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ABSTRAKT  
 
Syftet med studien var att undersöka skönlitteraturen som företeelse i undervisningen ur elev- 
och pedagogperspektiv. Vår ansats var att undersöka hur elever upplever att arbeta med 
skönlitteratur i undervisningen, hur elever upplever skönlitteratur som läromedel i 
undervisningen, hur en pedagog ser på skönlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen samt på vilket sätt pedagogen använder sig av skönlitteratur i undervisningen. 
Tidigare teorier och forskning som berör skönlitteratur i undervisning ligger till grund för 
studien. Studien genomfördes med en empirisk forskningsansats där tre olika 
datainsamlingsmetoder tillämpades; observationer, intervjuer samt enkäter som sammanställts 
och analyserats via triangulering. Observationerna berörde en pedagog och 22 elever i år 3 i 
en skola i Norrbotten. Intervjuerna genomfördes med fyra slumpmässigt utlottade elever samt 
pedagogen, enkätundersökningen genomfördes av 20 elever. Resultatet av studien visade att 
både pedagogen och eleverna var positiva till skönlitteratur samtidigt som flertalet elever 
upplevde skönlitteratur som lustfyllt. Pedagogen ansåg att skönlitteratur var ett värdefullt 
verktyg i all undervisning.  
 
Nyckelord; Skönlitteratur, läromedel, undervisning, läsning och upplevelse. 
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INLEDNING 
 
Kursplanen för ämnet svenska tydliggör vikten av skönlitteratur för elevers arbete i skolan. I 
vår utbildning till lärare i ämnet svenska har fokus till stor del legat på skönlitteratur som ett 
viktigt läromedel i undervisningen. Vi har fått ta del av flera exempel på litteraturpedagogiska 
tillvägagångssätt där just skönlitteratur legat till grund för arbetet. Skönlitteratur och 
litteraturläsning anses vara ett betydelsefullt verktyg vilken främjar elevers språk och 
identitetsutveckling men även omvärldsuppfattning.   
   Under våra verksamhetsförlagda utbildningar vid olika grundskolor har vi erfarit att 
svensklärare har en annan syn än vår på skönlitteratur som läromedel i undervisningen. Vår 
erfarenhet är att undervisningen i ämnet svenska till stor del går ut på att arbeta med styrda 
läromedel där elever exempelvis fyller i grammatiska övningar i läroböcker eller skriver egna 
texter medan läsning av skönlitteratur endast sker korta stunder och till stor del i form av 
bänkbok eller som gemensam högläsning när tid finns över.   
   Avsikten med vår studie var att undersöka hur en pedagog ser på skönlitteratur som ett 
pedagogiskt verktyg men även hur denne använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Vi 
ville även undersöka hur elever upplever att arbeta med skönlitteratur samt hur elever 
upplever skönlitteratur som läromedel.  
   Som blivande lärare i svenska är vår uppfattning att en mångfald av olika arbetssätt skapar 
förutsättningar för en livslång givande kunskap för elever. Vi anser även att lusten och 
motivationen är en viktig hörnsten i ett givande lärande vilket ett arbete med skönlitteratur 
kan ge.  
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BAKGRUND  

Definition av skönlitteratur och läromedel 
Två viktiga begrepp i vår studie är skönlitteratur och läromedel. Definitionen av begreppet 
skönlitteratur är ”litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte 
enbart är avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning” (Malmgren 2006). Begreppet 
läromedel definieras ”pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i undervisningen” 
(Malmgren 2006). 
 

Förankring i styrdokument 
Kursplanen för ämnet svenska tydliggör hur viktig skönlitteratur är för elevers arbete i skolan. 
Utbildningen syftar till att ge elever möjlighet att använda och utveckla sitt läsande samt att 
uppleva och lära av skönlitteratur. Svenskämnet ska ge läsupplevelser som elever kan utbyta 
reflektioner och erfarenheter kring (Skolverket 2000). Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94 framhåller att eleverna ska få möjlighet att lära sig lyssna, diskutera, 
argumentera. Eleverna ska få tillfälle att använda sina kunskaper som verktyg för att 
formulera och pröva sina hypoteser, lösa olika problem, reflektera över egna erfarenheter. 
Eleverna ska kunna granska och värdera påståenden och förhållanden kritiskt. (Skolverket 
2006a) 

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 
Eleven skall 
– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 
upplevelser samt reflektera över texter, 
(Skolverket, Kursplanen för ämnet svenska) 

 
  Kursplanen för svenska beskriver att skönlitteratur öppnar nya fiktiva världar och förmedlar 
upplevelser och erfarenheter av glädje, humor, spänning och tragik. Pedagogen ska sträva 
efter att hjälpa eleven att finna meningsfull litteratur. Att arbeta med skönlitteratur bidrar till 
att eleven kan uttrycka sin tankar och känslor, att eleven förstår sig själv och världen och 
genom detta formas elevens personliga identitet. Genom skönlitteraturen skapas möjlighet att 
utveckla empati, förståelse för olikheter samt förmåga att ompröva värderingar och attityder. 
Detta kan leda till att motbilder formas, till exempel extremism, rasism, stereotypa könsroller 
och odemokratiska förhållanden. Skönlitteratur ger även kunskap om det svenska språket, 
olika kulturer och kulturella värderingar (Skolverket 2000). Eleverna ska enligt Lpo94 
utveckla en empatisk förmåga för andra människors situation och deras egenvärde 
(Skolverket 2006a).  
 

Läsutvecklingens perioder 
Enligt Malmgren (1997) är människans läsutveckling inte statisk utan förändras kontinuerligt. 
Malmgren beskriver en utvecklingsteori för litteraturläsning från det lilla barnet till den vuxna 
läsaren. Nedan kommer vi att redogöra för Malmgrens fem olika läsutvecklingsfaser:   

1. Den lekande läsaren 
2. Läsaren som hjälte och hjältinna 
3. Läsaren som tänker 
4. Läsaren som tolkar 
5. Den pragmatiske läsaren 
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1. Läsning som lek 
I den första fasen menar Malmgren (1997) att läsning som lek utgör den första fasen före 
skolåldern. I fokus står barnets uppfattning och användning av fiktion men även hur fiktionen 
är relaterad till omvärlden. Det är den magiska fantasins period där fantasi och verklighet 
förväxlas i lek, och där leken och fantasin till en början tas på djupt allvar. Barn i vår kultur 
möter tidigt fiktiva berättelser och bearbetar intensiva känslor genom lek och fantasi. Barnet 
lever i en magisk värd där gränsen mellan jaget, verkligheten och den fiktiva fantasin till en 
början är konturlös. Tänkandet är konkret, visuellt, situationsbundet och utmärks av 
varierande uppmärksamhet. Barnet fantasileker och kan inte skilja på fantasivärld och 
verklighet. Genom fantasiutlevandet skapar barnet den sociala trygghet som är viktig för 
identitetsutvecklingen.  
   Längre fram under lekperioden kan barnet genom social interaktion runt berättandet börja 
skilja på sin egen roll som åhörare/åskådare och berättarens roll som berättare. Barnet kan 
tryggt gå in i berättelsen och möta till exempel otäcka figurer utan att bli rädd som tidigare 
eftersom gränsen mellan fiktion och verklighet blivit tydligare. Detta ökar både tryggheten 
och möjligheten till inlevelse i berättelsen.  
 

2. Hjälte och hjältinna 
I den andra fasen, som inträffar i de yngre skolåren 7-12 år, menar Malmgren (1997) att 
läsaren lever sig in i en kompetent, oövervinnelig eller påhittig hjälte/hjältinna som löser alla 
problem och överlever alla faror i en äventyrsvärld. Identifikationen med en handlingskraftig 
hjälte eller hjältinna är viktiga. För att kunna orientera sig i omvärlden söker läsaren nu fasta 
gränser och tydliga distinktioner, vilket ytterligare stärker den tidigare fasens trygghetsbehov. 
Den nya sociala situationen som uppstår i samband med att barnet börjar skolan ställer nya 
kravsituationer som innebär att barnet är tvungen att utveckla nya uppfattningar om sig själv i 
relation med andra. Det gäller att klara nya situationer där föräldrarna inte längre utgör det 
sociala nätverket. I samband med nya identitetsproblem uppstår ett behov att uppleva sig själv 
som hjälte eller hjältinna. Fasens läsning hänför sig till äventyrsgenren som är jämförbar med 
och stämmer överens med det grundläggande i barnets socialisation samt i dess tankar och 
känslor.  
   Det naiva och magiska tänkandet ersätts av en kognitivt konkret fas där tänkandet söker 
tydliga orsaker och konsekvenser och människors handlingar antas ha bestämda och tydliga 
avsikter. Texter som är jämförbara med en sådan kognitiv stil måste vara relativt korta och 
raka utan svårtolkade bilder av världen. Handling och dialog ska stå i förgrunden och läsaren 
ska kunna koncentrera sig på den yttre handlingen. Den kognitiva aktiviteten i läsningen 
tillfredställer även ett undermedvetet behov av att avlägsna och mildra rädsla, oro och ångest 
som sammankopplas med sociala utmaningar som barnet möter. Genom att läsa om äventyr 
med lyckliga slut bygger läsaren upp ett skydd mot hotfull ångest. Läsaren har behov av att 
identifiera sig med hjältekaraktärer för att ha chans att uppleva psykisk lättnad och kunna 
utvecklas kognitivt. Berättelsen måste vara en förebild av vad läsaren vill vara men även det 
läsaren håller på att utvecklas till, det vill säga självständiga, oberoende individer som har 
kontroll över olika sociala situationer.(Malmgren 1997)  
 

3. Den tänkande läsaren 
Malmgren (1997) beskriver fortsättningsvis att den tänkande läsperioden infaller i tonåren 13-
17 år. Under tonåren kan ungdomar enligt ställas inför komplicerade erfarenheter och 
krisartade identitetsproblem vilket kan göra dem till tänkare. Ungdomar kan bearbeta egna 
och andras erfarenheter på ett omedelbart sätt som saknas i den tidigare periodens 
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förträngnings- och skyddsvärld. En berättelse bör nu vara verklig och läsaren bör kunna 
identifiera sig med en fiktiv karaktär genom att just känna igen egna eller andras erfarenheter. 
Under tonårstiden är det många ungdomar som upphör med att läsa litteratur men några lever 
vidare som tänkande läsare eftersom de genom litteraturen reflekterar över egna erfarenheter. 
Ur identitetskriser i tonåren växer en insikt fram om att livet inte är oskyldigt och romantiskt, 
utan komplicerat och sammansatt. Läsaren jämför texten mot verkligheten och realistiska 
texter kan accepteras i den litterära repertoar som är under utveckling.  
   Den egna personlighetsutvecklingen, formandet av den egna självbilden, urskiljandet av den 
egen sociala rollen utåt samt det egna livet inåt står i fokus hos tonåringen. Denna utveckling 
för med sig möjligheter till ett nytt, mer tolkande tänkande. Identifikationen av fiktiva 
karaktärers yttre handlingar och underliggande motiv blir viktiga, samt reflektionen över om 
karaktären liknar läsaren själv. Förekommer erfarenhetsanknutna reflektioner kan tänkandet 
utvecklas mot en mer abstrakt nivå. Den tänkande tonårsläsaren försöker finna innebörder och 
meningar med texter och livet. (Malmgren 1997) 

4. Läsaren som en verklig tolkare 
Malmgren (1997) menar att den tolkande läsaren uppfattar den litterära texten som något som 
är konstruerat och som kan tolkas utifrån olika perspektiv. Läsaren jämför fiktionen i texten 
med verkigheten på ett direkt sätt och är medveten om att en text är konstruerad av en 
författare. Texten ses som ett objekt som kan konstrueras, den uppstår och får mening i 
läsarens konstruerande tolkning. Texten kan läsas utan hänsyn till författarens avsikt och från 
olika läsarperspektiv i olika sammanhang.  
 

