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Förord 
Härmed vill vi rikta ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Caroline Graeske som 
under hela studiens gång utmanat oss med sina frågor och hjälpt oss vidare i processen. 
Vidare tackar vi de lärare och övriga pedagoger som deltagit i undersökningen.  
 
Våra nära och kära tackar vi för deras tålamod och stöd under tiden som arbetet har pågått. 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete både i med och motgång.  
 
Luleå, maj 2007 
 
Ann-Sofie Granmyr 
Therese Marklund



Abstrakt
Syftet med denna studie var att undersöka användandet av skönlitteratur i undervisningen 
samt att få en inblick i vilken omfattning den användes och även hur den bearbetades. Vi 
valde att begränsa undersökningen till de yngre åldrarna, det vill säga från förskoleklass upp 
till år tre. Den utfördes på en grundskola i Luleå kommun och undersökningen genomfördes i 
huvudsak med hjälp av enkäter och intervjuer för att få en djupare inblick i pedagogernas 
tankegångar kring ämnet. Vidare har information inhämtats från tidigare forskning, litteratur 
samt från Internet. Resultatet visar att skönlitteratur används frekvent i undervisningen. 
Majoriteten av lärarna och pedagogerna använder skönlitteratur främst i svenska, matte och 
engelska. Undersökningsgruppens vanligaste arbetsmetoder med skönlitteratur är temaarbete,  
högläsning och boksamtal.
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Inledning 
Under vår utbildning har vi i olika sammanhang använt oss av skönlitteratur i undervisningen 
och då insett vilket mångsidigt verktyg litteratur är. Vid ett tillfälle använde vi oss av Nilssons 
Adjö Herr Muffin (2002) som högläsnings- och diskussionsunderlag. Diskussionen handlade 
om ämnesområdet ”Barn i sorg” och hur pedagoger bemöter elever som förlorat någon 
närstående. Detta gav oss ytterligare en insikt i hur användbar skönlitteraturen är. Boken som 
handlar om död och sorg ger en förenklad bild av vad döden är och varför människor och djur 
dör. Den ger även olika infallsvinklar för hur lärare och pedagoger tillsammans med elever 
kan ta upp och bearbeta de olika känslor som en sorg rör upp. När vi skriver om skönlitteratur 
just i detta sammanhang använder vi oss av denna definition som är hämtad ur 
Nationalencyklopedin. Skönlitteratur, franskans belles lettres, som sedan slutet av 1800-talet 
är en vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik med mera 
(Nationalencyklopedin, 2007). Av de erfarenheter vi fått under vår utbildning kommer vi med 
all sannolikhet att nyttja skönlitteratur i vår kommande yrkesutövning.  
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att lyfta fram tidigare forskning gällande litteraturpedagogik och 
metoder för användandet av skönlitteratur. 

Litteraturpedagogik 
Litteraturpedagogik bygger på svenskämnets helhetssyn och betecknar ett medvetet 
förhållningssätt till användandet av skönlitteratur. Skönlitterära böcker har flera olika 
funktioner och är därför ett viktigt tillägg till skolans övriga litteratur. Pedagogen bör ha en 
aktiv roll som litteraturförmedlare för att stimulera elevernas litterära behov, genom att vara 
uppdaterad i den skönlitterära miljön. Genom att pedagogen håller sig aktualiserad med de 
senaste böckerna kan de på bästa möjliga sätt fånga upp elevernas läslust. För att ge 
litteraturen en funktion i undervisningen bör det finnas ett syfte och mål med läsningen. De 
centrala begreppen är inlevelse och upplevelse och på olika plan kan eleverna utvecklas med 
skönlitteraturen som hjälpmedel (Hallberg, 1993). 
 
Elever i dagens samhälle får kunskap om det engelska språket via olika medier, vilket gör att 
pedagogens högläsning på svenska blir än mer relevant. Detta eftersom det är vid få tillfällen 
eleverna får höra sammanhängande svenska texter. Att eleverna får lyssna resulterar i att de 
riktar sig mot någon annan, deras inre bild samt att de får en fantasibild. När pedagogen 
använder sig av skönlitteratur i form av högläsning ökar elevernas koncentrationsförmåga och 
deras passiva ordförråd aktiveras genom att avsluta med boksamtal. Hallberg (1993) menar att 
skönlitteratur kan användas som hemläxa redan i lågstadiet. Litteraturen ska inte enbart läsas, 
det är viktigt att eleverna får bearbeta de intryck som boken ger. Bearbetningen kan ske 
genom att eleverna berättar om boken eller att de får läsa ett avsnitt högt. De kan även få läsa 
samma text och därefter ha gemensam diskussion. Hallberg (1993) lägger stor vikt vid 
exempelvis barnböcker där eleverna får en bred och varierande beskrivning av sin vardag. I 
barnböcker är ofta barnen syskon vilket, enligt Hallberg (1993), kan leda till att eleverna 
känner igen sig och i vissa fall längtar efter syskon. Vidare menar hon att barnböckerna 
framställer syskon som något fint och roligt trots att det ibland förekommer bråk. Att använda 
barnböcker i leken är av stor betydelse eftersom den i litteraturen framställs som riktiga 
äventyr. I böcker där leken har en central plats skildras ofta elevernas vardagsupplevelser 
(Hallberg, 1993). Författaren skriver att användandet av bilderböcker gör att eleverna känner 
igen sina egna småbarnsmiljöer och att de även lär sig mycket om småbarns sätt att vara. För 
att eleverna ska få denna inblick kan de berätta vidare om bilderna och på så sätt lär 
elevgruppen känna varandra på ett annat sätt än vad den ordinarie läroboken gör (Hallberg, 
1993). Även i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet 1994 (Lpo94) står att läsa att inhämtning av kunskap kan och bör ske på olika 
sätt för att ge eleverna en vidare syn på vardagslivet.       
     

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. Det skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 
skolans verksamhet. (Lpo 94, s.22) 

 
Genom att arbeta med olika texter i olika former ges eleverna möjlighet att identifiera sig med 
någon av personerna i handlingen och på så sätt kan eleverna fångas upp från den nivå där de 
befinner sig och utifrån det arbeta vidare (Holmberg, Lindell 1994). 
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När skönlitteratur används i undervisningssyfte ska målet vara att utveckla eleverna, handleda 
dem vidare till att tids nog låta dem svara på större krav och utmaningar via exempelvis 
ansvarstagande (Lundqvist 1984).  
 
”Att uteslutande läsa samma sorts böcker, vad för sort böcker och av vilken författare det än 
må vara, är att läsa som om jorden vore platt.” (Chambers, 1994, s.14) Den som fortsätter läsa 
på detta sätt kan gå miste om eller inte heller vilja förstå att faktum är att jorden är rund, 
mångfaldig och mångskiftande. Lever man i tron att jorden är platt begränsar man sig i att 
leva i det som man redan känner till, istället för att utforska och undersöka det som ligger 
utanför den egna sfären. Människor tycker inte om oordning och söker därför mening och 
sammanhang i det som förbryllar oss. Eleverna vill förstå hur allting hänger samman på ett för 
dem begripligt sätt. Även då de inte lyckas med att hitta detta mönster så försöker de skapa 
sig en bild av det, utifrån de få bitar som de faktiskt känner igen. Människor benar upp 
problem och löser olika svårigheter genom att just hitta dessa betydelsefulla sammanhang 
mellan olika element i en text. Det kan vara personer, händelser, språk, motiv, symboler eller 
något helt annat som finns i texten. Allt detta gör eleverna även dagligdags i sina vardagsliv 
och så gör även vi pedagoger när vi läser (Chambers, 1994). 

Läsmiljö  
Läsning är en sysselsättning som består av beteendemönster. Det innebär att läsaren ställer in 
sig på vad den ska göra genom att koncentrera sig på boken för att fångas av den. Chambers 
(1995) skriver att det blir lättare för eleverna att koncentrera sig på boken om det finns 
speciella läshörnor och läsrum. Läshörnor brukar finnas i klassrummet där de är avgränsade 
med bokhyllor. I läshörnan ska det finnas mjuka möbler såsom kuddar, sackosäckar, fåtöljer 
och ett bord. Tanken med läshörnan är att den ska vara hemtrevlig och inbjudande (Chambers, 
1995).  
 
