervisningen ska få möjlighet att ta del av berättande 

texter med en historisk handling om “barn från olika tider och skilda delar av världen” (s. 223). 

Läroplanen (Skolverket, 2011) skriver vidare att detta är viktigt för att elever ska få ett 

internationellt perspektiv i sitt tänkande och sin förståelse. På så sätt kan elever se sig själva i ett 

större sammanhang, senare skapa kontakter med andra länder och få en förståelse för vår mångfald 

(ibid.). Detta resultat ser vi som viktigt för vår kommande yrkesprofession eftersom vi ser en stark 

koppling mellan de internationella studierna och vår svenska läroplan. Dock kan resultaten inte vara 

helt applicerbara på den svenska skolan eftersom studierna är utförda internationellt. Krav och 

arbetssätt kan ha stora skillnader länder emellan och därmed svåra att jämföra. I resultatet finns 

också brister då de berörda artiklarna endast tar upp historie- och geografiundervisning. Risken 

finns att resultatet skulle kunna skilja sig i jämförelse med ytterligare ämnen. Men på grund av brist 

på sådana studier kunde detta inte jämföras. 

 

Gällande elevers språkutveckling är resultatet i berörda artiklar bristfälligt. Endast Anderson 

(2005), Al Darwish (2014) och Pantaleo (2002) nämner dessa aspekter, på tre skilda sätt. Anderson 

(2005) är den enda som lyfter fram effekten av elevers språkutveckling, “literacy”, vid läsning av 

skönlitteratur. Hon skriver att högläsning bidrar till ökat ordförråd som i sin tur bidrar till ökad läs- 

och skrivförmåga, “literacy”. Pantaleo (2002) kommer istället fram till att skönlitteratur i allmänhet 
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ökar elevers läskunnighet och Al Darwish (2014) menar att det utvecklar elevers talade språk. Att vi 

inte funnit fler artiklar med resultat kring språkutveckling gällande skönlitteratur är för oss 

förvånande. Detta var något vi trodde vårt resultat skulle kunna fokuseras på. Vi har fått denna 

uppfattning då vi tidigare läst studentlitteratur som uttrycker de positiva effekter som läsning av 

litteratur ger. Hade litteraturstudien fokuserat på högläsning av litteratur tror vi att resultatet visat 

mer kring språkutveckling. Det är i samband med högläsning vi till största del kommit i kontakt 

med begreppet tidigare. Taube (2011) menar att just högläsning av skönlitteratur gör att elever 

vänjer sig vid det skrivna språket och dess uppbyggnad, vilket gör det till en viktig del i 

undervisningen. Westlund (2012) skriver i sin bok att högläsning bidrar till att eleverna ökar sitt 

ordförråd och sin omvärldskunskap. Vi tolkar detta som att högläsning av skönlitteratur bidrar till 

elevers språkutveckling och är något som bör integreras i undervisningen. 

 

Resultatet av två berörda studier visar på jämförelsen mellan skönlitteratur och facklitteratur i 

undervisningen. Topping (2015) anser att elever får bättre läsförståelse och flyt i läsningen vid 

läsning av en skönlitterär bok. Martin och Kragler (2012) menar istället att det är facklitteratur som 

är den mest givande litteraturtypen i undervisningen. De menar att elever lättare kopplar texten till 

egna erfarenheter, lättare självkorrigerar sitt läsande och ger större fokus på de ord som yttras än de 

bilder som finns i boken vid läsning av facklitteratur. För oss var det ändå viktigt att inkludera båda 

dessa studier för att visa på olikheter. Vi tror att de två forskarna fått olika resultat på grund av deras 

metodval. Topping (2015) samlar in material utifrån elevprestationer via quizresultat medan Martin 

och Kragler (2012) gjort observationer och intervjuer. Dessa två metoder är inte jämförbara med 

varandra och därmed skulle ett större antal artiklar i ämnet behövas för att en slutsats skulle kunna 

dras. I stycket nedan framhålls skönlitteratur och facklitteratur som framgångsrika litteraturformer 

vid en jämförelse med lärobok, vilket tyder på att de är effektiva litteraturtyper. 