5. Den pragmatiske läsaren 
Den vuxne läsaren intar en nyttobetonad och resultatinriktad läsarroll med en mer praktisk 
hållning till läsningen av litteraturen. Många vuxna av idag läser inte skönlitteratur medan 
andra intensivläser skönlitteratur. Fiktiva upplevelser kan skingra vardagens tristess och 
problem.  
   Den pragmatiske läsaren är den mogna läsaren som anpassar sin egen läsning efter olika 
behov och situationer. Den pragmatiska läsningen bygger på intuition, sociala samband och 
samlad livserfarenhet. Den vuxna läsningen skiljer sig från den skolade, teoretiska läsningen 
eftersom den är personlig, spontan, styrs av läsarens egna avsikter och är inriktad på olika 
typer av bruksvärden. (Malmgren 1997) 
 

Litteraturpedagogik 
Litteraturpedagogik grundar sig på en holistisk syn på svenskämnet och symboliserar ett 
medvetet förhållande till skönlitteratur och dess användning. Ämnets grundelement att läsa, 
lyssna, tala och skriva integreras medvetet i arbeten genom skönlitterära texter samtidigt som 
den har ett kunskapsförmedlande syfte. (Hallberg 1993) 
 

Skönlitteraturens funktion i skolan  
All slags läsning handlar om meningsbildande och kommunikativa förståelseprocesser. 
Skönlitterära barn- och ungdomsverk kan i ett undervisningsperspektiv ha ett värde som 
centrala kunskapskällor i barn och ungdomars läroprocesser skriver Ewalds (2007) i sin 
doktorsavhandling Läskulturer – lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår.                      
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   Enligt Hallberg (1993) kan böcker och läsning erbjuda olika funktioner i elevarbetet. En 
barnbok är skönlitteratur som främst syftar till upplevelse oberoende av hur pedagogen 
använder den i undervisningen. Även när barnboken integreras i skolarbetet måste läsaren 
fortfarande ha möjlighet att uppfatta boken som skönlitteratur. Eleverna ska få uppleva att den 
skönlitterära upplevelsen har ett värde i sig. Boken ska fungera som något mer än ett 
hjälpmedel för andra ämnen och öppna dörrar för fantasin. Litteraturläsning i skolan ska 
främst skapa lust till boken som livsledsagare.  
   Målet med litteraturarbete enligt Wingård & Wingård (1994) är att utmana och utveckla 
elevernas språk både skriftligt och muntligt samt att stimulera till läsning. Läsning har ett stort 
värde för elevernas språkutveckling på flera olika sätt. Det bidrar till att ordförrådet breddas 
och språkkänslan stärks. Genom att läsa olika texter möter eleverna olika ord och uttryck som 
ofta återkommer i de olika texterna, eleverna nöter in ordbilderna och blir på så sätt säkrare på 
stavning. Läsandet ger också många effekter av värde för elevernas språkutveckling på olika 
plan. Ordförrådet utökas och språkkänslan förstärks, samtidigt som eleven upplever en känsla 
av avslappning och spänning, snarare än påfrestande krav på studieframgång. 
   Rosenblatt (2002) skriver att den yngre läsaren genom böcker och läsning lär sig hur de 
känslomässigt bör reagera i olika situationer eller på olika människor. Ur läsningen kan 
läsaren få idéer om vilket beteende eller vilken handling som värdesätts men även tillägna sig 
normer som förespråkas i olika situationer.  Böcker kan vara en befriande faktor och uppdaga 
att det finns andra livsformer än den egna. Litteraturen erbjuder ett stort urval av upplevelser; 
olika slags liv kan levas, framtida perioder i våra liv kan föreställas, vi kan närvara i olika 
sociala miljöer samt att olika lösningar på personliga problem kan prövas. Eleven kan 
uppfatta praktiska och känslomässiga resultat samt andra människors reaktioner, beröm och 
kritik. Via litteraturen kan läsaren utföra vådliga experiment i fantasin som i verkligheten 
aldrig skulle kunna utföras. 
   Att vara aktivt deltagande i en text innebär att läsaren går igenom, reflekterar och bedömer 
sina egna reaktioner på texten. En av fördelarna med detta är att utveckla förmågan att ta del 
av litteraturens språk samt att utveckla fantasin framhåller Rosenblatt (2002). Genom att 
samtala om läsupplevelsen och egna erfarenheter lär sig eleven att lyssna till sina 
klasskamrater och respektera dem. Eleven utvecklar även en förmåga att formulera sina egna 
tankar och åsikter, och arbetar på så sätt aktivt med sitt språk och sina attityder skriver 
Norberg (2001).  
   Hallberg (1993) menar att texter och läsning i skolan har olika funktioner och att de flesta 
texter fungerar som kunskapsförmedling, vilket i allmänhet inte leder till inlevelse eller 
upplevelse. Det är en speciell texttyp som möter elever vid läsinlärning och läsutveckling. 
Texternas innehåll har ofta en låg språklig nivå som ligger under elevens egen språkliga 
uttrycksförmåga, vilket innehållsmässigt även kan upplevas som barnsliga av eleverna själva. 
Dock kan beskrivande illustrationer placera texten i ett sammanhang. Hallberg betonar att en 
skönlitterär text skapar möjlighet för: 

•  upplevelse, inlevelse och engagemang, 
•  språklig utveckling, 
•  personlig utveckling, 
•  förslag till skrivande och stöd för eget skrivande, 
•  att resonera värderingar, 
•  jämförande med den egna verkligheten, 
•  att skapa motbilder till masskulturen. 

En skönlitterär text som barnboken, är därför ett betydelsefullt komplement till skolans olika 
texter. Skolverket (2006) skriver att ett flertal studier har visat att tryckta läromedel är det 
dominerande läromedlet i skolan idag. Läroboken används för att underlätta för pedagogens 
utvärdering av eleverna, den underlättar även det övriga arbetet och slutligen så har läroboken 
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en disciplinerande roll. Läroboken är också en kunskapsgaranti att eleverna lär sig det de ska 
göra. (Skolverket 2006:284) 
 

Pedagogens möjligheter som litteraturförmedlare 
Hallberg (1993) anser att pedagoger som litteraturförmedlare bör ha en aktiv roll som bygger 
på att kombinera sin insikt om elevers litterära behov med en god fortskridande kunskap om 
barn- och ungdomslitteratur. Pedagogen bör även vara väl insatt i nyutkommen barn- och 
ungdomslitteratur, artiklar och recensioner. Brodow & Rininsland (2005) påvisar att 
pedagogens engagemang för litteraturläsning avspeglar sig i eleverna. Nilsson & Nilsson 
(1990) menar att pedagogen måste ha kunskap om sina elever, om litteraturen och om 
litteraturpedagogiken för att denne ska kunna skapa ett varaktigt läsintresse hos eleven. Enligt 
Norberg (2001) brukar den så kallade slukaråldern av litteratur infinna sig då barnet är 9-12 
år. Under denna period måste pedagogen se till att samtliga elever förses med litteratur som 
passar dem och som stimulerar läslusten. För att eleverna ska få stöd att fördjupa sig i 
läsarbetet bör då och då en gemensam bok läsas i klassen och det är betydelsefullt att 
pedagogen själv läst verket innan arbetet med eleverna startas. Rosenblatt (2002) anser att 
pedagogen bör ha kännedom om barnets eller tonåringens intellektuella och emotionella 
utveckling för att kunna avgöra vad för slags böcker som ska läsas. Elever bör presenteras för 
verk som lämpar sig för deras intressen och mognad. Pedagogen bör också vara mån om att 
erbjuda både äldre och nutida verk som har en relevant innebörd för eleverna. Litteraturen har 
många möjligheter eftersom det litterära verket är en form av personliga upplevelser.  
   En pedagog som bedriver undervisning med litteratur som pedagogiskt hjälpmedel arbetar i 
en dynamisk, kreativ och föränderlig situation. Pedagogens uppdrag är att främja en givande 
och kreativ relation mellan verket och läsaren då litteraturen erbjuder en mångfald av 
förbindelser mellan människor och litterära verk. När en läsare konfronteras med en ny text 
bör läsaren stimuleras till att uppleva texten personligt. Den unge läsaren måste få hjälp med 
att hantera sina reaktioner på texten, men litteraturundervisningen skyndar oftast förbi den 
process där läsaren aktivt skapar och återskapar en text. Den framgångsrike 
litteraturpedagogen förvandlar lektionssalen till ett forum för kritiskt utbyte av personliga 
reaktioner. Utbyte av idéer och reaktioner utvecklar en förmåga att hantera mer krävande 
texter (Rosenblatt 2002). 
 

Pedagogens begränsningar som litteraturförmedlare 
   Ewald (2007) menar att elevernas olika läserfarenheter speglas i deras läsintresse. Elever 
med begränsade läserfarenheter från hemmet och från tidigare skolår uppmärksammas inte 
mycket av pedagogen och behöver endast läsa så lite som de kan komma undan med. De 
elever som känner motivation till att läsa hinner dock inte detta under lektionstid eftersom 
andra uppgifter först ska slutföras. På detta sätt hjälper varken läsning eller undervisning 
dessa elever vidare i arbetet kring texter. Däremot har de elever som redan har ett etablerat 
och aktivt läsintresse lätt att finna nya vägar till att inbringa bredare läserfarenheter. 
   Fortsättningsvis skriver Ewald att det i undervisningen är pedagogen som står i centrum, 
pedagogens instruktioner, frågor, uppläsningar och förklaringar prioriteras. Elevernas tid för 
muntliga och offentliga språkanvändningar samt enskild och gemensam litteraturläsning blir 
begränsad när lässatsningar inte görs. I de läskulturer som Ewalds undersökt saknas en 
didaktisk medveten litteraturundervisning vilket leder till att litteraturläsningen i stort sett 
övergår till att vara självgående.  
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De pedagogiska insatserna blir slumpartade och stimulerar bara undantagsvis till ett 
öppet prövande och analytiskt förhållningssätt där personliga eller kollektiva 
livserfarenheter och föreställningar relateras till de lästa texterna (Ewalds, 2007, 
s.373). 