Läsrum är en bredare variant av läshörnan där rummet kan rymma större grupper och i vissa 
fall hela klasser. Rummet formas i en hemtrevlig och inbjudande miljö såsom läshörnorna. 
Läsrum kan även användas vid olika boktillfällen, exempelvis vid författarbesök och bokprat. 
Läsrum och läshörnor är avsedda för tyst läsning där är inte tillåtet att störa varandra. 
Rummen och hörnorna är inte i biblioteket eftersom eleverna ska ha möjlighet att prata, skriva 
och ge bokförslag till varandra (Chambers, 1995).  
 
Chambers (1995) menar att det reserveras platser till aktiviteter som anses vara viktiga och 
genom det finns speciella läsrum och läshörnor kan eleverna betrakta läsning som något 
viktigt och betydelsefullt (Chambers, 1995). 

Varför skönlitteratur? 
Skönlitteratur är bra för eleverna eftersom den underlättar deras identitetssökande. Genom 
litteraturen får de bekräftelse på sina tankar, åsikter och känslor. Som människa uppstår det 
ibland svårigheter och då vill eleverna gärna få vetskap om hur andra har handlat i liknande 
situationer och genom litteraturen får de en bekräftelse på sina känslor.  
 

Någon har kallat läsandet ”en privat själavård”. Böcker kan ge svar på viktiga 
livsfrågor om lidande, sorg och död – svar som man kan pröva sina egna 
erfarenheter mot. (Eriksson och Lundfall, 2002, s.7)  

 
Litteraturen kan på många sätt hjälpa elever att leva bättre den kan också hjälpa dem att förstå 
vad döden innebär. Ibland kan den även få eleverna att rannsaka sig själva och ställa sig 
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frågan om de måste vara i den obekväma situationen som de för tillfället befinner sig i 
(Eriksson och Lundfall, 2002).  
 
Genom att eleverna läser skönlitteratur får de en ökad förståelse för samhället och dess 
struktur. De får möjlighet att leva sig in och gestalta olika kulturella miljöer och tider som de 
aktuella huvudpersonerna befinner sig i. Läsning leder till att eleverna övar upp sin skapande 
förmåga och kreativitet. De blir undermedvetet medskapare och fogar ihop texten till en 
helhet (Eriksson och Lundfall, 2002).          

Muntlig berättelse 
Människor har i årtusenden berättat historier för varandra och utifrån det har poesi, 
skildringar, dramatik, historia och filosofi vuxit fram med hjälp av skönlitteratur.  
Tillsammans med sin fantasi används berättelsen för att berätta om människor och för att öka 
förståelsen gentemot sina medmänniskor. Redan när en människa är spädbarn använder sig de 
vuxna av berättelselekar, såsom rim och ramsor vilket är början till att närma sig den skrivna 
litteraturen. Spädbarnet börjar redan i detta stadium att uppfatta, känna och tänka (Chambers, 
1995).  
 
Lusten till skönlitteratur ligger i erfarenhet av den muntliga berättelsen vilket bidrar till att 
forma människor till läsare. Det är inte enbart elever i de lägre åldrarna som tycker om 
muntliga berättelser, så gör även ungdomar och vuxna. Det muntliga berättandet kommer att 
vara oersättligt så länge människor vill utvecklas till litterära läsare. Genom att låta eleverna 
berätta egna berättelser utifrån sina liv och fantasihändelser, utvecklar de en känsla som leder 
till att de blir självgående läsare (Chambers, 1995).                   
 
Enligt Chambers (1995) bör pedagogen tänka på följande punkter vid arbete med muntliga 
berättelser: 

1. Berättandet börjar hos människan själv. Pedagogen har ofta många personliga 
berättelser och att delge någon av dem för eleverna skapar en relation där de i sin tur 
vill berätta något.  Det är viktigt att pedagogen är aktiv lyssnare för att eleverna ska 
känna sig bekräftade.  

 
2. Pedagogen skaffar sig en repertoar av favorithistorier från skriftliga källor. 

Berättelserna som väljs ska vara av den art att pedagogen kan improvisera kring dem 
samt återge dem ordagrant. När historien berättas muntligt ger pedagogens 
personlighet ett större intryck. 

 
3. Pedagogen väljer berättelsen med omsorg eftersom inte alla berättelser passar alla. 

Alla pedagoger tycker inte om att dramatisera berättelser och bör då inte välja en 
berättelse som ska dramatiseras för att få fram budskapet.  

 
4. Alla berättelser passar inte all sorts publik. Det är svårt att veta vilka berättelser som 

ska passa eleverna. Pedagogen måste i detta fall pröva sig fram och lära av sina 
misstag. Ett annat sätt kan vara att fråga de mer erfarna pedagogerna om råd.  

 
5. Pedagogen ska vara förberedd, på så sätt kan pedagogen snabbt och säkert improvisera 

vid behov. Genom att improvisera får eleverna intryck av att pedagogen är avspänd 
och spontan (Chambers, 1995). 
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Högläsning 
När pedagogen använder sig av högläsning i klassrummet lånar denne ut sitt kunnande till 
eleverna. Chambers (1995) anser att Vygotskij, den ryska teoretikern kallar högläsning för det 
potentiella kunnandet. Det potentiella kunnandet innebär att eleverna utvecklas från 
nybörjarläsare till lärlingar. Att pedagogen använder sig av högläsning är nödvändigt för 
elevernas läsinlärningsutveckling. Läsinlärning sker inte enbart i de lägre åldrarna vilket 
innebär att högläsningen borde finnas med i elevernas samtliga skolår. Högläsningsidealet 
brukar vara att eleverna ska lyssna till ett stycke per dag som antingen pedagogen eller någon 
elev läser högt. Vid högläsning lär sig eleverna hur en text kan tolkas och vad de kan förvänta 
sig vid nästa högläsningstillfälle. Genom att eleverna lyssnar aktivt förbereder de sig på vad 
de kommer att möta när de själva ska läsa. Pedagogen som läser högt får ofta allt ansvar och 
ska få de lyssnande eleverna att behålla koncentrationen medan de slappnar av och inte 
känner sig hotade. Genom detta blir eleverna förberedda på vad litteraturen kommer att 
förmedla till dem när de själva ska börja läsa. För att nybörjarlyssnare ska få en ökad 
förståelse när pedagogen läser högt kan det vara till stor hjälp om de har texten framför sig. 
Ibland kan de även underlätta om pedagogen läser högt en gång och att eleverna sedan får läsa 
på egen hand för att komma underfund med litteraturen. När eleverna i läsutvecklingen 
sträcker sig efter det som de inte riktigt når utvecklas de genom att de har mål. Pedagogen kan 
läsa litteratur som eleverna inte kan läsa själva och på så sätt får de kontakt med litteratur som 
ökar deras lust att nå längre (Chambers, 1995).  
 

En central poäng hos Vygotskij är att all intellektuell utveckling och allt tänkande 
tar sin utgångspunkt i social aktivitet. Det individuella självständiga tänkandet är 
ett resultat av social verksamhet. Det är inte så att individuell utveckling skapar 
social aktivitet utan omvänt. Utvecklingen löper från ett tillstånd, där barnet kan 
göra saker tillsammans med andra och till ett tillstånd, där barnet kan agera 
ensam. (Imsen, 2000, s184) 

 
Chambers (1995) anser att högläsning är en socialt sammansvetsad funktion där eleverna 
skapar gemenskap genom att de upplever samhörighet samt att de får en gemensam 
upplevelse via sin fantasi.  Vidare menar han att kulturell identitet skapas via högläsning 
(Chambers, 1995). 

Individuell läsning 
Lundqvist (1984) anser att det är viktigt att bearbeta det eleverna läser. Vidare menar hon att 
fri läsning är svår att bearbeta och att fri läsning inte är en metod, utan istället är det en brist 
på en metod och den är inte tänkbar att använda sig av i övriga ämnen än svenskan. Om 
litteraturundervisningen enbart går ut på att eleverna ska läsa tyst för sig själva kommer de att 
befästa en negativ inställning till litteraturen. Bänkboken skapar även den som individuell 
metod en degraderad bild av skönlitteratur. Om pedagogen ställer krav på sina elever ökar 
deras förståelse för litteraturundervisningen. ”Den som vill värja sin frihet, han läser böcker 
och medverkar till att böcker skrivs, sprids och läses” (Lundqvist, 1984, s.12).  
 