 

De forskare som gjort en studie kring en jämförelse mellan skönlitteratur, facklitteratur och lärobok 

visar på att läroboken ofta borde ersättas av en skönlitterär eller en facklitterär bok (Baer, 2012; 

Camp, 2000; Crawford & Zygorious- Coe, 2008; Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 2009). 

Elever har ofta svårt att lära sig allt utifrån en vanlig lärobok då de ofta är oorganiserade och har 

bristande uppdatering (Villano, 2005 refererad i Rycik & Rosler, 2009). Skönlitteratur ger en större 

koppling mellan läsare och text (Crawford & Zygorious- Coe, 2008), och skönlitteratur och 

facklitteratur ökar elevernas engagemang och bidrar till kritiskt tänkande (Baer, 2012). Genom 

dessa resultat har vi som snart yrkesverksamma lärare fått en insikt i att integrera mer skönlitteratur 

och facklitteratur i vår undervisning. Uppfattningen är att läroboken bör finnas med som ett stöd i 
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undervisningen men bör inte vara ett hinder för integrering av annan litteratur eller annat 

undervisningsmaterial. 

6.1.2 Twin texts 

“Twin texts” är ett arbetssätt som Camp (2000) lyfter fram som ett givande sätt att använda 

litteratur i undervisningen. Hennes forskning är dock 16 år gammal vilket kan vara problematiskt då 

mycket kan ha ändrats inom pedagogik under dessa år. Resultatet ur studien kan därmed anses 

mindre trovärdigt för dagens undervisning. Ett försök att hitta mer nutida artiklar om detta arbetssätt 

har gjorts, dock utan större framgång. En artikel som hittades kring arbetssättet var Soalt (2005) 

som även hon menar att “twin texts” är ett framgångsrikt arbetssätt. Dock anser vi att detta 

fortfarande inte räcker för att spegla nutidens effekter av arbetssättet. Vi hade sett att nyare 

forskning som visar samma resultat hade varit betydande för ett mer trovärdigt resultat. Båda 

studierna som tar upp arbetssättet ”twin texts” har sitt ursprung i USA. Detta tyder på att resultatet 

endast kan appliceras på den amerikanska skolan. Trots bristande forskning, både nationellt och 

internationellt, anser vi som blivande lärare att detta arbetssätt känns intressant och givande för 

både oss som lärare och för våra kommande elever. Vi anser att det bidrar till att vi lärare får 

använda vår kreativitet och ge eleverna en varierad undervisning. Detta är något vi kan se som en 

brist vid endast användning av lärobok i undervisningen. I lärarutbildningen på Linköpings 

Universitet får lärarstudenter utbildning kring skönlitteratur och hur det kan användas i 

undervisningen vilket vi ser som mycket positivt. Vi skulle dock vilja ser mer utbildning även kring 

facklitteratur då flertalet av våra studier lyfter fram litteraturtypen som ett givande läromedel 

(Camp, 2000; Martin & Kragler, 2012; Soalt, 2005; Topping, 2015). 

6.1.3 Diskussion vid högläsning bidrar till lärande 

Som tidigare nämnts ses högläsning som en viktig del för att integrera skönlitteratur i 

undervisningen (Al Darwish, 2014; Anderson, 2005; van der Pol, 2012). Högläsning av 

skönlitteratur är enligt Elbro (2004) en viktig del för elevers läsutveckling då det har en positiv 

inverkan på deras läsförståelse. Flertalet artiklar lyfter fram diskussion vid högläsning som en 

bidragande faktor till elevers lärande (Al Darwish, 2014; Anderson, 2005; Rycik & Rosler, 2009; 

van der Pol, 2012). Genom diskussion av det lästa kan elever få möjlighet att skapa egna 

frågeställningar vilket gör att de förstår texten på ett djupare plan (Al Darwish, 2014; Anderson, 

2005). Dessa resultat visar vikten av att diskutera den högläsning som lyssnats till för att bidra till 

elevers lärande. 
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Även andra författare styrker vikten av diskussion vid högläsning. Gunilla Molloy (1996 refererad i 

Kåreland, 2015) menar att samtal vid högläsning bidrar till elevers förståelse för textstruktur, språk, 

handling och de karaktärer som finns med i en text. Hon betonar dock att det är hur diskussionen 

förs som är det centrala och det som bidrar till elevers lärande. Användning av frågor som endast 

fokuserar på händelser i berättelsen medför att den kreativa och tolkande läsningen blir lidande. 