 
I Ewalds undersökta skolkulturer hade ingen av pedagogerna erhållit någon fortbildning inom 
läs- och litteraturundervisning. Inte någon av pedagogerna ansåg heller att det fanns tid för att 
läsa aktuell barn- och ungdomslitteratur. Nyutbildade pedagoger strävar däremot efter att 
arbeta med skönlitteratur i svenskundervisningen i tematiskt upplagda 
undervisningsprocesser, men deras ambitioner möter svårigheter att fullfölja detta i praktiken. 
De tar snabbt efter de gamla läs- och svenskämnestraditionerna och skapar egna 
handlingsmönster som stärker den strukturer som format litteraturundervisningen som de tar 
avstånd från.  
 

Inlevelse och upplevelse 
Enligt Hallberg (1993) är inlevelse och upplevelse centrala begrepp, oavsett hur en litterär 
text bearbetas. Eftersom elever på olika plan ska utvecklas genom skönlitteraturen bör boken i 
klassrummet fungera som ett läromedel. Det är viktigt att skönlitterära böcker inte uppfattas 
som en belöning eller mindre betydelsefull än traditionella läromedel. Böcker som har en 
inlevelsestruktur tvingar elever att engagera sig, vilket utvecklar elevers lärande. Engagemang 
kräver även ett ställningstagande som i sin tur på sikt leder till en mognad hos eleverna.  
  Rosenblatt (2002) påvisar att varje gång en elev upplever ett konststycke formas i någon 
mening något nytt. För att kunna skapa förståelse av ett litterärt verk förutsätts att eleven 
gripits av texten på något sätt, till exempel genom att bli nyfiken eller engagerad av texten. 
Först när detta inträffat finns viljan att förstå alla känslor och föreställningar som författaren 
försökt överföra till texten. Samma text kan ha olika mening och värde för oss vid olika 
tidpunkter eller under olika omständigheter. Ett visst sinnestillstånd, en social kris, ett 
bekymmer eller en humörskiftning kan påverka om personen är särskilt mottaglig eller 
oemottaglig för det som texten erbjuder. Med hjälp av litteraturen kan läsaren placera problem 
utanför sig och därmed uppfatta och iaktta sin egen situation på ett objektivt sätt. Läsaren 
söker många olika slag av tillfredsställelser i litteraturen. Litteraturen kan erbjuda upplevelser 
som annars inte skulle vara möjliga eller tänkbara i våra liv. Människan har en inneboende 
kapacitet för många levnads- och handlingssätt som kan prövas genom litteraturen och 
därmed vinna tillfredsställelse. Varje insikt eller klargörande som den unge läsaren hämtar ur 
ett litterärt verk kommer att växa fram ur dess relevans för vissa sidor i hans egen 
känslomässiga eller intellektuella natur. Hela personligheten blir engagerad i den litterära 
upplevelsen. Litteraturen kan uppbåda och relatera till djupa personliga behov samt intressen, 
och därmed bli ett kraftfullt potentiellt medel i undervisningen. Ur dessa grundläggande 
behov och attityder uppstår beteenden. Långvarig samvaro med litteratur kan leda till ökad 
social känslighet.  
   Genom berättelserna blir läsaren medveten om olika personligheter, utvecklar en empatisk 
förmåga samt förståelse för andras behov och ambitioner.  Det litterära verket är som ett 
konstverk som erbjuder särskilda slags upplevelser. Berättelsen är en förlängning, en 
utvidgning av livet självt och upplevelsen är i högsta grad personlig. Den upplevelsemässiga 
aspekten är det som skiljer det litterära verket från andra former av verbal kommunikation 
åsyftar Rosenblatt (2002).  
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Sociokulturellt perspektiv 
Jönsson (2007) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv uppstår och utvecklas ett lärande i 
sociala interaktioner med andra. I gemenskap med andra växer föreställningsvärlden och 
olikheter blir en tillgång. Att läsa, lyssna, tala och skriva är sociala aktiviteter som är 
grundläggande. Barn måste få tillgång till människor runt omkring dem som läser, skriver, 
talar och använder skriftspråket i meningsfulla sammanhang. Den sociala aktiviteten är en 
grund som efterhand blir en del av den enskilde individen.  
 

Pedagogiska arbetssätt 
Nedan presenteras tre olika arbetssätt som kan förekomma i undervisningen i ämnet svenska. 
 

Pedagogens högläsning 
Enligt Hallberg (1993) får dagens barn via TV och media alltmer lyssna till det engelska 
språket. Utifrån detta faktum blir pedagogens högläsning för elever i skolan allt väsentligare 
eftersom det för många elever kan vara den enda gången de hör svenska i sammanhängande 
form. Att lyssna framkallar andra upplevelser än att titta. I lyssnandet kan vi rikta oss till 
någon annan, till vår egen inre bild och även vår fantasivärd. Eleverna breddar sitt litterära 
område, utvecklar sitt språk och sin förståelse av innehållet i takt med att de får tillgång till 
andra berättelser än de själva väljer eller kan läsa. Lyssnandet aktiverar också ett passivt 
ordförråd och övar eleverna i koncentration. Hallbergs rekommendationer är att högläsning 
bör ske minst 20 minuter varje dag upp till årskurs sju. Även Jönsson (2007) har en åsikt om 
att den gemensamma läsningen har en hel del fördelar. En känsla av gemenskap skapas när 
berättelsen gestaltar andras erfarenheter samtidigt som alla elever kan ta del av berättelsens 
innehåll oavsett läsförmåga. Uppmärksamheten riktas mot innehållet istället för på den egna 
läsningen, vilket utvecklar en sammanhållen läsupplevelse där fler elever blir delaktiga. 
Gemensam läsning kan liknas vid en resa där eleverna delar resandet och ledtrådarna texten 
ger. Pedagogen bör under sin högläsning vara lyhörd för elevernas förhållningssätt för att ha 
en möjlighet att tolka hur eleverna upplever texten men även om de förstår allt. Pedagogen 
bör även reflektera över textens innehåll för att förbereda sig på händelser som kan behöva 
diskuteras.  
 

Läsloggar  
Läsloggarnas syfte är att eleven ska få möjlighet att samla sina tankar ur en text och 
dokumentera dessa innan de möter kamraternas tankar i en diskussion. För elever fungerar 
läsloggar i första hand som ett tankestöd för att uttrycka sin läserfarenhet, värderingar, känslor 
och kopplingar till tidigare erfarenheter men även till att ställa frågor och hypoteser till texten, 
sig själv och pedagogen. För pedagogen kan läsloggar vara en hjälp för att få syn på elevers 
olika tankar (Jönsson 2007). 
 

Boksamtal 
Bokens innehåll blir föremål för gemensamma diskussioner och analyser som grundar sig på 
elevernas egna reflektioner av berättelsen. Boksamtal stödjer läsandet och skapar mönster för 
hur texter kan bemötas samt hur frågor kan ställas. Syftet med boksamtal är att den ska 
fungera som stöd till läsningen och lyfta hypoteser samt frågor (Jönsson 2007). 
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SYFTE 
Syftet är att undersöka och närmare beskriva företeelsen skönlitteratur i undervisningen ur 
elev- och pedagogperspektiv. Undersökningen fokuserar på fyra olika aspekter/delfenomen; 
elevernas upplevelse av arbetet med skönlitteratur i undervisningen, elevernas värdering av 
skönlitteratur som läromedel, pedagogens syn på användning av skönlitteratur i 
undervisningen och pedagogens användning av skönlitteratur i praktiska 
undervisningssituationer.  
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METOD  
Studien har för avsikt att beskriva hur elever upplever och värderar arbetet med skönlitteratur 
i undervisningen samt pedagogens synsätt och användande av skönlitteratur i praktiken.  
   Studien har genomförts under empiriska forskningsansatser. Metoderna för studien har 
bestått av ostrukturerade observationer, en intervju av pedagog (för intervjufrågor se bilaga 
1), en intervju av elever (för intervjufrågor se bilaga 2), samt en enkät (för enkätfrågor se 
bilaga 3). Studien inleddes med observationer för att få en överblick över det sätt som 
skönlitteratur används i undervisningen, men även för att tolka elevernas samt pedagogens 
beteenden på hur de upplever arbetet med skönlitteratur. Vi valde även att dela ut enkäter och 
genomföra intervjuer för att få en djupare inblick i elevernas och pedagogens uppfattningar, 
tankar och värderingar kring skönlitteratur som läromedel. Triangulering har använts för att 
sammanställa, analysera och jämföra våra undersökningsresultat med varandra. Enligt Patel & 
Davidson (2003) vägs informationen från olika insamlingsmetoder samman för att ge en så 
trovärdig bild som möjligt. Resultatet av trianguleringen har sedan jämförts och diskuterats 
med befintliga teorier samt forskning. 

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av 22 elever i år tre i en skola i Norrbotten samt deras 
ansvarige klasspedagog. Undersökningen pågick under fem veckor och löpande observationer 
genomfördes vid de tillfällen klassen arbetade med någon form av skönlitteratur. Pedagogens 
fokus under studien låg framförallt på högläsning, men även på tyst läsning där eleverna 
själva läste i egenvalda skönlitterära böcker. 
   Inför intervjumomentet lottades fyra intervjupersoner slumpvis fram, två pojkar och två 
flickor. Lottning valdes på grund av att egna värderingar inte skulle påverka urvalet. Vid 
enkätundersökningen var avsikten att samtliga elever skulle bilda underlag, men vid 
enkätgenomförandet uppstod ett bortfall på två elever.  
 

Material 
•  Intervjufrågor för intervju med elever. 
•  Intervjufrågor för intervju med pedagog. 
•  Enkät. 
•  Skönlitterärt verk. 

 

Genomförande 
Nedan redovisas genomförandet av undersökningens observationer, enkäter samt intervjuer. 
Boken Hjälp! Rånare! presenteras även under denna rubrik, detta på grund av att boken till 
stor del utgjort underlaget för intervjufrågor till både pedagog och elever.  

Observation 
Studien inleddes med observationer för att få en överblick över vilket sätt skönlitteratur 
används i undervisningen, men även för att ha möjlighet att tolka elevernas och pedagogens 
beteenden på hur de upplever arbetet med skönlitteratur. 
 