För att ytterligare öka elevernas förståelse för hur viktig skönlitteratur är gäller det för 
pedagogen att ta litteraturen på allvar. Återigen påpekar Lundqvist (1984) att pedagogen inte 
får nöja sig med enbart de två metoderna bänkbok och fri läsning. Genom att eleverna känner 
igen litteraturens mönster har de uppnått en förståelse vilket innebär att de har mottagit 
mycket av innehållet på förhand. Detta leder till att eleverna kan träna sin läsförståelse på 
känd och trygg nivå. Lundqvist (1984) tror att elevernas läsprocess skulle gå fortare och 
smidigare om de fick börja sin läsning med spännande litteratur (Lundqvist, 1984).      
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Boksamtal 
Att bearbeta litteratur behöver inte innebära hög materialkostnad utan kan bestå av en enkel 
och billig metod, nämligen boksamtal. I ett boksamtal samtalar elever som läst samma bok. 
De samtalar om bokens innehåll och försöker få en förståelse för litteraturens innehåll samt 
för sina egna känslor som uppstått under läsningen (Lundqvist, 1984). 
 

I gemensamma samtal kan vi förenas i våra ibland kanske allt för snabbt dragna 
slutsatser och vi kan ventilera frågor som vi funderat över. Vi kan också be 
varandra om hjälp när vi inte riktigt förstår. (Amborn och Hansson, 2000, s.47) 

 
Pedagogen får aldrig ge sina elever en text med ett påtvingat budskap, däremot kan 
pedagogen tillsammans med eleverna diskutera olika tolkningar och varför de tolkar  som de 
gör. Samtalet kan komma att hamna i ett sidospår eftersom eleverna kan börja fundera på hur 
saker och ting egentligen är. Litteraturen som eleverna samtalar om väljs utifrån eleverna och 
undervisningssituationens mål (Lundqvist, 1984). Även Jönsson (2007) skriver i sin 
doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter om vikten av boksamtal.  
 

Det är genom samspel och kommunikation med andra som förståelse kan skapas. 
Eftersom lärande är kommunikation måste man kommunicera för att lära. Samtal 
kring böcker blir i ljuset av detta ett sätt att skapa en djupare mening kring de 
böcker klassen och eleverna läser. (Jönsson, 2007, s.134)  

 
Lundqvist (1984) påstår att de första boksamtalen bör ske under lågstadiet. För att eleverna 
ska komma igång med samtalen bör pedagogen ge handledning. När processen pågått under 
en tid och eleverna börjat samtala om boken kan processen utvecklas till samtal i helklass. 
Pedagogen börjar samtalet med att hjälpa eleverna att komma nära texten, genom att försöka 
återskapa den.  När pedagogen ställer frågor till eleverna ska de inte ställa karakteristiska 
frågor utan istället fråga personliga frågor om hur eleverna skulle ha gjort i exempelvis någon 
av huvudpersonens situationer. ”En fråga som ligger nära till hands att starta en diskussion 
med är: Nå vad tyckte ni nu om den här berättelsen?” (Lundqvist, 1984, s.36) Om pedagogen 
öppnar samtalet med frågan här ovan, kan denne komma att få korta svar som är svåra att 
samtala vidare om. Vidare är det bra om pedagogen kan ställa anknytningsfrågor som 
utvecklar samtalet samt håller igång det. Anknytningar till människorna i litteraturen är den 
samtalsdel som är lättast att hålla flytande, eftersom eleverna kan identifiera sig med dem. 
Lundqvist (1984) menar att detta öppnar elevernas syn på människor både i livet och i 
litteraturen. Eleverna som inte är vana att samtala ska inte skrämmas av livgivande 
diskussioner genom stränga formella krav på samtalets struktur.   
 
För att ytterligare utveckla samtalet kan frågor som är samhällsrelaterade användas 
enligt Lundqvist (1984). 

 
• Vid vilken tid och i vilket land utspelar sig historien? 
• Hur kan man veta det? Hur är det att leva i den här tiden/det här landet = 

det här samhället? 
• Vem/vilka grupper/krafter är det som bestämmer? 
• Vilken frihet har NN (människorna i övrigt) att bestämmer över sina 

villkor? 
• Vilka möjligheter har NN (enskilda människor) att påverka och 

förändra? 
• Varför har författaren (som väljer fritt om han inte uppträder som ren 

reporter) valt just det här samhället för sin historia? 
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• Har människor i det här samhället det ungefär lika, eller är det stor 
skillnad mellan t ex rika och fattiga? Om detta inte framgår, vad kan det 
bero på? (Lundqvist, 1984, s.39) 

 
När pedagogen använder sig av dessa frågor innebär det att pedagogen kräver mer av 
eleverna och de inbjuds till diskussion på ett naturligt sätt. I samtalets slutskede bör samtalet 
knytas ihop. De frågor som pedagogen ställer i denna fas är frågor som är slutsatsrelaterade, 
budskap samt författarens val av ämne och samhällsrelaterade synsätt. Vid samtalets slut får 
eleverna även ge den aktuella litteraturen omdöme (Lundqvist, 1984).      

Tema 
Enligt Nilsson (1997) kan tematiskt arbete, även såkallat projektarbete kännetecknas genom 
att olika ämnen samordnas till en helhet samt att temat har en tydlig koppling till vardagslivet. 
Vidare menar han att tematiskt arbete inte är beroende av traditionella läromedel men att 
läsning av skönlitterära texter har en betydelsefull funktion i det kunskapssökande arbetet 
(Nilsson 1997). 
 

Innehållet i Tematisk undervisning bygger på en pedagogisk grundsyn där 
skönlitteratur betraktas som en central kunskapskälla i skolarbetet. Den bygger 
också på ett tvärvetenskapligt synsätt där undervisning inte organiseras strikt 
ämnesvis utan tematiskt, så att olika, traditionella skolämnen integreras till en 
helhet. (Nilsson, 1997, s.5) 

 
De två temainriktningar som Nilsson (1997) anser är vanligast är skolämnesorienterade och 
problem/relationsorienterade teman. Inom skolämnesorienterade teman består handlingen ofta 
av ämnen såsom forntiden, vikingatiden, Sveriges landskap medan problem och 
relationsorienterade teman ofta består av känslomässiga inriktningar, exempelvis rädsla, 
mobbing och krig. Det finns även ett tredje område, estetiskt eller litteraturhistoriskt tema som 
handlar om sagor och årstider.  
 
Nilsson (1997) fortsätter med att betona vikten av att all läsning inom tema måste vara 
meningsfull. Texten ska bestå av en handling som intresserar eleverna och den ska ha något 
med deras eget vardagsliv att göra samt att eleverna ska finna en möjlighet till att 
känslomässigt känna igen sig. Detta menar han att få läroböcker lever upp till och att det är 
lika sällsynt som att se ”änglar” i klassrummet (Nilsson 1997).             

Barnboken 
Lundqvist (1984) anser att barnböcker är bland de första böcker som eleverna möts av. 
Böckerna är anpassade för elevernas tidigare kunskaper samt deras mognadsnivå. För att 
pedagogen ska fånga upp elever vars läsintresse är lågt kan det vara klokt att plocka fram 
enkla böcker där eleverna upplever att deras kunskap ligger på hög nivå. För att behålla 
elevernas intresse ska pedagogen successivt öka kraven på eleverna. Vägen till svårare böcker 
kommer oftast automatiskt tack vare att barnbokens intresse ger en öppning och vägledning 
(Lundqvist 1984). 
 
Enligt Lundqvist (1984) behöver små barn ofta enkla texter med stora bokstäver och 
färgstarka bilder. Barnen visar sinnelig och kreativ glädje över barnboken. Barnen förbättrar 
boken genom att bita och vika den. Det finns barn vars föräldrar inte ser vikten av att läsa och 
berätta sagor för sina barn, vilket innebär att redan i förskolan måste pedagogerna arbeta med 
sagostunder där pedagogen läser sagor (Lundqvist 1984). 
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Sagan kan enkelt göras om till en lek där eleverna får olika roller och uppgifter som de 
tillsammans löser. Efter att sagan är gestaltad kan eleverna oftast återberätta själv eftersom 
den har blivit lättare att förstå. Sagostunden ska alltid ha en fast tidpunkt för att eleverna ska 
vara förberedda på vad som komma skall (Ekström och Isaksson, 2000).    

Rim och ramsor 
Elevernas språk utvecklas med hjälp av pedagogen. När pedagogen introducerar rim och 
ramsor får de flesta eleverna glädje och njutning av de olika ljuden. För att eleverna ska bli 
stimulerade kan pedagogen använda sig av rörelsesånger, lekar, rörelse, rytm och tal. Rim och 
ramsor inspirerar till rytmiska rörelser. När pedagogen tar emot en ny elevgrupp bör den 
undersöka vilka rim och ramsor som eleverna kan hemifrån, detta för att knyta ihop deras hem 
med skolan. Äldre elever kan börja använda sig av rim och ramsor för att leka sig fram till en 
mer utvecklad språkbehärskning (Ekström och Isaksson, 2000). 
 