Detta är något som läraren bör tänka på vid frågeformulering (ibid.). Även Taube (2009) skriver att 

högläsningen ger som mest för elever vid diskussion kring vad som läses. Westlund (2012) menar 

också att diskussion om det som läses högt bidrar till elever som aktiva lyssnare. I och med detta 

resultat kan vi konstatera att diskussion och genomtänkta frågeställningar kring det lästa är viktigt i 

undervisningen för elevers lärande. 

 

Berörda artiklar tar endast upp diskussionstillfällen i samband med högläsning. Vår uppfattning är 

att klassdiskussioner kan ske vid andra tillfällen så som exempelvis vid tyst läsning. Artiklarna har 

fokus på högläsning och där med drar vi slutsatsen att artiklarnas resultat inte gjort någon värdering 

kring diskussion vid andra tillfällen än högläsning. Där med ser vi litteraturstudiens resultat som 

trovärdigt trots brist på undersökning kring diskussion vid andra lästillfällen. 

6.1.4 Lärares kunskaper kring litteratur är viktiga för elevers lärande 

Lärare har en viktig roll i elevers lärande genom litteratur när det gäller arbetssätt och val av bok. 

Studier visar att lärares kunskap om litteratur är viktig för en givande undervisning (Cremin et al., 

2008; Pantaleo, 2002). Lärares kunskap om skönlitteratur bidrar till bredare urval av böcker vilket 

leder till att elever kan förbättra sin läsning (Cremin et al., 2008; Martin & Kragler, 2012). Om 

lärare är kunniga om den litteratur som används i undervisningen kan den användas på ett effektivt 

sätt vilket bidrar till lärande (Pantaleo, 2002). Dock måste val av bok vara av intresse för eleverna 

då det ökar intresset för läsning och ökar deras engagemang (Al Darwish, 2014). Även Sipe (2000) 

menar att elevers åsikter är en viktig aspekt att ha i åtanke för lärare vid val av bok. Kåreland (2013) 

skriver att det är viktigt att kunna koppla den litteratur som används i undervisningen till elevers 

intresse och erfarenheter för att göra undervisningen meningsfull. Vi ser en problematik gällande 

brist på tid för lärare vid val av givande böcker för eleverna. Skolbibliotekarier skulle kunna stötta 

denna problematik då de kan vara en stor hjälp vid val av böcker. Cremin et al. (2008) menar att 

lärare bör ta hjälp av bibliotekarier för att finna ett brett intervall av böcker till undervisningen. 

Även Westlund (2012) och Skolverket (2016-03-09, kl. 12.47) framhåller att lärare och 

bibliotekarier bör samarbeta för att välja rätt sorts böcker till undervisningen. Detta kan ske genom 

att eleverna besöker biblioteket eller att bibliotekarien kommer till eleverna och ger boktips 

(Skolverket, 2016-03-09, kl. 12.47).  
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Utifrån detta examensarbete kan vi dra slutsatsen att lärare har en viktig roll i elevers lärande. Att 

lärare generellt har en bred kompetens bidrar till att elever uppnår läroplanens kunskapskrav 

(McKinsey & Company, 2007 refererad i Westlund, 2012). Kåreland (2015) menar att elever i de 

tidiga åldrarna har svårigheter med att förstå att allt i en skönlitterär bok inte alltid är sant. Hon 

menar då att lärare har en viktig roll i att öka elevers förståelse för detta. Generellt sett bör lärare få 

mer kunskap kring att undervisa kring texter för barn och öka deras förståelse för uppbyggnad och 

struktur (ibid.). Läroplanen (Skolverket, 2011) skriver att lärare har i uppgift att forma 

undervisningen utifrån sin elevgrupp. Användandet av litteratur i undervisningen bör därför varieras 

för att se till alla elevers enskilda behov. Vi kommer att ha dessa aspekter i åtanke i vår lärarroll 

genom att vara väl inlästa på den litteratur som används, hur den kan användas för att bidra till 