I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om 
omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna 
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erfarenheter, behov och förväntningar. Men observation är också en av de 
vetenskapliga teknikerna för att samla information. (Patel & Davidson, 2003, s.87) 
 

Patel & Davidson (2003) menar att observationer är ett utmärkt instrument vid insamling av 
information som gäller beteenden och händelser i naturliga situationer. Observationer kan 
utföras på olika sätt, dels strukturerade men även ostrukturerade. Den strukturerade 
observationen består av ett redan bestämt observationsschema, medan den ostrukturerade 
observationens syfte är att inhämta så mycket information som möjligt.  
   Observationerna av elever och pedagog genomfördes under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vi använde oss av ostrukturerade observationer som kontinuerligt ägde rum vid de 
tillfällen klassen arbetade med skönlitteratur. Vid samtliga observationer var vi två som 
observerade genom att föra skriftliga anteckningar. Detta för att i största utsträckning få 
möjlighet att registrera elevernas olika beteenden. Efter varje observationstillfälle 
sammanställdes och analyserades dagens resultat, vilket slutligen ledde till en mer realistisk 
bild av elevernas upplevelse av arbetet med skönlitteratur. Observationerna synliggjorde även 
elevernas samt pedagogens signaler på hur de upplever att arbeta med skönlitteratur.     
   Enligt Patel & Davidson (2003) kan olika typer av observatörer urskiljas. De olika 
observatörsrollerna är den deltagande och icke deltagande samt kända och okända 
observatören. Nackdelen med att vara deltagande observatör är att observatören kan störa 
gruppens naturliga beteende. Vårt förhållningssätt som observatörer vid de olika 
observationstillfällena var som icke deltagande, detta för att inte påverka elevers och 
pedagogens beteende. Vi var dock kända observatörer eftersom en naturlig kontakt med 
eleverna skapats under den verksamhetsförlagda utbildningen.  
   Varken elever eller pedagog var informerade om att observationer genomfördes. Efter 
avslutad observation av pedagogen upplystes denna om att observation ägt rum, detta för att 
få en så realistisk bild som möjligt av den rådande situationen. Vid varje avslutat 
observationstillfälle har en gemensam reflektion över resultatet ägt rum, resultaten har sedan 
sammanställts.  
 

Intervju 
Våra intervjuer utgår till största del från ett läst stycke ur högläsningsboken Hjälp! Rånare! 
men även från elevernas övriga upplevelser av skönlitteratur i skolan. Pedagogen har läst ett 
stycke högt för eleverna i klassen, efter högläsningen har fyra elever intervjuats om deras 
upplevelse av det lästa stycket och skönlitteratur i allmänhet. Pedagogen intervjuades 
angående dennes syfte av det lästa stycket men också bokens syfte i undervisningen. Vårt 
syfte var att intervjua både elever och pedagog innan pedagogen följde upp det aktuella 
stycket, detta för att synliggöra elevernas upplevelser av boken men även pedagogens syfte. 
Avsikten med pedagogintervjun var att få ett mer grundligt och omfattande svar när det gäller 
dennes syn på skönlitteratur i undervisningen.  
 

/…/ 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) 
 

 Vi valde att delge pedagogen intervjufrågorna innan själva intervjun, så att denne skulle få 
chans att förbereda sig. Resultatet av undersökningen beskrivs under avsnittet resultat. 
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   Intervjuer kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, utmärkande för kvalitativa 
intervjuer är att man ställer raka och enkla frågor som ger innehållsrika och sammanfattande 
svar (Trost 2005). Elev- och pedagogintervjuerna grundar sig på en halvstrukturerad 
intervjuform där graden av strukturering beror på ”/…/ i vilken utsträckning frågorna är fria 
för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare 
erfarenheter”. (Patel & Davidson, 2003, s. 71) Intervjufrågorna i vår studie är utformade som 
öppna frågeställningar med ett fåtal följdfrågor där eleven och pedagogen får möjlighet att 
utveckla sitt svar. Intervjuerna ägde rum på en lugn, ostörd och avskiljd plats i ett av skolans 
grupprum som är välbekant för elever samt pedagog. Platsen för intervjun är viktig eftersom 
det gäller att skapa en bra relation med den intervjuade.  Enligt Trost (2005) ska den 
intervjuade känna sig trygg i miljön, miljön ska vara ostörd och några åhörare ska inte 
förekomma. Trost betonar även att den intervjuade ska upplysas om att det som sägs är 
konfidentiellt. Intervjuerna inleddes med en kort information om intervjuns innehåll och även 
om deltagarens anonymitet och konfidentialitet. 
 

Med anonymitet menas helt enkelt att man inte vet namnet eller andra 
igenkänningstecken på den intervjuade. Med konfidentialitet menas att det som sägs 
inte kommer att föras vidare – ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort 
vad. (Trost, 2005, s. 41)   

 
Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av bandspelare, även anteckningar fördes 
parallellt under intervjuerna, detta för att få med så mycket som möjligt. Enligt Trost (2005) 
finns det både för- och nackdelar med att dokumentera intervjuer med hjälp av bandspelare.  
Fördelarna är att intervjun kan skrivas ut ordagrant samt att en stor mängd anteckningar inte 
behöver utföras, vilket leder till att fokus ligger på själva intervjun. Nackdelarna är att det kan 
ta lång tid att lyssna av intervjun samt att detaljer som gester och mimik går förlorade.  
 

Beskrivning av boken Hjälp! Rånare! 
Hjälp! Rånare! är en spänningsroman skriven av Laura Trenter som handlar om att bearbeta 
sin rädsla samtidigt som den visar hur viktigt det är att ha bra vänner.    
   På väg hem från skolan råkar tioåringarna Sebbe och Johanna ut för ett rån när dom är inne 
på posten. Två män med rånarluvor och K-pistar skriker åt alla att lägga sig ned. Sebbe och 
Johanna klarar sig fysiskt oskadda från rånet, men efteråt kommer rädslan. Barnen blir 
medvetna om att rånarna vet vilka de är och funderar över om rånarna är några de känner? 
Johanna misstänker att en granne är skyldig och börjar spionera på honom för att bevisa hans 
skuld. Samtidigt upptäcker Sebbe att en mystisk man står i hans trädgård och blir orolig att 
det är Sebbe han är ute efter. I boken får vi även följa med de två vännerna när de besöker 
skolpsykologen för att prata om det de varit med om. Boken växlar tidvis mellan verklighet 
och fantasi och i fantasin är Sebbe en superhjälte som klarar allt.  
 

Enkät 
Enkät och intervjumetoderna är båda informationsinsamlande tekniker som har en hel del 
gemensamt. Medan intervjuer grundar sig på personliga möten så grundar sig enkäter på att 
den som svarar på frågorna själv antecknar sina svar (Trost, 2007). Patels & Davidsons (2003) 
beskrivning av enkät under ledning innebär att datainsamlaren är närvarande när enkäten 
genomförs och kan vara till hjälp och förtydliga enkätens syfte. Enkätformuläret är enligt 
Trost (2007) ett undersökningsinstrument där man mäter människors beteenden, känslor och 
åsikter. Enkäter är huvudsakligen av kvantitativ natur eftersom undersökaren vill få fram hur 
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många procent som tycker eller handlar på ett visst sätt men även hur många som inte gör det. 
Om en kvantitativ analys skall genomföras för att ge svar på frågeställningar menar Patel & 
Davidson (2003) att det är lämpligt att frågorna är formulerade med flera svarsalternativ. 
   Enkäterna utfördes i elevernas klassrum under vår ledning. Eleverna blev informerade om 
enkätens syfte samt att eleverna är anonyma. Syftet med enkäten måste enligt Patel & 
Davidson (2003) klargöras, det måste även framgå om deltagarna är anonyma eller ej. Vid 
utformandet av våra enkätfrågor togs hänsyn till eleverna vilket resulterade i att språk samt 
innehåll hanterades därefter. Enkäten bestod till största del av frågor med fasta svarsalternativ, 
samt en öppen frågeställning. Eftersom samtliga elever svarade på identiska frågor i samma 
ordning är enkäten helt standardiserad. Trost (2007) menar att de flesta kvantitativa 
undersökningar som är baserade på enkäter har hög standardisering och strukturering. Hög 
standardisering innebär att formuläret har tydliga fasta frågor som är riktade till ett visst 
område, ser likadant ut för alla och sänds ut samtidigt. Förhållandena bör vara lika för alla 
som svarar på enkäten, inga variationer ska alltså förekomma. En hög grad av standardisering 
ökar även möjligheterna till jämförelse vilket är en viktig del av den kvantitativa 
undersökningen.  
   Enkätfrågornas syfte är att synliggöra elevernas upplevelser av att arbeta med skönlitteratur 
i skolan. Svaren gav oss en inblick i hur de upplever att arbete med skönlitteratur och då 
främst i skolan. Enligt Patel & Davidson (2003) är det angeläget att veta att undersökningen 
har god validitet det vill säga att undersökningen utreder det den har för avsikt att undersöka. 
Även reliabiliteten bör vara god vilket innebär att undersökaren måste veta att 
undersökningen utförs på ett trovärdigt sätt. Enkäten genomfördes under vår ledning i 
klassrummet. Vi gick tillsammans med eleverna igenom fråga för fråga med hjälp av 
overhead apparat. Frågor och svarsalternativ lästes även upp för eleverna så att de fick 
möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter kring enkätfrågor och svarsalternativ. 
Eleverna valde sedan det svarsalternativ som passade bäst in på deras upplevelse. Eleverna 
upplystes även om att enkäten skulle genomföras enskilt.  Enkätresultatet presenteras som 
stapeldiagram under rubriken resultat. 
 
 

RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras resultaten som framkommit utifrån observationer, intervjuer 
och enkäter som genomförts.  
 

Observationsresultat 
Observation av eleverna har skett under åtta olika tillfällen medan pedagogen observerades 
under två olika tillfällen. Varje observationstillfälle varade mellan 20-30 minuter. 
Sammanfattning av observerade arbetssätt med skönlitteratur i ämnet svenska samt pedagog 
och elevobservationerna redovisas nedan.   
 

Observation av olika arbetssätt  
Observationerna av pedagogens olika arbetssätt där skönlitteratur ingick visade att fokus till 
största del, under denna studies period, lades på gemensam högläsning av ett litterärt verk 
med två uppföljande boksamtal, men även av elevernas tysta individuella läsning av en 
egenvald skönlitterärt bok, som följdes upp genom att eleven skrev en bokrecension och 
muntligt återgav handlingen för klasskamraterna. Äppelboken som är ett grammatiskt 
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läromedel i ämnet svenska samt boken om Pojken och tigern som är ett skönlitterärt 
läromedel som även berör ämnet geografi nyttjades, men vid färre tillfällen än skönlitteratur. 
Arbete med Pojken och Tiger observerades vid ett tillfälle. Äppelboken användes endast då 
eleverna själva valde att arbeta med grammatik, alla valde inte att arbeta med boken 
samtidigt. Skönlitteratur nyttjades under studiens period i ämnet svenska samt i det pågående 
projektet.  
 