Ekström och Isaksson (2000) anser att när rim och ramsor är introducerade går de att utveckla 
till så kallade klapplekar. Lekarna fortsätter ofta ute på skolgården där eleverna, framför allt 
flickorna använder klapplekarna. De hittar även på egna versioner vilket är bra för fantasin. 
Eleverna brukar anse att det är roligt att experimentera med ord och stavelser. Pedagoger som 
använder sig av rim och ramsor i undervisningen får ofta elever som har lättare för att lära sig 
tal och skriftspråk (Ekström och Isaksson, 2000).  

Skönlitteratur är en form av gestaltning 
Eriksson och Lundfall (2000) anser att skönlitteratur är gestaltning. De menar att i en 
gestaltning berättar inte författaren allt, det handlar om att se det viktiga som står mellan 
raderna. När författaren skriver skönlitteratur gäller det för den att veta hur händelserna ska 
beskrivas och vad som ska vara med. Författarna ska endast skriva det som är relevant för det 
aktuella händelseförloppet.  Eftersom det är bättre för spänningen att säga för lite än för 
mycket kan författaren på så sätt styra elevernas reaktioner. I gestaltningen berättar inte 
författaren hur människor känner sig, istället beskriver den omgivningen och vad som sägs 
och görs. Genom att beskriva miljön och olika situationer får eleverna en vision om hur den 
aktuella situationen upplevs. Tack vare författarens gestaltning får de även på ett individuellt 
plan tolka texten och det som står mellan raderna. Eftersom författaren låter eleverna skapa en 
egen tolkningsförmåga blir de medskapare till litteraturens innehåll. Eriksson och Lundfall 
(2000) beskriver gestaltning som ett isberg. Med det menar de att allt som finns under 
vattenytan lämnas till elevernas fantasi och inlevelseförmåga. Författarna gestaltar eftersom 
de vill att läsarna, i detta fall eleverna, ska se litteraturen från djupet och därigenom själva 
bilda sig en egen uppfattning. För att eleverna ska få den gestaltning som författaren avser 
gäller det att beskriva. Att använda sig av gestaltning i klassrummet är enligt Eriksson och 
Lundfall (2000) det optimala sättet för att eleverna ska få förståelse om människors tankar och 
känslor. Pedagogen kan med hjälp av gestaltningen handleda eleverna i värderingsfrågor. 
Genom att läsa skönlitterära texter kan eleverna lära sig betydelsen av negativ ironi (Eriksson 
och Lundfall, 2000).  
 
Tanken med gestaltning är enligt Eriksson och Lundfall (2000) att komma till insikt om  hur 
olika människor är och inte hur de försöker vara. En av gestaltningens viktigaste regler är  att 
inget i den litterära texten får vara obeskrivligt. Författare använder sig av att beskriva miljön 
för att på så sätt säga det huvudsakliga om aktörernas inre. Ett annat sätt att gestalta är att 
använda sig av bild. Genom att författaren skriver med hjälp av dialoger ökar den elevernas 
tempo och spänning för texten. När dialogerna mellan litteraturens aktörer blir laddade ökar 
även elevernas intresse. I slutet av texten vill eleverna se hur allt knyts ihop. Eriksson och 
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Lundfall (2000) liknar slutet med något de kallar för ”plantering”. Plantering innebär att 
eleverna i början av litteraturen läser om detaljer som ska komma att vara till stor vikt för 
slutet. I litteraturen är början och slutet det viktigaste. Om början har en tråkig inledning 
tappar eleverna intresset och avbryter läsningen kring den aktuella litteraturen. Om eleverna 
anser att slutet är dåligt kan deras intresse för skönlitteratur blekna (Eriksson och Lundfall, 
2000). 

Skönlitteratur som drama 
När skönlitteraturen ska leda till drama gäller det att koncentrera sig på det som är väsentligt 
för händelseförloppet. I ett drama kan det ibland kännas som att aktörerna hoppar över några 
scener vilket inte är fallet. Dessa luckor handlar om att åskådarna, i detta fall eleverna, ska 
lära sig tolka och fantisera vad som händer mellan scenerna. Skillnaden mellan skönlitteratur 
och drama är scenrummet. I dramat är scenrummet färdigställt när eleverna kommer, även 
aktörerna är färdigsminkade och omklädda, detta skulle ta flera kapitel för författaren att 
beskriva. Genom att pedagogen tar med eleverna på en dramaföreställning kan de se 
skillnaden mellan att läsa en skönlitterär bok och att se en dramaföreställning. På 
dramaföreställningen kan eleverna tolka samhällsfrågor genom att exempelvis se aktörernas 
klädsel. Röstens tonfall och kroppsspråk kan avslöja hur människor reagerar i vissa 
situationer. Detta lär sig eleverna när de använder sig av att dramatisera litteraturen. Eriksson 
och Lundfall (2000) understryker återigen att läsaren, i detta fall eleverna läser mellan raderna 
när de använder skönlitteratur. De anser även att detta är aktörens uppgift i dramat att 
framhålla de undertexter som finns. Drama utgår alltid från någon form av berättelse och 
därför är det viktigt att aktörerna presenterar tiden, miljön, aktörerna samt grundhandlingen. 
När eleverna får beskriva ett drama kallas det för fabel. Fabeln är händelseförloppet i 
skönlitteraturens drama. Ett annat sätt att beskriva handling på är genom att använda sig av 
intrig, då anges händelserna i ordning. ”Fabel och intrig kan i många pjäser vara överdrivna, 
ibland blodiga, men tänk på att i litteraturen är ingenting särskilt lagom” (Eriksson och 
Lundfall, 2000, s.80).         
 
När eleverna ska gestalta en skönlitterär text till ett drama bör de tänka på att få åhörarna 
intresserade. För att dramat ska bli än mer intensivt är det bra med korta repliker. Vidare bör 
eleverna tänka på tonfall, dialekt, slang, fina ord, pauser och språket i övrigt. Drama ska 
förlita sig på aktörernas repliker och på vilken metod de använder dem (Eriksson och Lundfall 
2000).               

Bilden blir till text 
En bilderbok består av mestadels bilder som avslöjar bokens handling tillsammans med de få 
ord som står utskrivna. Text och bild hör ihop och därför bör inget av dem utesluta det andra. 
När pedagogen ska använda sig av exempelvis en bilderbok bör den först avgöra om det är en 
bra bilderbok. För att boken ska anses bra ska bilderna vara sammanhängande. När bilderna 
har utvecklats till text ska meningen fortsätta på nästa sida för att effektivisera läslusten. 
Bildvinkeln är viktig eftersom den avgör hur bilden uppfattas. Efter bilderboken kommer 
pekböckerna som också består av många bilder. Böcker som ser enkla ut när eleverna tittar på 
dem kan i själva verket vara svåra när de börjar läsa texten. När pedagogen ska använda sig 
av bilderböcker bör denna först ta reda på hur boken ska framhållas. Bilderboken ska läsas 
som en flytande ramsa och bli mer lekt med än läst.  

Läsprojektet Listiga Räven 
Listiga räven var ett läsprojekt som bedrevs i Rinkeby i norra Stockholm under 3 år. 
Projektledare var lärarna Birgitta Alleklev och Ingrid Olsson och barnbibliotekarie Lisbeth 
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Lindvall. Den läsinlärningsmetod som låg till grund för hela projektet kallas Whole Language 
och kommer från Nya Zeeland. Metoden är utarbetad av en professor vid namn Mary Clay. 
 
Alleklev och Lindvall skriver att grundtankarna bakom metoden är att arbeta med hur 
eleverna lär sig och att ge dem hjälp till självhjälp. Det är viktigt att börja där eleven befinner 
sig kunskapsmässigt och utgå ifrån det eleven redan kan (Alleklev och Lindvall, 2000, s.13). 
 