elevers lärande och att elevers intresse tillgodoses vid val av bok.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning utifrån detta examensarbete skulle kunna vara att titta på yngre och äldre elever än 

enbart årskurserna F-3. Detta skulle kunna visa på en jämförelse mellan åldrarna och ge ett bredare 

resultat vilket vi tror skulle kunna leda till goda kunskaper för lärare i fler årskurser. Artiklar med 

fler arbetssätt än de primära i denna litteraturstudie skulle också kunna integreras i vidare forskning 

för att se fler aspekter på elevers lärande med hjälp av litteratur. Fokus i denna litteraturstudie ligger 

på skönlitteratur men fokus skulle kunna ändras till facklitteratur för att se lärandet ur det 

perspektivet. En annan tanke är att bredda litteraturstudien med lika mycket fokus på både 

skönlitteratur som facklitteratur och därmed göra en större jämförelse med koppling till elevers 

lärande. Den studien tror vi skulle kräva mer tid och var därmed inte möjlig i detta fall, men vi ser 

den aspekten som mycket intressant för vidare forskning samt för vår kommande yrkesroll. 

 

Efter denna litteraturstudie har vi upptäckt att det är brist på nationell forskning. Därmed ser vi det 

som en intressant aspekt för vidare forskning. Vår uppfattning efter deltagande i skolsituationer är 

att skönlitteratur är den litteraturtyp som används mest i skolorna, dock endast som hög- eller tyst 

läsning och inte integrerat i andra ämnen. Facklitteratur har vi sett mycket lite av och den 

dominerande litteraturtypen har varit lärobok. Vi ser detta som en brist i den svenska skolan och det 

kan vara en anledning till bristen på forskning inom ämnet. Även skolverket (2016-03-09, kl. 12.47) 

hävdar att skönlitteratur hamnat i fokus men att facklitteratur borde få större plats i undervisningen. 

Därmed ser vi detta som en intressant forskningsaspekt på ett nationellt plan och något vi kan tänka 

oss att forska vidare kring. En tanke skulle kunna vara att göra en kvalitativ studie där lärare 

intervjuas och observeras kring deras litteraturanvändande i undervisningen. Vår andra 

frågeställning kring lärares roll i undervisningen har i denna litteraturstudie hamnat i bakgrunden 
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eftersom det har varit en bristande utgångspunkt i de inkluderade artiklarna. Detta ser vi dock som 

mycket viktigt för kommande yrkesprofession och därmed som en intressant forskningsaspekt. 

6.3 Metoddiskussion 

Vid inledningen av artikelsökningen var svårigheten att hitta relevanta artiklar som störst på grund 

av brist på kunskap gällande relevanta sökord och sökmetoder. En föreläsning kring detta ökade 

våra kunskaper och gjorde sökningarna mer framgångsrika då det gav oss fler artiklar att studera. 

Urvalsprocessen har skett genom olika sökord, databaser och genom manuell sökning. Sökord som 

använts har gett många resultat som har exkluderats men också ett flertal att inkludera. Många 

sökord har använts vilket har gett relevanta resultat, dock kan sökorden ha varierats mer då ord som 

exempelvis “fiction” användes vid nästan alla sökningar. Vid sökning av artiklar har främst 

engelska sökord använts men svenska sökord användes till viss del, vilket gav få resultat och inga 

relevanta artiklar. Alla inkluderade artiklar är internationella och därmed kan inte vårt resultat helt 

spegla den svenska skolans arbete i undervisningen. Artiklarnas ursprung skiljer dem åt men visar 

på gemensamma resultat i olika länder. Därmed kan lärare i Sverige ta del av resultatet och få 

inspiration utifrån det. Databasen ERIC har varit den primära databasen vilket gav många relevanta 

artiklar vilket gjorde att sökning ur andra databaser inte var lika frekvent. Dessa aspekter gällande 

sökord och databaser kan dock vara problematiskt då relevant forskning kan ha uteblivit. Vid alla 

sökningar har resultaten avgränsats utifrån om artiklar är “peer reviewed”. Detta har medfört att alla 

inkluderade artiklar är “peer reviewed” och därmed tidigare granskade vilket gör resultatet mer 

trovärdigt. 