Observation av elever  
Sammanfattning: 
Under samtliga observationstillfällen som gäller högläsning har eleverna haft möjlighet att 
rita. Vissa gånger fick eleverna rita fritt och andra gånger någonting ur bokens handling. De 
flesta elever valde att rita under högläsningen, medan andra bara satt och lyssnar, stannade till 
ibland och tittar upp och fängslas av berättelsen. Genom att pedagogen ställde frågor kring 
texten såg vi om eleverna hade uppfattat berättelsens innehåll. De flesta elever svarade gärna 
på pedagogens frågor. Ett fåtal elever ställde frågor kring innehållet i boken. Under 
högläsningen gick en del elever upp för att vässa pennor eller hämta ritpapper. Det var oftast 
samma elever som rörde sig i klassrummet. Under större delen av högläsning rådde tystnad i 
klassrummet. Efter avslutad högläsning där eleverna ritat någonting ur handlingen fick 
eleverna visa och berätta om sina teckningar för varandra. 
   Vid tyst läsning fick eleverna själva bestämma plats var de skulle sitta, de flesta valde att 
sitta i klassrummet medan ett fåtal valde korridoren som läsmiljö. Majoriteten av elever satt 
tysta och läste i sin bok. Småprat inträffade ibland mellan en del elever, men de tystnade 
snabbt och fokuserade sig på den tysta läsningen. Ett fåtal elever avbröt sin läsning och 
arbetade då istället i Äppelboken. Ett fåtal elever hade behov av att röra sig och kunde ibland 
gå omkring i klassrummet för att sedan sätta sig ned, ibland störde dessa elever de övriga, 
men oftast hände ingenting. Vid arbetet med Pojken och Tigern signalerade några/sex av 
eleverna missnöje till läromedlet.  
 

Observation av pedagog 
Sammanfattning:  
Pedagogen inledde båda högläsningstillfällena med att informera eleverna om det var tillåtet 
att rita valfritt eller om eleverna skulle rita något ur berättelsens handling under pågående 
högläsning. Eleverna ombads sedan berätta om vad som hänt i berättelsen vid föregående 
högläsningstillfälle. Under högläsningstillfällena förflyttade sig pedagogen i rummet och 
gjorde avbrott i läsningen två till tre gånger för att ställa frågor kring innehållet. När några av 
eleverna började småprata med varandra, oftast om bokens innehåll, valde pedagogen att 
stanna upp i läsningen och vänta tills eleverna tystnat. När det ena högläsningstillfället 
avslutats delade pedagogen upp eleverna i fyra mindre grupper, eleverna fick ett antal frågor 
som utgår från boken att diskutera kring. Det första högläsningstillfället avslutades inte med 
någon form av uppföljning. 
 

Intervjuresultat 
Intervjuer redovisas nedan i löpande text. 
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Sammanfattning av pedagogintervju  
Pedagogens syfte med att läsa skönlitteratur är i mångt och mycket kopplat till målen för 
ämnet svenska. Eleven får träna sig på att lyssna, läsa, grammatik, möta olika genrer och 
författare som eleven inte i första hand skulle ha valt. Syftet är även att eleverna får möjlighet 
att läsa böcker om andra människor som lever under andra förhållanden än de själva samt att 
få en förståelse om någon annans situation. Pedagogens uppfattning är att skönlitteratur är ett 
verktyg som hjälper elever att identifiera sig med olika situationer på ett bra sätt. Syftet kan 
också vara att använda skönlitteratur som ingång till ett ämne, projekt eller som ett värdefullt 
redskap i olika ämnen. Trots detta väljer pedagogen ofta en underhållande bok där eleverna 
får chans att lyssna och slappna av. Även elevernas egna boktips eller idéer kan styra val av 
högläsningsbok. Genom att göra eleverna delaktiga i valet av bok fångas intresset och 
motivationen upp.  
   Det bakomliggande syftet till den aktuella boken Hjälp! Rånare! kopplas till ett pågående 
projekt där syftet är att eleverna ska känna att de duger som de är och accepteras för det. 
Eleverna ställs inför etiska dilemman och får tillsammans diskutera olika åsikter. De får även 
öva att tolka det osagda, både när det gäller sociala relationer samt att läsa mellan raderna i en 
text. Eftersom det i gruppen existerar mycket attityd kan berättelsen synliggöra och bearbeta 
rädsla men även hjälpa elever att förstå att de duger som de är och våga visa det. Av de 
aktuella kapitlen väljer pedagogen att bearbeta skillnaden mellan fantasi och verklighet samt 
drömmar och hemligheter.  
   Pedagogen tror att eleverna upplever boken som mycket spännande, den är lätt att följa och 
har ett bra driv framåt. Hon upplever att eleverna gillar det de hör och vill veta hur det går. 
”När man läser så ser man när det blir spännande, för då slutar de med allt de håller på med 
och tittar upp. Det räcker inte med att lyssna. Eleverna måste få bearbeta bilden i huvudet.”  
   Genom att emellanåt stanna upp i boken får pedagogen möjlighet att urskilja om alla elever 
är med och förstår. Pedagogen anser även att det är viktigt att eleverna får fråga om det är 
något de inte förstår, på så sätt hjälper eleverna varandra att förstå boken. Ibland kan hon dock 
känna att det kan verka störande med avbrott, till exempel när upplevelsen är det viktigaste. 
Pedagogen kommer att arbeta vidare med fantasin. Klassen kommer att få diskutera och tänka 
till om hjältarnas betydelse i berättelsen. Eleverna kommer även att få reflektera kring deras 
egna drömmar.  
   Att läsa skönlitteratur högt är något som pedagogen anser vara värdefullt. Genom att läsa 
högt delar eleverna gemensamt på en läsupplevelse. Nackdelen med högläsning är att en del 
elever inte följer med i berättelsen. ”Läser man sin egen bok kan tanken flacka iväg och då 
backar man tillbaka, men när man läser högt då kan någon fantisera om något som lästs och 
då tappar eleven handlingen när han/hon sedan kommer tillbaka in i boken.” Pedagogen 
anser att det är betydelsefullt att elever övar tyst läsning, eftersom ovana läsare kan ha svårt 
att följa med i handlingen om lästekniken inte är utvecklad när de läser tyst.  
   Skönlitteratur nyttjas i klassen på något sätt minst 3-4 gånger i månaden. Det finns alltid 
någon högläsningsbok igång. För det mesta använder pedagogen skönlitteratur för att träna 
lyssnandet, men anser att upplevelsen är viktig. Skönlitteratur används när klassen arbetar 
med stavning, meningsbyggnad och språklära. Skönlitteratur används även stundtals som 
ingång till nya teman eller projektarbeten. Pojken och Tigern är ett läromedel som används i 
klassen och pedagogen anser att verket är ett bra läromedel eftersom den behandlar både 
svenska, historia och geografi. Pedagogen försöker variera undervisningen av boken genom 
att läsa högt samt att eleverna läser högt för varandra i läsgrupper.   
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Intervju med elever 
Elev 1 upplever att lyssna på och läsa skönlitteratur som någonting positivt och menar att man 
av skönlitteratur kan lära sig saker som ”vad man ska och inte ska göra”.  Eleven skapar 
bilder i huvudet under högläsning samtidigt som eleven lyssnar och koncentrerar sig. Eleven 
beskriver att det känns bättre när pedagogen stannar upp och ställer frågor kring texten, 
eftersom det då ges möjlighet att tänka efter. Eleven är nöjd med bokvalet, eftersom det blev 
den bok eleven röstat på. Eleven upplever den aktuella boken som spännande och rånet är det 
som har fängslat eleven mest. Ur det lästa kapitlet är det när huvudpersonerna upptäcks av 
vaktmästaren när de spionerar på den eventuella rånaren som upplevs som mest intressant. 
Eleven beskriver även här att bilder skapades i huvudet. Av det aktuella kapitlet har eleven 
lärt sig ”att man inte ska ljuga så ofta och att man ska berätta om något händer för en vuxen 
som kan ringa polisen”. 
 
Elev 2 upplever skönlitteratur positivt och menar att det kan vara en avslappning att lyssna 
eller läsa. Genom skönlitteratur anser eleven att man kan lära sig läsa och skriva på ett bra 
sätt. ”Man lär sig att se hur ett ord stavas och kommer ihåg det i huvudet.” Eleven upplever 
det positivt när pedagogen stannar upp och ställer frågor kring texten eftersom man då kan 
skapa en bättre förståelse av innehållet. Boken upplevs som bra och spännande och rånet är 
det eleven minns mest, ”jag vill ju veta vilka som är rånarna”. Det lästa kapitlet upplever 
eleven som spännande framförallt när huvudpersonerna hälsar på hos den eventuella rånaren. 
”Jag tänker på hur mycket taggar de kunde ha stuckit sig på när de hoppade ut ur häcken.” 
  
Elev 3 upplever egen läsning och att lyssna till skönlitteratur som något ganska roligt och 
föreställer sig under läsningens gång bilder i huvudet av hur det kan se ut. ”Barnböcker är 
viktiga eftersom man får fantasi av att läsa.” När pedagogen stannar upp i läsandet och ställer 
frågor kring texten upplever eleven att alla får vara delaktiga. Boken upplevs som bra, rolig 
och spännande och det mest intressanta är när huvudpersonerna spionerar på den eventuella 
rånaren. Eleven fängslas av boken som helhet men upplever inte att något nytt lärande skett.  
 
Elev 4 upplever skönlitteratur som någonting trevligt men även spännande och intressant. 
”Det är lika viktigt att träna på att lyssna på som att själv läsa skönlitteratur.” Eleven anser 
att det är bra att pedagogen ställer frågor kring texten eftersom man då får berätta vad man 
tror ska hända. Å andra sidan uttrycker eleven att det kan kännas störande om pedagogen 
avbryter för ofta. Boken upplevs som bra och rånet samt när huvudpersonen drömmer är det 
som eleven minns mest. Det mest intressanta i det lästa kapitlet upplever eleven är ”när han 
drömde att han var spindelmannen” samt besöket hos den misstänkte rånaren. 
 

Sammanfattning av elevintervjuer   
Samtliga elever upplevde högläsning som någonting positivt. Alla förutom en elev ansåg att 
ett lärande ägde rum av att läsa eller lyssna till skönlitteratur. Lärandet bestod till exempel av 
stavning, fostran och regler, hör- och läsuthållighet. Elev 3 ansåg inte att något lärande ägde 
rum men sa samtidigt att man fick fantasi genom skönlitteratur. Samtliga elever upplevde det 
positivt när pedagogen stannade upp i läsningen och ställde frågor kring innehållet. Eleverna 
upplevde då att de hade möjlighet att få en större förståelse av berättelsen. Elev 4 ansåg dock 
att avbrotten kunde upplevas som störande om de inträffade för ofta. Alla fyra elever var 
överens om att högläsningsboken upplevdes som spännande. Tre av eleverna upplevde att 
rånet var det mest intressanta i boken, medan elev 4 ansåg att huvudpersonens drömmar var 
intressanta. I det senast lästa kapitlet upplevde samtliga elever att besöket hos den misstänkte 
rånaren var det mest intressanta. En elev ansåg att huvudpersonens drömmar var intressanta.   
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Enkätresultat 
Enkätundersökningen redovisas i första hand via stapeldiagram. Enkätfråga 4b var en öppen 
fråga och redovisas i löpande text. Resultaten grundar sig på svar från 20 av totalt 22 elever.  
 