Vidare skriver de [Mary Clay] eleverna lär sig läsa genom att läsa och det är 
viktigt att de lär sig av riktiga böcker, skönlitteratur och facklitteratur, med ett 
innehåll som barnen tycker är intressant. Läsvärda böcker stärker deras 
självförtroende och övertygar dem om att läsning är spännande och roligt. 
Läsning ska alltid upplevas som något positivt och något som man vill fortsätta 
med. (Alleklev och Lindvall, 2000, s.13) 

 
Själva syftet med projektet var att stimulera eleverna till att utveckla sin läs och skrivförmåga 
på ett lustfyllt sätt. Målet var att få dem att bli självständiga läsare, vilket endast kan 
åstadkommas om de får och vågar pröva sig fram. Under projektets gång hade man ett nära 
samarbete med biblioteket då eleverna fick låna böcker men även ha boksamtal med den 
involverade bibliotekarien. Endast skönlitteratur samt facklitteratur användes som läromedel 
med undantag för matematikboken. Det inslag i projektet som var ständigt återkommande var 
att skriva, läsa, lyssna, återberätta, illustrera samt dramatisera. Alleklev och Lindvall skriver 
angående resultatet av hela projektet följande: 

 
Enligt vår uppfattning är resultatet över all förväntan. Vi märker bland annat att 
– läsintresset är mycket stort 
– läsförmågan ökar snabbare 
– ordförrådet blir bättre och bättre  
– språket utvecklas 
– barnens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blir mycket bättre 
– självkänslan hos barnen växer 
– skaparkrafterna stimuleras och får utlopp i bild och form.  
(Alleklev och Lindvall, 2000, s.7)               

Sammanfattning av bakgrunden 
I den tidigare forskningen framgår läsningens betydelse samt vilka metoder som kan användas 
för att uppnå en stimulerad läsmiljö. Vidare visar den tidigare forskningen hur skönlitteratur 
kan användas i undervisningssyfte. Skönlitteratur kan exempelvis användas som högläsning 
och efter avslutat moment kan litteraturen bearbetas med boksamtal. Vid boksamtal utvecklas 
eleverna socialt samt att de kan få en ny syn på den aktuella litteraturen. Vi anser att 
litteraturen i bakgrunden är relevant för vår studie eftersom vi ville ha belägg för att 
skönlitteratur i undervisningen är användbart. Vi finner detta område ytterst intressant och vill 
därför se om verkligheten överenstämmer med teorin.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur lärare och pedagoger för de lägre åldrarna använder 
sig av skönlitteratur i undervisningen. För att uppnå syftet har vi formulerat följande 
frågeställningar.  
 

• Hur ofta används skönlitteratur i undervisningen?  
• Inom vilka ämnen används skönlitteratur?  
• Vilka metoder används i arbete med skönlitteratur? 
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Metod 
De vetenskapliga metoder samt teorier som använts i undersökningen klargörs här i 
metoddelen. Studien har utförts via enkätundersökningar och intervjuer där intervjuerna är 
mer djupgående. Enkätsvaren och intervjuerna har endast hanterats av oss för att kunna 
fastställa resultatet. Vi har valt att redovisa enkätresultatet dels i löpande text samt i diagram 
medan intervjuerna enbart redovisas i löpande text.   

Val av datainsamlingsmetoder 
Med stöd av Molanders definiering av en vetenskaplig undersökning i boken 
Vetenskapsfilosofi, påbörjades undersökningen. ”Utförandet av en undersökning kan kallas 
vetenskapligt om man tillämpar vetenskapliga teorier och metoder.” (Molander, 1988, s.38) 
Tillvägagångssättet för val av datainsamlingsmetod gjordes utifrån syftet samt 
frågeställningar, även tidsaspekten och resurser för utförandet togs under beaktande. Valet 
stod mellan enkäter, intervjuer och observationer. Det slutgiltiga valet föll dock på enkäter 
samt intervjuer för att få en studie som var både kvalitativ och kvantitativ. 
 
Vad gäller begreppen kvantitativ respektive kvalitativ syftar de på tillvägagångssättet för att 
bearbeta samt analysera all tillgänglig information som samlats in till forskningsarbetet (Patel 
och Davidson, 2003). 
 

Med kvantitativ inriktad forskning så menar man sådan forskning som använder 
sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativ inriktad 
forskning menar man sådan forskning som använder sig av verbala 
analysmetoder. (Patel och Davidson, 2003, s.12) 

 
Inriktningarna framställs ofta som alltför olika, vilket i de flesta undersökningar ej är fallet. 
Kvantitativa inriktningar har ofta inslag av verbala analyser och kvalitativa har i sin tur ofta 
inslag av statistiska analyser. Formuleringen av undersökningsproblemet är avgörande för 
vilken inriktning forskningen tar. Vid frågor som rör hur och varför bör statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder användas vid frågor som behandlar tolkningar och förståelse 
däremot bör man använda sig av verbala analysmetoder (Patel och Davidson, 2003). 

Enkäter  
För att få en inblick i pedagogernas synsätt gällande användning av skönlitteratur i 
undervisningen utfördes en enkätundersökning. Hartman (2004) skriver att ”den 
undersökningsmetod där man låter individerna i undersökningen berätta om sig själva med 
hjälp av ett frågeformulär med fasta svarsalternativ till alla frågor kallas för 
enkätundersökning.” (Hartman, 2004, s.233) Vidare utformades enkäterna utifrån syftet och 
frågeställningarna samt med det stöd som finns i tidigare forskning om ämnet. I Enkätboken 
skriver författaren Trost (2001):  
 

Gruppenkäter är ganska vanligt förekommande i skolor och i andra sammanhang 
då flera är samlade och på så sätt lätt kan nås med ett frågeformulär. Vid dessa 
tillfällen kan vanligen den som sköter om distributionen och insamlandet av 
svaren också förklara egendomligheter och svara på frågor. (Trost, 2001, s.10) 

 
Vid utformandet av enkätfrågorna fanns även i åtanke vem frågorna skulle besvaras av, i detta 
fall lärare och pedagoger. Innehållet samt språket i frågorna behandlades därefter. Enkäten 
kom att innehålla öppna frågor där undersökningsgruppen fick uttrycka sina egna åsikter samt 
slutna frågor där de fick hålla sig till redan givna svarsalternativ.  
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Ejlertsson (2005) skriver om fördelar och nackdelar med enkätundersökning. Fördelarna är att 
urvalsgruppen samt att det geografiska området kan vara stort. Vidare kan 
undersökningsgruppen i lugn och ro besvara frågorna och även presentationen av frågorna 
och svarsalternativen sker på lika sätt för alla. Nackdelarna är att de ofta blir ett markant 
bortfall. Vid enkätundersökning finns endast ett visst antal frågor vilket gör att det blir en 
begränsad undersökning. Undersökningsgruppen har inte heller möjlighet att få frågorna 
förtydligade om osäkerhet uppstår kring formuleringarna.   

Intervjuer 
För att uppnå en mer kvalitativ undersökning utfördes även två intervjuer. Med intervjuerna 
avsågs att få ett mer djupgående och omfattande svar gällande pedagogers syn på användandet 
av skönlitteratur som undervisningsmaterial. Trost (2005) skriver att kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa får man komplexa 
och innehållsrika svar (Trost, 2005). Intervjuerna som utfördes bygger på den enkät som 
gjorts bland de berörda på skolan. Urvalet gjordes utifrån skolans värld samt utifrån 
intervjupersonernas professioner. Kvale (1997) tar upp följande i sin bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun. 
 

Att använda sig av intervjun som forskningsmetod är inget mystiskt: en intervju 
är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går utöver det spontana 
vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom 
omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade 
kunskaper. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, 
eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för 
intervjun presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades 
svar på frågorna. (Kvale, 1997, s.13) 

 
Intervjuerna som utfördes byggde på standardiserade frågor och förhållanden för de båda 
intervjupersonerna. Dock ställdes inte frågorna i den tänkta ordningen eftersom de intervjuade 
ofta kom in på sidospår som sedan automatiskt gled vidare till kommande fråga. Kvale (1997) 
anser att öppna och flexibla intervjuer där många av de avgörande besluten sker under själva 
utförandet, leder till att den som intervjuar utvecklar sin kunskap, intuition och insikt. Vidare 
menar han att intervjusamtalets stryka är att få ta del av andras åsikter och uppfattningar för 
att få en utökad beskrivning av komplexiteten av den mänskliga världen. Faran med 
intervjuundersökningar är att ställa ledande frågor eftersom det kan inverka på svaret (Kvale 
1997). Även Ejlertsson (2005) nämner en nackdel med intervjuer, han skriver att: ”Det  
är väldokumenterat, att respondenten vid en intervju i större eller mindre  
utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor.”  
(Ejlertsson, 2005, s.12) 