 

Den största svårigheten under processens gång har varit att finna relevanta artiklar för de 

frågeställningar som litteraturstudien fokuserat på. Svårigheter var att hitta artiklar från åren 2000-

2016 eftersom vi sökte efter så ny forskning som möjligt. Detta urval gjorde att en del artiklar med 

relevant innehåll försvann. Trots svårigheter att hitta artiklar med rätt årtal har alla de inkluderade 

artiklarna publicerats mellan år 2000-2015 och merparten av artiklarna är publicerade närmare år 

2015 än år 2000. Detta anser vi bidra till ett trovärdigt resultat för dagens undervisning vilket vi 

som blivande lärare kan ta med oss i vår yrkesroll. Det fanns också problematik med att finna 

forskning som var baserad på de åldrar som studien fokuserades på. Detta gjorde att antalet artiklar 

som först antogs vara relevanta fick exkluderas. Ytterligare eventuell problematik kan ha varit 

antalet inkluderade artiklar. Om fler artiklar hade hittats och kunnat inkluderas hade det möjligen 

blivit ett bredare och mer trovärdigt resultat. Vår uppfattning är dock att denna litteraturstudie är 

trovärdig då flertalet artiklar hävdar samma saker vid flertalet punkter. Under processens gång kan 

dock tolkningsfel ha gjorts eftersom alla inkluderade artiklar är internationella och skrivna på 
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engelska vilket inte är vårt modersmål. Trots noggrannhet vid översättning och sammanfattningar 

av artiklar kan felaktiga översättningar gjorts. Det kan därför inte uteslutas att resultatet innehåller 

en viss bias. 

 

I studiens resultat är det till största del artiklar med kvinnliga författare som hittats, vilket vi såg 

som en intressant diskussionspunkt. Detta är inget medvetet val utan efter att inkluderade artiklar 

setts över reflekterades det över könsfördelningen. Antalet kvinnliga författare var 15 stycken, 

varav en artikel med både kvinnlig och manlig författare. Enbart tre artiklar hade manliga författare 

vilket skulle kunna vara problematiskt. Likväl som resultatet vid lika könsfördelning kan ha varit 

det samma kan det även ha skiftat markant. 

6.4 Avslutande reflektion 

Utefter denna litteraturstudie kan det konstateras att användning av litteratur bör vara en central del 

i undervisningen. I och med en nedåtgående trend kring PISA-resultat är denna typ av studie viktig 

för lärare och det svenska samhället. Även om denna studies resultat inte helt kan överföras på den 

svenska skolan på grund av dess fokus på internationella studier ser vi det ändå som en inspiration 

till lärare. De kan ta del av studien, få inspiration till sin undervisning och därmed har vi 

förhoppningen om att elevers resultat gällande läsning och läsförståelse ökar.  
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Bilaga 1: Självvärdering 

I detta examensarbete har vi gemensamt startat och avslutat arbetet. Varje vardag har vi setts och 

arbetat tillsammans vilket lett till att texten är skriven och bearbetad av oss båda. Helger har vi valt 

att vara lediga från skrivande då vi båda haft extrajobb. Vi har sökt och läst artiklar på varsin dator 

och sedan delat med oss av de artiklar vi ansett relevanta för studien. Först lästes artiklarna var för 

sig och sedan tog vi del av varandras artiklar för att få en inblick i allt material. I och med att arbetet 

alltid skett tillsammans kunde vi vara till hjälp för varandra för förståelse av de engelska texterna, 

så som exempelvis svåra ord. Dokumentet har skrivits som ett google-dokument på internet och 

därmed har vi hela tiden haft möjlighet att se texten på varsin dator. Detta har underlättat vårt arbete 

då vi kunnat skriva all text tillsammans och även enkelt göra ändringar. På ett fåtal ställen som 

exempelvis bakgrunden delade vi dock upp arbetet mer och fokuserade på varsitt begrepp. Under 

tiden var det då enkelt att ta del av varandras texter och göra eventuella ändringar. Därmed kan vi 

konstatera att arbetet helt och hållet är skrivet av oss båda. Arbetet har från början till slut fungerat 

mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