 

Enkätfråga 1. Hur känns det för dig när du läser 
skönlitteratur?
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Antal elever

 
Diagram 1 

Diagram 1 visar hur eleverna själva upplever skönlitteratur. Majoriteten upplever den egna 
läsningen av skönlitteratur som positivt, medan endast en elev upplever det egna läsandet av 
skönlitteratur som mindre roligt.  
 
 
 

Enkätfråga 2. Hur känns det när någon läser 
skönlitteratur högt för dig?
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Diagram 2 

 
Diagram 2 synliggör hur eleven upplever att lyssna till skönlitteratur när någon annan läser 
högt.  Övervägande del upplever det positivt att lyssna till högläsning av skönlitteratur medan 
endast en elev upplevde lyssnandet som mindre roligt.  
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Enkätfråga 3. Hur tycker du att du läser?
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Diagram 3  

Diagram 3 redogör för hur eleven själv upplever sin lästeknik. Flertalet elever upplever att de 
läser bra eller ganska bra medan ett fåtal upplever att deras lästeknik är mindre bra eller dålig. 
 
 
 

Enkätfråga 4a. Tycker du att det är viktigt att läsa 
skönlitteratur?
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Diagram 4 

Diagram 4 redogör om eleverna anser att skönlitteratur är viktigt eller ej. De flesta elever 
anser att det är viktigt att läsa skönlitteratur medan ett fåtal elever inte anser sig veta. Endast 
en elev tycker att läsning av skönlitteratur inte är viktig.  
 
 
 
 
Enkätfråga 4b. Varför, skriv och berätta 
Sammanfattning: 
18 elever motiverade sitt svarsalternativ på enkätfråga 4a. Majoriteten upplever läsningen 
positivt samt att ett lärande sker. Ett fåtal elever anser att fantasin förbättras av skönlitterär 
läsning. En av eleverna anser även att det är viktigt att lära sig läsa för att i framtiden kunna 
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läsa högt för sina barn. En av eleverna som gav svarsalternativet vet ej motiverade sitt svar 
med att alla kanske inte tycker om att läsa skönlitteratur.  
 
 
 

Enkätfråga 5. Vad tycker du är roligast att arbeta 
med på svenskan?
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Diagram 5 

Diagram 5 synliggör vad eleverna upplever som mest positivt att arbeta med under ämnet 
svenska. Övervägande majoritet anser att skönlitteratur är det mest positiva läromedlet i 
ämnet svenska medan en elev anser att Äppelboken är roligast. Ingen av eleverna upplevde att 
arbetet med Pojken och Tigern var roligt.  

Sammanfattning av enkätresultat  
Majoriteten av eleverna upplevde det egna läsandet och att lyssna till när någon annan läser 
skönlitteratur för dem som någonting positivt. Flertalet elever upplevde att den egna 
lästekniken fungerar bra samt att skönlitteratur är viktigt. Fem elever upplevde att ett lärande 
ägde rum vid arbete med skönlitteratur medan två av eleverna ansåg att fantasin förbättras. 
Den övervägande delen av eleverna upplevde att arbete med skönlitteratur var det mest 
positiva arbetssättet i ämnet svenska.  
 

Analys av resultat    
Observationsresultatet visar att högläsning samt elevernas tysta läsning var det dominerande 
arbetssättet under studiens gång. Elevobservationen visar att eleverna lyssnade koncentrerat 
vid högläsning och fängslades av berättelsen. Elevobservationen visar att eleverna är 
koncentrerade vid egen tyst läsning. Både pedagog och elevobservationerna visade att ett fåtal 
avbrott i läsningen där, frågor kring innehållet ställdes, förekom två till tre gånger per 
observationstillfälle. Majoriteten av eleverna svarade villigt på pedagogens frågor. Vid ett av 
observationstillfällena av pedagogen, uppföljdes högläsningen av det skönlitterära verket 
Hjälp! Rånare! med boksamtal där eleverna i mindre grupper fick diskutera utifrån 
pedagogens utvalda frågor kring boken.    
   Enligt enkätresultaten ansåg övervägande del av eleverna att skönlitteratur var det mest 
lustfyllda läromedlet vid arbete i ämnet svenska. Av elevintervjuerna kan utläsas att samtliga 
elever upplevde läsning och lyssnandet till skönlitteratur som någonting positivt. Majoriteten 
av eleverna upplevde enligt enkätresultatet både högläsning och egen läsning som någonting 
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positivt. En fjärdedel av eleverna ansåg enligt enkätresultatet att ett lärande ägde rum vid 
arbetet med skönlitteratur, medan elevintervjuresultaten visade att övervägande del av de 
intervjuade ansåg att ett lärande ägde rum. Samtliga elever upplevde, enligt intervjuresultaten, 
det som någonting positivt när pedagogen stannade upp i läsningen och ställde frågor kring 
innehållet. Pedagogintervjun visar att pedagogen fann det positivt att stanna upp i läsningen 
av boken emellanåt eftersom pedagogen då fick möjlighet att urskilja om alla var med och 
förstod innehållet. En av de intervjuade eleverna samt pedagogen upplevde att avbrott i 
läsningen kan vara störande om det inträffade för ofta. Pedagogen ansåg att skönlitteratur var 
ett bra verktyg i undervisningen eftersom det hjälper elever att vidga sitt lärande på många 
olika sätt i samtliga ämnen. Skönlitteratur ansågs av pedagogen vara viktig ur 
underhållningssynpunkt där elever gavs möjlighet att bara lyssna och njuta. Enligt 
pedagogintervjun nyttjades skönlitteratur i undervisningen tre till fyra gånger i månaden och 
då som högläsning eller som läromedel i ämnena svenska och geografi. Skönlitteratur 
användes som ingång men även som läromedel i olika teman eller projektarbeten.  
 

Sammanfattning av resultat 
Genom triangulering konstateras att de olika datainsamlingsmetodernas resultat stämmer 
överens. Det sammanställda resultatet visar att eleverna upplever både att själv läsa samt att 
lyssna till skönlitteratur i skolan som någonting positivt. Skönlitteratur upplevs av 
övervägande antal elever som det mest lustfyllda läromedel. Pedagogen anser att 
skönlitteratur är ett bra verktyg i undervisningen i ämnena svenska, historia, geografi samt 
projekt eller olika teman. Pedagogen betonar även att skönlitteratur är viktig som upplevelse 
och underhållning. Större del av eleverna anser att ett lärande sker vid arbete med 
skönlitteratur. Högläsning av ett litterärt verk samt elevernas tysta individuella läsning av 
skönlitteratur var arbetssätt som förekom oftast i undervisningen i ämnet svenska.  Arbete 
med Äppelboken samt Pojken och Tigern förekom vid betydligt färre tillfällen.  
 
 

DISKUSSION 
I diskussionen presenteras studiens validitet och reliabilitet, triangulering och studiens 
begränsade tid, därefter diskuteras våra slutsatser av studien utifrån vårt syfte och 
frågeställningar kopplat till tidigare introducerade teorier. Avslutningsvis presenterar vi våra 
tankar kring betydelsen av vår studie för vår kommande yrkesroll och fortsatt forskning.   
 

Metoddiskussion 
God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultaten i en studie ska kunna 
generaliseras, det vill säga att resultatet inte bara berör de undersökta personerna utan även 
andra människor (Kvale 1997). Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att veta att 
studien har god validitet det vill säga att undersökningen utreder det den har för avsikt att 
undersöka. För att kunna säkerställa validiteten är ett alternativ att jämföra utfallet av ett 
mätinstrument med ett annat. I och med att studien är genomförd med en empirisk ansats där 
olika datainsamlande metoder rekommenderas har vi använt oss av observationer, intervjuer 
och enkäter. Genom att sammanställa, analysera och jämföra de olika resultaten med varandra 
har resultaten säkerställts via triangulering. Vår uppfattning är därför att vår studie har en 
relativt hög validitet. Kvale (1997) påpekar att validering är något som ska ske kontinuerligt, 
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inte bara i slutet av en studie. För att öka validiteten ytterligare hade fler pedagoger kunnat 
intervjuas. 
   Trost (2005) menar att tillförlitligheten är ett av de stora problemen när det gäller kvalitativa 
studier. Det måste framgå i studien att de data som är insamlade samt att analyserna är 
trovärdiga. Reliabiliteten bör vara god vilket innebär att undersökaren måste veta att studien 
utförs på ett trovärdigt sätt (Patel & Davidson 2003).  
   Vid samtliga observationstillfällen har vi varit två observatörer. Vi har båda fört 
anteckningar och efter varje avslutat tillfälle har vi sammanställt och analyserat resultaten. 
Intervjufrågorna till pedagogen lämnades ut dagen innan intervjutillfället, detta för att vi 
önskade trovärdiga och genomtänkta svar. Vi är medvetna om att resultatet av 
pedagogintervjun hade kunnat bli annorlunda ifall pedagogen inte haft möjlighet att förbereda 
sig på intervjufrågorna, resultatet hade då möjligen blivit mer spontat, men mindre 
genomtänkt. Vid samtliga intervjuer så väl pedagogintervju som elevintervju har vi båda varit 
närvarande. Intervjuerna spelades in på band för att underlätta och säkerställa 
sammanställning och analys av resultaten. Enkätundersökningen genomfördes under ledning 
och stöd av oss ifall eventuella tolkningssvårigheter skulle uppstå. Patel & Davidsson (2003) 
menar att det vid enkätgenomförande är viktigt att försäkra sig om att de svarande har 
uppfattat frågorna riktigt. Vi anser att reliabiliteten av vår studie i detta avseende är 
förhållandevis hög.  
   ”Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma 
resultat vid en förnyad mätning. Ett problem i detta sammanhang är att man då förutsätter ett 
statiskt förhållande”. (Trost, 2005 s.104) Människor är inte statiska utan förändras 
kontinuerligt. Detta innebär att människor med största sannolikhet svarar olika vid olika 
tillfällen, trots att intervju- och enkätfrågor ser likadana ut. Vår uppfattning är att vår studie i 
detta avseende har relativt låg reliabilitet.  
   Vi anser att triangulering var en bra metod utifrån elevperspektiv. En del elever vågar inte 
eller vill av någon anledning inte berätta sina egna åsikter i en intervju. I en anonym enkät 
erbjuds dessa elever möjlighet genom skrift uttrycka vad de egentligen anser. Alla elever är 
olika och får genom olika informationsinhämtande metoder möjlighet att uttrycka vad och hur 
de känner och tycker.  
   Vi kan konstatera att studiens begränsade tid på fem veckor inte varit tillräckliga. Pedagog 
och elever har inte haft möjlighet att arbeta med alla metoder som är möjliga inom 
svenskämnets ramar, vi har istället fått se ett fragment av hela spektrat av arbetssätt som kan 
förekomma. Hade studien genomförts i en annan klass eller på en annan skola där arbetssättet 
varit annorlunda är det möjligt att resultatet blivit ett annat. Vi valde att studera det som 
pedagogen för tillfället hade fokus på, det vill säga, högläsning och tyst läsning. 
Intervjufrågorna utgick till största del från högläsningsboken, detta var ett medvetet val för att 
kunna jämföra och analysera elevernas upplevelser och tankar kring boken. Eftersom alla 
elever hade olika böcker vid egen tyst läsning, uteslöt vi intervjuer i detta moment på grund 
av att studien då blivit för omfattande. Vi antar att det hade blivit svårt att jämföra och 
analysera elevernas upplevelser av det lästa om eleverna läst olika böcker med olika innehåll.    