Undersökningsgrupp 
Undersökningen utfördes på en skola i Luleå kommun. För att ytterligare göra en avgränsning 
fokuserades de lägre åldrarna, det vill säga klasser från förskoleklass upp till år tre. De lärare 
samt övriga pedagoger som ingick i enkätundersökningen var förskollärare, lärare, 
speciallärare, andraspråkslärare, danspedagog, musiklärare samt fritidspedagog. 
Undersökningsgruppen för enkäterna bestod av sammanlagt 23 personer. De två intervjuade 
var grundskolelärare respektive andraspråkslärare och valdes utifrån deras mångåriga 
erfarenhet inom skolan.  
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Genomförande 
Enkäterna delades ut bland lärare samt övriga pedagoger på skolan i samband med en 
arbetsplatsträff. Undersökningsgruppen informerades om undersökningens syfte, gruppens 
anonymitet samt att enkäterna endast hanterades av oss. Vid det tillfället gavs även möjlighet 
att få förtydligande av frågorna. Patel och Davidson, (2003) skriver om enkät under ledning 
där undersökaren och deltagaren träffas för en gemensam genomgång och eventuellt 
förtydligande av specifika frågor (Patel och Davidson, 2003). Tidsramen för enkätsvaren var 
avsatt till två veckor och enkäterna inlämnades vid olika tillfällen. 
 
Vad gäller intervjuerna genomfördes de i ett mindre arbetsrum där undersökningspersonerna 
kände sig bekväma och avslappnande. Innan själva intervjutillfället förekom småprat om 
vardagliga saker, information gavs om undersökningen samt om deltagarnas och skolans 
anonymitet. Utförandet av intervjuerna skedde parallellt med varandra där båda pedagogerna 
närvarade samtidigt. En av oss ställde frågorna samt gjorde små noteringar, den andra 
lyssnade samt skrev grundliga anteckningar. Trost (2005) skriver att ”en slutsats av detta blir 
att gruppintervjuer inte skall användas för att komma åt attityder eller åsikter. De passar dock 
bra för att få fram deltagarnas erfarenheter och för att skapa idéer.” (Trost, 2005, s.24)  

 
Analys och tolkning  
Utifrån de två valda datainsamlingsmetoderna gjordes en analys. Enkäterna sammanställdes 
och vad gäller de slutna frågorna räknades svaren samman. Vidare placerades de in i 
respektive kategori, för att sedan förtydligas i diagram och i löpandetext. De öppna frågorna 
sammanställdes skriftligt för att få en överblick i vad undersökningsgruppen svarat. För att 
göra sammanställningen än mer tydlig söktes sedan gemensamma nämnare där svaren 
kategoriserades i enlighet med resultatet vi fick fram vilket sedan presenterades i löpande text. 
Intervjuerna diskuterades direkt efter genomförandet dels för att få ta del av varandras tankar 
om det som sagts och dels för att jämföra anteckningar. Backman (1998) skriver att i det 
kvalitativa tillvägagångssättet kan det underlätta om en viss strukturering av analysmomentet 
sker innan datainsamlingen inleds. Huvudanalysen sker dock ofta fortlöpande under 
datainsamlingsmomentet (Backman 1998).  
 
Den vanligaste utgångspunkten vid intervjuanalys, som även vi tillämpar i denna studie, är 
enligt Kvale (2007) ad hoc där olika tillvägagångssätt och tekniker skapar en mening med 
analysen. 
 

Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt 
intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt, kanske göra vissa kvantifieringar 
som att räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen, göra djupare 
tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av intervjun till berättelser, 
utarbeta metaforer för att fånga materialet, försöka visualisera resultatet i 
flödesdiagram och så vidare. Genom sådan taktik kan man i intervjuer finna 
förbindelser och strukturer som får betydelse för forskningsprojektet. (Kvale, 
2007, s.184) 

 
Bortfall 
Vid sammanställningen av enkäterna konstaterades ett mycket omfattande bortfall. Av 23 
utdelade återlämnades endast 13 stycken. Detta kan leda till ett ifrågasättande av 
undersökningsresultatets reliabilitet gällande slutresultatet. Trost (2001) skriver dock att på 
åtskilliga enkätundersökningar får man mellan 50-75 procent i svarsfrekvens (Trost, 2001). 
Denna undersökning blir placerad någonstans i det spannet.  
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Resultat 
Under denna rubrik delger vi vårt resultat som erhållits utifrån de enkäter och intervjuer som 
genomförts.  

Enkätresultat 
Enkätundersökningen redovisas främst genom stapeldiagram. En del av frågorna var så 
kallade öppna frågor och redovisas därmed i löpande text. Flera svarsalternativ var tillåtna på 
ett fåtal frågor vilket gör att slutsumman inte alltid överensstämmer med antalet frågor, det 
vill säga 13 stycken. 
 
Den första frågan i lärarenkäten gällde huruvida de tillfrågade pedagogerna använde sig av 
skönlitteratur i undervisningen. Här var resultatet entydigt. Samtliga pedagoger svarade att de 
använde sig av skönlitteratur i undervisningen. Ingen svarade nej på denna fråga. Andra 
frågan gäller hur ofta pedagogerna använder sig av skönlitteratur i undervisningen och här 
framkommer att de flesta som deltagit i studien använder skönlitteratur i undervisningen varje 
vecka. En undersökningsperson använder det varje månad och två andra använder 
skönlitteratur varje termin. Vidare har en undersökningsperson valt att inte svara på denna 
fråga. 
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Figur 1. En sammanställning av hur ofta pedagogerna använder sig av skönlitteratur. 
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Vidare framkom det att användandet av skönlitteratur är vanligast i svenska men det 
förekommer även i ämnen som matematik, engelska och musik. Ingen i 
undersökningsgruppen använder skönlitteratur i ämnet idrott. 
 

Enkätfråga 3
I vilka ämnen brukar du använda dig av skönlitteratur?
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Figur 2. Pedagogers användande av skönlitteratur inom olika ämnen.  
 
Den vanligaste arbetsmetoden är högläsning som tätt följs av temaarbete och boksamtal. Nio 
pedagoger använder boksamtal i undervisningen. Bänkboksläsningen är även den vanlig.  
 

Enkätfråga 4
Hur använder du dig av skönlitteratur?
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Figur 3. Pedagogers arbetssätt med litteratur. 
 
Nästa fråga gällde om pedagoger ser möjligheten att arbeta med skönlitteratur i praktiska 
ämnen. Tolv av tretton personer ser möjligheten, vidare har en person valt att inte svara på 
denna fråga. Tolv av tretton i undersökningsgruppen ser enbart fördelar och möjligheter att 
använda sig av skönlitteratur i undervisningen. De anser att tillgången av böcker med olika 
svårighetsgrader beroende på elevernas mognadsnivå är stor. Här nämner även vissa ur 
undersökningsgruppen att skönlitteratur kan hjälpa eleverna att samtala och förstå känslor. Sju 
personer påpekar hur viktig skönlitteraturen är för elevernas språkliga utveckling och 
stimulans. En person nämner att skönlitteraturen är viktig för elevernas fantasi.    
 

 16



Sex av tretton personer tycker inte att det finns några nackdelar eller svårigheter med att 
använda sig av skönlitteratur i undervisningen. Vidare menar fem personer att de vid vissa 
tillfällen kan vara svårt att hitta lämplig litteratur som passar till elevernas mognadsnivå. 
Ytterligare tre personer ser tiden som en problemfaktor, speciellt när det gäller lånetiden av 
böckerna. De tre pedagogerna anser att lånetiden utformar arbetets syfte och på så sätt får 
arbetet påtvingade gränser. Samtliga tretton personer i undersökningsgruppen betraktar 
skönlitteratur som ett bra komplement till övrigt undervisningsmaterial. 
 
Elva av tretton personer ser enbart positiva effekter i arbete med skönlitteratur. De menar att 
skönlitteratur i temaarbete är speciellt positivt bland eleverna. Eleverna tycker om att läsa och 
har variationsmöjligheter, de lär sig lyssna och återberätta samtidigt som deras fantasi 
utvecklas och inspirationen ökar. Undersökningsgruppen anser även att det leder till att 
spontana boksamtal uppstår. Vidare svarade en person nej och en person valde att inte deltaga 
i denna fråga.  

Intervjuresultat 
Intervjuerna presenteras här nedan i löpande text. 
 