Resultatdiskussion 
Intentionen med studien var att undersöka hur skönlitteratur upplevs och värderas i 
undervisningen samt hur skönlitteratur används i praktiken. Eftersom pedagogens fokus, 
under denna studies period, till största del låg på högläsning formades studien till stor del 
utifrån detta. Hade studien genomförts i en annan klass eller i denna klass, men vid en annan 
tidpunkt hade resultatet möjligtvis blivit ett annat beroende på vilket arbetssätt som bedrivits i 
klassen.     
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Hur upplever elever arbetet med skönlitteratur i undervisningen?  
Resultatet av samtliga informationshämtande metoder visar att majoriteten av eleverna 
upplevde högläsning av ett skönlitterärt verk som någonting positivt.  
   Observationerna synliggör elevernas beteende som visar att eleverna var fokuserade, 
motiverade och fängslades av den skönlitterära berättelsen. Även pedagogen upplevde att 
eleverna fängslas av det de hör och blir nyfiken på fortsättningen. Vad gäller upplevelsen och 
förståelsen av en litterär berättelse påvisar Rosenblatt (2002) att det förutsätts att eleven blir 
nyfiken eller engagerad av texten på något sätt för att kunna förstå de känslor och 
föreställningar som författaren försöker förmedla. 
   Elevintervjuerna samt observationsresultaten visar att den aktuella högläsningsboken Hjälp! 
Rånare! upplevs som spännande, dramatisk och fängslande, vilket stämmer överens med 
Malmgrens (1997) teori om att elever i åldern 7- 12 år är inne i hjälte och hjältinnefasen där 
de under denna period lockas av läsning som tillhör äventyrsgenren.  
   Genom enkät och elevintervjuerna framkom att ett flertal elever upplevde att ett lärande 
ägde rum vid arbetet med skönlitteratur. Vår tolkning av intervjuerna är att eleverna är väl 
medvetna om vad de kan lära sig av ett skönlitterärt verk, vilket i sin tur visar att de är väl 
insatta i vad de ska lära sig i svenskundervisningen. Att eleverna upplevde skönlitteratur som 
något positivt var kanske inte så oväntat, men att de även själva såg att ett lärande ägde rum 
bekräftade för oss hur viktig skönlitteraturen är i skolan.  
   Vi finner att elevernas lästeknik kan påverka hur eleven själv upplever att läsa 
skönlitteratur. Har eleven svårigheter vid läsning anser vi att läsning av skönlitteratur kan 
upplevas negativt. Rosenblatt (2002) anser att det är av stor vikt att eleven introduceras för 
verk som lämpar sig för dennes intresse och mognad.  
 

Hur värderar elever skönlitteratur som läromedel? 
Enkätundersökningen synliggör att eleverna upplevde skönlitteratur som det mest positiva 
arbetssättet i ämnet svenska. Av sammanlagt 20 elever var det endast en elev som föredrog ett 
annat läromedel än skönlitteratur. Vid högläsning samt egen tyst läsning tolkar vi genom 
elevobservationerna att skönlitteratur av eleverna upplevs som lustfyllt. Pedagogintervjun 
visar att pedagogen ansåg att läromedlet Pojken och Tigern var ett bra läromedel som kunde 
användas i många sammanhang. Under studiens gång använde sig pedagogen endast av 
Pojken och tigern samt Äppelboken som läromedel vid ett fåtal tillfällen. Det hade varit 
intressant att se om resultatet blivit ett annat om fler läromedel använts och hur resultatet 
blivit om fokus hade legat på något av dessa två läromedel istället för på skönlitteratur. I 
kursplanen i ämnet svenska Skolverket (2000) står det beskrivet att en av pedagogens 
uppgifter är att för eleverna hitta meningsfull litteratur. Som blivande pedagoger anser vi att 
det är viktigt att eleverna på något sätt intresseras eller berörs av det aktuella läromedlet eller 
skönlitteraturen för att ett lärande ska kunna ske.   
 

Hur ser pedagogen på användningen av skönlitteratur i undervisningen? 
Pedagogen ansåg att högläsning av skönlitteratur var värdefullt, samt att det främsta syfte med 
att läsa skönlitteratur för det mesta var kopplat till målen för ämnet svenska. Genom att 
använda skönlitteratur i undervisningen får eleven träna sig på att lyssna, läsa, språklära, 
reflektera och diskutera olika åsikter. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
Skolverket (2006a) framhåller att eleverna ska få möjlighet att lära sig lyssna, diskutera och 
argumentera och Wingård & Wingård (1994) menar att läsandet ger många effekter som är av 
värde för elevernas språkutveckling.  
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   Ett annat av pedagogens syfte är att eleverna genom skönlitteratur i undervisningen får 
möjlighet att läsa och höra om andra människor som lever under andra förhållanden. Genom 
skönlitteraturen får eleverna även större förståelse för någon annans situation. Detta är något 
som ett flertal författare och forskare har påpekat i sina teorier. Rosenblatt (2002) menar att 
det litterära verket kan liknas vid en konstskapelse som erbjuder speciella upplevelser. Genom 
berättelsens innehåll kan eleven bli medveten om olika personligheter samt utveckla en 
empatisk förmåga och förståelse för andras behov och ambitioner. Kursplanen i svenska 
betonar att skönlitteraturen ger möjlighet för eleven att utveckla empati och förståelse för 
andra. (Skolverket 2000) 
   Vi liksom Hallberg (1993) anser att svenskämnets grundelement att läsa, lyssna, tala och 
skriva integreras i arbetet med skönlitterära texter, samtidigt som den har ett 
kunskapsförmedlande syfte. Trots detta är det få pedagoger som använder skönlitteratur 
kontinuerligt i undervisningen. Personligen anser vi att det är av stor vikt att elever ges 
möjlighet att reflektera och diskutera över det lästa för att på så sätt utveckla sin egen 
identitet, få erfarenhet och kännedom om hur andra tänker, bearbeta sin egen situation men 
även att vidga sin omvärldsbild. Jönsson (2007) menar att samtal kring det gemensamt lästa 
fungerar som stöd för läsningen och lyfter frågor och hypoteser. Samtal skapar även mönster 
för hur texter kan bemötas och ur eleven kan ställa frågor.  
   Pedagogintervjun synliggör att pedagogen nyttjar skönlitteratur som högläsning där 
underhållning och upplevelse står i fokus, även Hallberg (1993) menar att barnboken är 
skönlitteratur som främst syftar till upplevelse.  
 

Hur använder pedagogen skönlitteratur i praktiska undervisningssituationer? 
Som tidigare nämnts låg studiens fokus till största del på högläsning. Pedagogintervjun visar 
att högläsning ur ett skönlitterärt verk förekommer ungefär 3-4 gånger i månaden. Under vår 
studie såg vi att högläsning av skönlitteratur förekom minst två gånger i veckan. Detta kan ha 
att göra med att klassen under studiens gång arbetade med ett projekt där högläsningsboken 
fanns med som en del. Hallberg (1993) skriver att dagens barn allt mer via TV och media 
lyssnar till det engelska språket, vilket i sin tur leder till att högläsning av ett litterärt verk på 
svenska i skolan bör bli allt mer väsentligt eftersom lyssnandet skapar andra upplevelser än att 
titta. Av denna orsak rekommenderar Hallberg att högläsning upp till årskurs sju dagligen bör 
ske minst 20 minuter. Vår teori är att högläsning av ett gemensamt litterärt verk är givande ur 
många aspekter. Eftersom TV och dator idag tar upp en stor del av elevernas tid så menar 
även vi att det är av stor vikt att eleverna dagligen får lyssna till skönlitteratur. Genom 
högläsning av skönlitteratur får samtliga elever, även de som betecknas som lässvaga, dela en 
gemensam upplevelse med andra. Detta medför även att läslusten, ordförrådet och fantasin 
förstärks. Utifrån en gemensam högläsning kan pedagogen utmana eleverna i gemensamma 
uppföljningsmetoder. Vi upplever att högläsning ofta är något som pedagoger läser när tid 
finns över, det vill säga att högläsningen inte är schemalagd. Intressant här är att den 
intervjuade pedagogen upplever skönlitteratur som något värdefullt, men trots detta ändå 
endast väljer att använda skönlitteratur i undervisningen 4-5 gånger i månaden. Orsaken till 
detta sporadiska användande av skönlitteratur kan vara många, det kan till exempel handla om 
att göra val utifrån den undervisningstid som finns till förfogande.   
   Pedagogen inledde varje högläsningstillfälle med att eleverna fick återberätta och reflektera 
över handlingen från det senaste lästillfället. Under högläsningen ställde pedagogen emellanåt 
frågor kring texten. Pedagogen ansåg att det var viktigt att eleverna gavs tillfälle att ställa 
frågor kring berättelsen för att få större förståelse av boken. Intervjuerna visar att både 
pedagogen och eleverna tyckte att det var både givande och positivt när pedagogen stannar 
upp i högläsningen, men att det även kunde upplevas som störande. Jönsson (2007) menar att 
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det är ur sociala interaktioner med andra som ett lärande uppstår och utvecklas. Genom att ta 
del av andras tankar växer den egna föreställningsvärlden och olikheter blir en tillgång. 
Genom att ställa frågor kring bokens innehåll anser vi att pedagogen får möjlighet att urskilja 
huruvida eleverna har uppfattat det som har lästs samt att eleverna själva kan hjälpa varandra 
att förstå det litterära verket. Vi anser att det för samtliga är värdefullt att det ställs frågor 
kring berättelsen, men ställs frågor i för stor omfattning kan det störa hela upplevelsen.  
   Hallberg (1993) menar att böcker och läsning kan erbjuda olika funktioner i elevarbetet. 
Barn och ungdomsböcker är skönlitteratur som främst syftar till upplevelse oberoende av hur 
pedagogen använder den i undervisningen. När det litterära verket integreras i skolarbetet 
måste läsaren fortfarande ha möjlighet att uppfatta boken som skönlitteratur. Eleverna ska få 
uppleva att den skönlitterära upplevelsen har ett värde i sig. Det skönlitterära verket bör 
fungera som något mer än ett hjälpmedel för andra ämnen och öppna dörrar för fantasin. 
Pedagogen menar att skönlitteratur kan användas som ingång till ett nytt ämne men väljer 
oftast en högläsningsbok som är underhållande och som ger eleverna möjlighet att bara lyssna 
och gå ned i varv. Litteraturläsning i skolan ska främst skapa lust till boken som livsledsagare 
anser Hallberg (1993). Vi anser likt pedagogen, att skönlitteratur kan användas till mångt 
mycket mer, till exempel kan ett skönlitterärt verk utgöra grunden för ett helt projektarbete.  
   Pedagogintervjun visade att pedagogen valde att använda det skönlitterära verket Hjälp! 
Rånare! som ett hjälpmedel till det pågående projektet som handlar om attityder samt att 
eleverna duger som de är. Ur det aktuella verkets lästa kapitel var pedagogens mål att 
bearbeta fantasi, verklighet, drömmar och hemligheter. Efter läst kapitel gavs eleverna 
möjlighet att reflektera och tänka till kring hjältarnas betydelse i berättelsen samt kring deras 
egna drömmar. Jönsson (2007) beskriver boksamtal som ett pedagogiskt arbetssätt där 
elevernas egna reflektioner av berättelsen gemensamt diskuteras och analyseras. Rosenblatts 
(2002) beskrivning av en framgångsrik pedagog är att denne har en förmåga att förändra 
klassrummet till ett forum för analyserande utbyten av personliga reaktioner. Våra 
erfarenheter är att de flesta pedagoger inte väljer att följa upp sina högläsningsböcker i någon 
form utan att funktionen i första hand är att uppleva en skönlitterär berättelse.  Läslogg och 
boksamtal anser vi är två förträffliga arbetssätt av många när det gäller uppföljning av 
skönlitteratur. Eleverna får via arbetet med att skriva läslogg möjlighet att själv reflektera och 
dokumentera sina egna tankar och genom boksamtal ges elever möjlighet att ta del av 
varandras tankar samt diskutera dessa. Vid det observerade boksamtalet upplevde vi att det 
framkom många kloka tankar och reflektioner, eleverna var engagerade och visade på 
förståelse för andras tankar.  
    