Intervjuperson 1 
Den första personen som vi intervjuade är en lågstadielärare som för tillfället har en klass i år 
tre.  Denna klass har hon arbetat med sedan eleverna började år ett. Hon har även hand om 
skolans bibliotek där hon gärna tillbringar tid när det finns möjlighet. Det första mötet med 
skönlitteratur anser hon att eleverna får via högläsning. När hennes elever börjar skolan får de 
en läsläxa. Tanken med läxan är att eleverna ska ta hem litteraturen och föräldrarna ska läsa 
den högt. Läraren använder sig även av upplevelseläsning där eleverna funderar och ställer 
frågor. Ordförståelsen hos eleverna ökar samtidigt som intervjupersonen anser att eleverna får 
ett större ordförråd när skönlitteratur finns i undervisningen.  
 

Eleverna brukar läsa i bokcirkel. Bokcirkel innebär att eleverna delas upp i par, 
två och två och sedan turas de om att läsa högt för varandra.  

 
Intervjupersonens elever tycker om att forska och använder sig då ibland av faktaböcker som 
är utformade som sagor. Eftersom denna lärare är ansvarig för skolans bibliotek ser hon att 
denna variant av faktaböcker blir allt vanligare. Något som hon vill trycka på är vikten av att 
det alltid ska finnas tillgång till böcker. Eleverna ska läsa en stund per dag, ibland kan det 
hända att detta uteblir exempelvis vid friluftsdagar. Vidare får eleverna prata om böcker, 
recensera dem samt att de ibland presenterar böcker för sina klasskamrater. När eleverna 
presenterar böcker får läraren påminna dem att inte berätta slutet, detta för att hålla intresset 
för böckerna vid liv. Via skönlitteraturen anser läraren att eleverna kan använda sig av 
meningsbyggnad där de även kan leka med orden och utöka språkbruket. De ämnen där 
läraren använder sig mest av skönlitteratur är främst i svenska och engelska men skönlitteratur 
förekommer även i ämnena matematik och musik. Vilka böcker som används i 
undervisningen beror på vad det är för barngrupp. I vissa grupper vill eleverna läsa böcker 
inom samma genre och ibland är det en väldigt varierande grupp där många elever vill ha 
olika genre. Ofta börjar läraren med att presentera litteraturen och författaren för att på så sätt 
öka elevernas intresse. Vissa grupper nappar på det medan andra vill läsa något helt annat. På 
skolbiblioteket har ibland läraren boksamtal med sin klass och då är det vanligt att hon 
presenterar litteraturen.  
 

Eleverna ska inte bli påtvingade att läsa litteratur som de inte gillar eftersom det 
kan göra att de tappar sin läslust. 
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När eleverna arbetar med olika tidsepoker är skönlitteratur ett bra material i undervisningen. 
Eftersom intervjupersonen sköter skolans bibliotek brukar hon vara på biblioteksmöten där 
bland annat rektorn är med och ger sitt stöd för användandet av skönlitteratur i 
undervisningen.   
 
Intervjuperson 2 
Intervjuperson två är andraspråkslärare och arbetar med att stärka det svenska språket hos 
eleverna. I arbetet med de utländska eleverna använder hon sig av lättare barnböcker. De 
vanligaste böckerna hon använder sig av är Bu och Bä som är skrivna av Landström och 
Landström (1995-2006), Böckerna om Max som Lindgren och Eriksson (1981-2006) har 
skrivit. Hon använder sig även av andra böcker som liknar dessa. Böckerna som hon 
definierar är enkla, roliga och är en bra början för eleverna som behöver stärka sin svenska. 
Först och främst får eleverna lyssna när boken läses upp och sedan kan de exempelvis få 
återberätta den.  
 

Böckerna är enkla och lär de utländska eleverna att dra paralleller till det verkliga 
livet ganska fort.  

 
Att det finns ett skolbibliotek anser intervjupersonen gör det lättare för både henne och 
eleverna när de ska använda sig av skönlitteratur. I skolans närhet finns även ett större 
bibliotek vilket, enligt henne, underlättar vid anskaffandet av önskvärd litteratur.  
 

Jag använder skönlitteratur i undervisningen flera gånger i veckan eftersom jag 
anser att eleverna då utvecklar det svenska språket. 

 
I huvudsak använder hon sig av skönlitteratur i svenskämnet men i vissa fall även inom 
orienteringsämnen. Vid introduktion av en bok ger hon en kort resumé av bokens handling 
samt presenterar författaren.  

Diskussion 
I följande del framförs undersökningens reliabilitet och validitet, tillförlitlighet samt studiens 
resultatdiskussion. Våra egna tankar och reflektioner kring ämnet vad gäller användningen av 
skönlitteratur i undervisningen kommer även att belysas.  

Validitet och reliabilitet  
Rudberg (1993) skriver i boken Statistik: att beskriva och analysera statistiska data, att när 
det gäller forskning är det två begrepp som spelar en stor roll, validitet samt reliabilitet. Den 
gemensamma nämnaren för dessa är tillförlitligheten av den undersökning som utförts. 
Ursprungligen kommer ordet validitet ifrån latinets validitas och har definitionen stark, 
mäktig och gällande. Med validitet avses vilken tillförlitlighet en undersökning faktiskt har. 
Ordet reliabilitet kommer i sin tur ifrån engelskans reliabillity och har betydelsen 
tillförlitlighet eller pålitlighet. Reliabilitet har inte något med avsikten i undersökningen att 
göra utan den anger bara noggrannheten i det man undersökt, detta oberoende vad 
undersökningen gått ut på (Rudberg, 1993). 

Tillförlitlighet 
Genomförandet av studien utfördes med hjälp av enkäter samt för att göra studien än mer 
kvalitativ även med ett par intervjuer. Valet av enkäter som insamlingsmetod ansågs som 
lämplig vid det givna tillfället studien skulle ske. Den skulle visa på om, och hur i så fall 
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lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningssyfte. Lämpligheten bedömdes utifrån vår 
egen utgångspunkt eftersom tiden för studien var begränsad och vi ansåg att 
sammanställningen av enkäter skulle gå fortare än sammanställning av enbart intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes för att få en djupare inblick i lärares och pedagogers syn på 
användningen av skönlitteratur i undervisningen. Även validiteten i studien skulle förstärkas 
utifrån intervjuerna. Trost (2001) skriver dock i Enkätboken om vikten av tid vid en 
enkätundersökning. 
 

Att genomföra en enkät är en process och det tar vanligen lång tid från idé till 
färdiga rapporter. Man ska aldrig räkna med att en enkät kan genomföras på 
kortare tid än flera månader. (Trost, 2001, s.12) 

 
Av 23 enkäter som delades ut besvarades endast 13 stycken, bortfallet blev därmed ganska 
betydande. Här väcks frågan varför bortfallet blev så omfattande. Detta kan det bara 
spekuleras kring men hög arbetsbelastning hos lärarna och övriga pedagoger kan vara en 
legitim orsak.  
 
Tanken med intervjuerna var att genomföra dem enskilt för att bägge intervjupersonerna 
skulle komma till tals men eftersom personerna i fråga ville utföra dem samtidigt 
genomfördes de parallellt med varandra. Nu i efterhand kan konstateras att intervjuperson två 
inte uttryckte sina åsikter lika ofta som intervjuperson ett. Vad gäller intervjuerna som 
utfördes kan bara beklagas att inte bandspelare användes vid genomförandet. Vid 
användandet av bandspelare kan avlyssningen av materialet sedan ge en direkt återanknytning 
till intervjutillfället. Tonfall och andra nyanser i språket skulle återupplevas och kunna 
betonas ytterligare i texten vilket även skulle göra den än mer levande.  
 
Vi anser dock att vår studie har relativt god reliabilitet samt validitet oberoende av de 
markanta bortfallen vid enkätundersökningen. Studien visar att vi faktiskt undersökt det som 
avsågs och att den är utförd med sådan noggrannhet att den går att genomföra igen.  

Resultatdiskussion 
Intentionen med studien var att ta reda på hur lärare och pedagoger för de lägre åldrarna 
använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Resultatet visar att skönlitteratur användes i 
större utsträckning än förmodat. Majoriteten av pedagogerna använder varje vecka 
skönlitteratur i undervisningen.  Detta är något positivt eftersom vi verkligen tror på arbete 
med skönlitteratur. Genom att använda sig av skönlitteratur i undervisningen går många 
strävansmål samt uppfyllelsemål som Lpo 94 omfattar att nå, eftersom det är ett så 
mångfacetterat verktyg. 
  

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära utgör en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i 
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Lpo 94, s.9) 

 
Utifrån enkäterna och intervjuerna framgår det att skönlitteratur används som temaarbete, 
högläsning, boksamtal samt bänkboksläsning. Något annat som framgår tydligt i resultatet är 
att det vanligaste ämnesområdet där skönlitteraturen används i undervisningen är svenska men 
det förekommer även i andra ämnen såsom matte, engelska och musik. Vad gäller tematiskt 
arbete skriver Nilsson (1997) att skönlitteraturen kan integreras i olika teman och därmed 
behandla olika ämnesområden, exempelvis känslor och historia. Vidare framkom det att vissa 
i undersökningsgruppen finner stöd i skönlitteraturen vid arbete med känslor vilket vi tolkar 
som en arbetsmetod där eleverna får chans till en harmonisk identitetsökning där de lär känna 

 19



sig själva. Holmberg och Lindell (1994) menar att om pedagogerna tillåter eleverna att arbeta 
med text i olika former utvecklar de sina möjligheter att identifiera sig. Detta är något som 
även Eriksson och Lundfall (2002) lägger stor vikt vid.    
 
Genom att pedagogerna använder skönlitteratur i olika teman, ges eleverna möjlighet till 
gestaltning. Gestaltning är bra för elevernas fantasi samt att det kan vara en utmärkt 
arbetsmetod för att utveckla deras fantasi. Eriksson och Lundfall (2002) menar att det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att gestalta olika tiders och kulturers miljö. Genom att 
pedagogerna använder sig av gestaltning ger det utrymme för elevernas själsliga utveckling.     
 
Högläsning är en socialt sammansvetsad funktion där eleverna enligt Chambers (1995) 
upplever gemenskap och samhörighet via fantasi. Resultatet visar att högläsning förekommer 
ofta i den dagliga verksamheten. Vid högläsningen skapar sig eleverna en inre bild om 
litteraturen samtidigt som deras förväntningar ökar till nästa högläsningstillfälle. Att 
pedagoger använder sig av högläsning är viktigt för elevernas läsinlärningsutveckling 
(Chambers, 1995). Resultatet från intervjuerna visar att en bokcirkel där eleverna, två och två 
läser högt för varandra är en bra arbetsmetod.  
 
Studien visar att hälften av undersökningsgruppen ofta använder sig av bänkboksläsning. 
Eleverna borde enligt vår åsikt utvecklas mer om de ges tillfälle att arbeta tillsammans i par 
eller i grupp. När eleverna arbetar med skönlitteratur ökar samarbetsförmågan och de lär sig 
av varandra. Lundqvist (1984) anser att fri läsning och den så kallade bänkboksläsningen är 
en ensam metod som degraderar skönlitteraturen, detta eftersom eleverna enligt Lundqvist 
(1984) inte kommer att få rätt syn på skönlitteratur. Bänkboksläsning bör dock finnas till en 
viss utsträckning, så länge den inte utgör större delen av skönlitteraturläsningen.   
 
Resultatet pekar på att boksamtal var ett ofta förekommande inslag i bearbetningen av 
skönlitteratur. Att i grupp eller helklass kunna prata om en skönlitterärbok är ett bra sätt för 
eleverna att delge sina klasskamrater sina egna åsikter om den aktuella litteraturen. Vidare 
ökar elevernas förmåga att tala inför en grupp och de blir bekväma i den situationen.  
Boksamtal under lågstadiet bör enligt Lundqvist (1984) ske i små grupper som utvecklas till 
större efter ett tag. Eleverna får i slutet av samtalet ge litteraturen ett omdöme, detta kan 
påverka andra elevers läslust.  
 

Egna tankar och reflektioner 
Vad gäller våra egna tankar och reflektioner kring ämnet, så kan bara konstateras att på den 
skola som studien utfördes hade de verkligen anammat tanken att använda sig av 
skönlitteratur i undervisningen. Varför denna skola arbetade så mycket med skönlitteratur, på 
så många olika sätt, samt i olika ämnen kan vara värt att reflektera kring. En teori som vi hade 
var att det egna biblioteket som inrymdes i skolans lokaler hade en positiv inverkan på 
arbetet. Närheten till en biblioteksfilial var också något som vi reflekterade över och undrade 
hur mycket det kom att påverka skönlitteraturarbetet. Tillgängligheten samt lärarnas och 
pedagogernas eget intresse för litteratur såg vi som bidragande faktorer. I studien finner vi 
belägg, både i bakgrunden och i undersökningen för att i vår kommande yrkesutövning 
använda oss av skönlitteratur som en frekvent förekommande undervisningsmetod. Tidigare 
forskning pekar på att eleverna via skönlitteratur kan få en inblick i hur samhället fungerar. I 
intervjuerna framkommer det också att eleverna drar paralleller mellan skönlitteraturen och 
vardagslivet. Även Holmberg och Lundfall (2002) anser genom att eleverna får ta del av 
skönlitteraturens värld får de därmed också en ökad förståelse för hur samhället fungerar. 
Detta ger en klar fingervisning om hur användbar skönlitteraturen är.  
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Fortsatt forskning 
Vid påbörjandet av studien var vår tanke att fördjupa oss i olika arbetssätt med skönlitteratur i 
undervisningen. Bristen på tid var dock mycket påtaglig och vi fick nöja oss med att göra en 
mer övergripande studie och endast titta djupare på en del av dem. Det hade emellertid varit 
intressant att undersöka användningen av skönlitteratur i drama.  Skolan som studien ägde 
rum på sätter årligen upp en cabaré utifrån skönlitteratur som eleverna bearbetar och gör om 
till olika scener. I efterhand kan vi även tycka att det hade varit intressant att jämföra skolan 
där undersökningen ägde rum med en skola som inte har tillgång till eget skolbibliotek, för att 
se om användandet av skönlitteratur hade sett mer annorlunda ut där. Vår förhoppning är att 
vår undersökning väcker intresse och att fortsatt forskning tar vid där denna studie slutar. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning beträffande pedagogers 
förhållningssätt till att använda sig av skönlitteratur i 
undervisningen 
 
Vi är två blivande pedagoger från Luleå tekniska universitet som skriver vårat 
examensarbete. Våra förhoppningar med denna enkät är att få en bild av hur ni lärare 
använder er av skönlitteratur i er undervisning. Enkäten kommer att behandlas 
anonymt och endast granskas av oss.  
 
 

  Kvinna  Man Undervisar år _________ 
 
 

1. Brukar du använda dig av skönlitteratur i undervisningen? 
 
  Ja  Nej  
 
 
2. Hur ofta brukar du använda dig av skönlitteratur i undervisningen? 
 
 Varje vecka   Varje månad   Varje termin        Varje läsår    
 
 

3. I vilka ämnen brukar du använda dig av skönlitteratur? 
 

 Svenska  Matte  Engelska  Musik  Idrott  Annat 
 

4. Hur använder du dig av skönlitteratur? 
 
 Tema  Högläsning   Bänkbok   Boksamtal  Annat 

                     
                                                                                                            
5. Anser du att det är möjligt att använda skönlitteratur även i praktiska ämnen? 
 
  Ja  Nej  

  
 

6. Ser du några fördelar/möjligheter med av att använda dig av skönlitteratur i 
undervisningen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



7. Ser du några nackdelar/svårigheter med att använda dig av skönlitteratur i 
undervisningen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
8. Ser du användningen av skönlitteraturen i undervisningen som ett bra 

komplement till övrigt undervisningsmaterial? 
 
  Ja  Nej 
 
 
9. Kan du i övrigt se några positiva/negativa effekter med att använda dig av 

skönlitteratur i undervisningen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Tack för dina åsikter! 
Ann-Sofie och Therese  

 
 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Beskriv kortfattat hur just du använder dig av skönlitteratur i undervisningen. Hur ofta 
använder du dig av skönlitteratur? I vilka ämnen? 

 
2. Vilken skönlitteratur väljer du? Varför väljer du just dessa texter/verk? Hur tänker du 

kring urvalet? 
 

3. Berätta om hur ni bearbetar litteraturen/boken. Arbetar ni med den en längre eller 
kortare period? Brukar ni föra boksamtal kring den lästa litteraturen? Hur sker dessa i 
så fall?   

 
4. Hur introducerar du skönlitteraturen i klassen? På vilket sätt försöker du fånga 

elevernas intresse för de valda verken? 
 

5. Anser du att man borde använda sig av skönlitteratur oftare i skolans verksamhet än 
vad man gör idag? Varför/ varför inte?  
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