 

Slutsats samt vårt lärande av undersökningen 
Vår avsikt med undersökningen var att få insikt och nya kunskaper om skönlitteraturens 
betydelse i undervisningen. Skönlitteratur kan betraktas som ett läromedel men även som ett 
hjälpmedel till att läsa, lyssna eller bara uppleva och njuta av. Vid användandet av 
skönlitteratur som läromedel i undervisningen anser vi att det lästa bör följas upp på något vis. 
Pedagoger bör ha ett syfte med det skönlitterära läromedlet och vara väl insatt i det litterära 
verket som ska bearbetas, för att ha möjlighet att skapa givande utmaningar för elever. Vi 
anser att skönlitteratur kan användas i större utsträckning i undervisningen än vad den i 
dagsläget gör. Skönlitteratur kan fungera som ett läromedel i andra ämnen än svenska eller 
utgöra en utgångspunkt vid olika projekt, där även andra uttrycksformer förstärker lärandet 
till att bli ett lärande för livet. Vi har blivit medvetna om att pedagogens eget förhållande till 
skönlitteratur speglar av sig när det gäller elevernas läslust. Det är pedagogen som ska guida 
och hjälpa eleven att hitta lämplig skönlitteratur, därför måste pedagogen känna sina elever 
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och ständigt vara uppdaterad på aktuella skönlitterära verk. Genom denna studie har vi även 
fått kunskap om att elever upplever arbetet med skönlitteratur som någonting lustfyllt 
samtidigt som ett flertal elever upplever att ett lärande sker. Vår vision i vår kommande 
yrkesroll är att kontinuerligt använda oss av skönlitteratur av något slag.  
 

Fortsatt forskning   
För att få en större tillförlitlighet av studien skulle det vara av intresse att göra en större 
undersökning med fler pedagoger, klasser och elever. Frågeställningar som har dykt upp hos 
oss under arbetet med vår studie är i vilken omfattning och på vilket sätt läsloggar och 
boksamtal används som arbetssätt i undervisning där skönlitteratur ingår. Jämförelsen av 
elevers upplevelse av skönlitteratur ur ett genusperspektiv samt skolmiljöns betydelse för 
elevens läsning av skönlitteratur är två andra. Ännu ett intressant område för fortsatt forskning 
är hur skönlitteratur som läromedel vid läsinlärning påverkar resultatet av hur barn lär sig 
läsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

REFERENSLISTA 
 
Brodow, B. & Rininsland, K. (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03812-7 
 
Ewald, A. (2007). Läskulturer - lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 
(Doktorsavhandling). Malmö: Holmbergs. ISBN: 978-91-976537-1-8 
 
 
Hallberg, K. (1993). Litteraturläsning - Barnboken i undervisningen. Solna: Ekelunds förlag 
ISBN: 91-7724-453-2 
 
Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs F-3. 
(Doktorsavhandling). Malmö högskola. Lärarutbildningen. ISBN: 978-91-976537-4-9 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur: ISBN: 91-44-
00185-1 
 
Malmgren, L-G. (1997). Åtta läsare på mellanstadiet – Litteraturläsning i ett 
utvecklingsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00251-3 
 
Malmgren, S-G. (Red.). (2006). Svenska ordboken. Språkdata och Nordstedts Akademiska.  
ISBN: 978-91-7227-334-8 
 
Nilsson, J., & Nilsson, U. (1990). Fånga läslusten. Ronneby: Nilsson & Nilsson. ISBN: 91-
630-0259-0 
 
Norberg, I. (2001). Möte med ungdomsboken 10-12 år. Stockholm: Liber. ISBN: 91-21-
18344-9 
 
Patel, R. & Davidson, B (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02288-3 
 
Rosenblatt, L. (2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01547-X 
 
Skolverket (2006b) Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärarens val, användning 
och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm. Fritzes. 
ISSN:1103-2421 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03802-X 
 
Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-04046-2 
 
Wingård, B. & Wingård, B. (1994). Lässtimulans i skolans vardag. Solna: Ekelunds ISBN: 
91-7724-598-9 



 31 

Elektroniska referenser 
Skolverket. (2006a). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo94. Hämtat från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 [2007-
12-02] 
 
Skolverket. (2000). Grundskola. Kursplan för svenska. Hämtat från: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&i
d=3890&extraId=2087 [2007-12-02] 
 

Skönlitterära referenser 
Trenter, L. (2000) Hjälp! Rånare! Stockholm. Raben: ISBN: 91-88877-31-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&i


 32 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till pedagogen  
 
Genom dessa frågor vill vi få fatt på pedagogens tankar och syfte med att arbeta med 
skönlitteratur i undervisningen.  
 
Intervjufrågor till pedagogen:  
 

1. Vad är syftet med skönlitteratur i undervisningen? 
 
2. Vad styr valet av text eller bok som ska läsas i klassen? 
 
3. Vilket är det bakomliggande syftet till just detta litteraturval? 
 
4. Vad vill du att eleverna ska ta till sig/få ut av just denna litteratur?  
 
5. Vad vill du att eleverna ska ta till sig/få ut av just detta kapitel/stycke? 
 
6. Hur tror du att eleverna upplever den valda litteraturen/det du läst? 
 
7. Anser du att man ska läsa en text rakt av för elever eller göra avbrott och ställa frågor 

kring innehållet? Motivera ditt svar. 
 
8. Hur har du tänkt följa upp det du läst? 
 
9. Vad anser du är det mest värdefulla i att läsa skönlitteratur i skolan? 
 
10. På vilka sätt använder du skönlitteratur i undervisningen? 
 
11. Hur ofta använder du skönlitteratur i undervisning? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor för elever 
 
Genom dessa frågor vill vi få fatt på hur eleven upplever att arbeta med skönlitteratur, i 
undervisningen samt hur eleven tar till sig en skönlitterär text som pedagogen har ett 
bakomliggande syfte med. 
Intervjufrågor till eleven: 
  
 

- Är det viktigt att lyssna till eller läsa skönlitteratur? Berätta hur du tänker.  
 
- Hur känns det för dig när pedagogen läser högt för er ur en skönlitterär bok? Berätta 

hur du tänker.  
Om svar t.ex. bra/dåligt: På vilket sätt känns det bra/dåligt? 
Vad tror du det är som gör att det känns på det sättet? 
 

-    Hur skulle det kännas om pedagogen aldrig läste högt för er? 
 

- Hur känns det för dig när pedagogen stannar upp i läsningen och ställer frågor till er? 
Berätta hur du tänker.  

 
- Hur skulle det kännas om pedagogen inte stannade upp i läsningen utan läste allt utan 

att fråga någonting? 
 

- Hur känns det att höra på just den här boken?  
 
- Vad är mest intressant/spännande/roligast/i hela boken? 

Vad kommer du ihåg mest av det ni läst hittills i boken/hela boken? 
 

- Vad fastnade du för i det pedagogen läste idag?  
Vad var det mest intressanta/spännande/roligaste… i just detta kapitel?  
Vad handlade kapitlet om? 
Vad var det som hände? 
Vad tänkte du på när pedagogen läste? 
 

- Vad har du lärt dig av det pedagogen läst?  
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Bilaga 3 
 
Enkät 
 
Svara på frågorna genom att ringa in det svar som stämmer bäst. 
 
 

1. Hur känns det för dig när du läser skönlitteratur? 
  
Mycket roligt Roligt       Mindre roligt Tråkigt 

 
 
 

2. Hur känns det när någon läser skönlitteratur högt för dig? 
 
Mycket roligt Roligt       Mindre roligt   Tråkigt   

 
 
 

3. Hur tycker du att du läser? 
 
Bra          Ganska bra        Mindre bra    Inte bra 

 
 
 

4. Är det viktigt att läsa skönlitteratur? 
 

Ja  Nej       Vet ej 
 

 
Varför, skriv och berätta: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

5. Vad tycker du är roligast att arbeta med på svenskan? 
 
Äppelboken Pojken och tigern Skönlitteratur 
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Enkätfråga 4b.  
 
Varför, skriv och berätta 
De elever som svarade JA på fråga 4a motiverade sitt svar med: 

- Jag tycket att det är roligt att läsa men det är roligare när någon läser för en.  
- Det är roligt att läsa. (7) 
- Man lär sig mycket och kan förstå mer. 
- Man lär sig.  
- Man lär sig att läsa bättre. (3) 
- Man får bättre fantasi (2) 
- Man ska kunna läsa för sina egna barn eller sina elever när man blir stor. 

 
En av eleverna som svarade VET EJ på fråga 4a motiverade sitt svar med: 

- Det finns kanske någon som inte tycker om att läsa skönlitteratur.  
 
Resterande elever motiverade inte sina svar på fråga 4b. 
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