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Förord 
 
Under tiden vi har arbetat med denna studie har vi ökat vår kunskap om skönlitteraturen och 
framförallt hur den kan användas i pedagogiska sammanhang för en lyckad läs- och 
skrivinlärning. Vi har även lärt oss grunderna till hur en akademisk uppsats bör utformas. 
 
Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan alla personer som har hjälpt och 
stöttat oss under arbetets gång. Vi skulle vilja ägna alla dessa personer ett stort tack, men 
listan skulle bli alldeles för lång om alla skulle namnges. Vi vill speciellt tacka dessa 
personer: 
 
Märtha Andersson, vår handledare som alltid funnits till hands då vi behövt hjälp och 
vägledning. 
 
De fyra respondenterna som har tagit sig tid och ställt upp på våra intervjuer.  
 
Seminariedeltagarna och opponenterna vid slutseminariet, som gett oss konstruktiv kritik och 
goda råd. 
   
Slutligen vill vi även tacka våra familjer och vänner som haft tålamod och visat stor förståelse 
under denna tid. 
 
Stort TACK till er alla! 
 
Luleå, december 2005 
 
 
 
Sofia Wallinder Eva Skarin  Angelica Lundgren 



 

Sammanfattning  
 
Syftet med vår studie var att beskriva vilken betydelse skönlitteraturen har för läs- och 
skrivinlärningen. Vi har studerat läs- och skrivinlärningsmetoden ”whole language”. Denna 
praktiseras på Nya Zeelands skola och Manhattan New School. ”Listiga räven”- projektet har 
även studerats då metoden användes där. Studien är av kvalitativ karaktär och resultatet 
baseras på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. Intervjuer genomfördes med två lärare 
och två specialpedagoger. Utifrån resultatet av intervjuerna sammankopplat med teorin har vi 
kunnat dra följande slutsatser: I både teorin och empirin har vi kunnat se att skönlitteraturen 
skapar lust när elever får läsa utifrån sina egna intressen och läsutvecklingsnivåer. 
Skönlitteraturen kan därmed underlätta inlärningen. För att nå goda resultat med 
skönlitteraturen räcker det inte med att bara läsa, eleverna måste också bearbeta litteraturen på 
olika sätt. Skillnader har påvisats mellan våra respondenters sätt att använda sig av 
skönlitteratur i jämförelse med de pedagoger som arbetar utifrån ”whole language”- metoden. 
Vi har under studiens gång sett många vinster med att läsa skönlitteratur, bland annat att 
elevernas språk utvecklas, att deras självkänsla stärks samt att de kan finna förebilder. Vi ser 
det därför som en självklarhet att använda skönlitteraturen i vårt kommande yrkesliv som 
lärare och då inte bara i läs- och skrivinlärningen.    
 
   
  
 
 
 
 

 



 

Abstract 
 
The purpose of our study was to describe which meaning the fiction has for pupils when they 
learn how to read and write. We have studied the “whole language”- method which can be 
used to help pupils how to read and write. This method is practised in New Zealands school 
and in Manhattan New school. A readingproject in Sweden called “Listiga räven” has also 
been studied since the method also has been used there. The study is off a qualitative 
character and the result is based on literature studies and qualitative interviews. The 
interviews were carried out with four educationalists. Based on the result from the interviews 
and what we found in the theory we have been able to draw following conclusions: In both the 
theoretical and the empirical part of the study we have been able to see that the fiction creates 
inclination when pupils are allowed to read from their own interests and how fare they have 
come in their reading development. With that, the fiction can make the learning easier. To 
achieve good results, reading alone will not do. The pupils also have to work with the 
literature in many different ways. Some differences has  been proved between our interviewed 
educationalists way how to use the fiction comparison with the educationalists who works 
with the “whole language”-method. During the study we have been able to see many benefits 
by reading fiction, among other things the pupils develop their language, their self-esteem 
strengthens and they can find role models. For those reasons we see it as a matter of course to 
use the fiction in our forthcoming profession as teachers, not only to help our pupils to learn 
how to read and write.  
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1 Inledning 
 
Vi har alla tre läst inriktningen svenska för tidigare år, där vi fått en inblick i hur Nya 
Zeelands skola, Manhattan New School i New York och Kvarnbyskolan i Rinkeby arbetar 
med läs- och skrivinlärning. Alla nämnda skolor arbetar efter ”whole language”- metoden och 
har enligt vårt tycke bra arbetsmetoder för att få barn att lära sig läsa och skriva med lust. Det 
speciella med skolornas arbetssätt är att de till största del utgår från skönlitterära verk vid 
elevens lärandeprocess. Vi blev väldigt inspirerade av deras sätt att arbeta och vill undersöka 
hur vi med skönlitteratur i vårt dagliga arbete som lärare kan skapa en god lust för läsning och 
skrivning. Enligt Nationalencyklopedin är skönlitteratur sedan slutet av 1800-talet en vanlig 
benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik med mera. Vidare står det också i 
Nationalencyklopedin att skönlitteratur är litteratur som är skriven med konstnärliga 
ambitioner och som normalt inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 
verklighetsbeskrivning. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=3092 86&i_word=s 
k%f6nlitteratur, 05-12-22) Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse 
skönlitteraturen har för läs- och skrivinlärningen. Vidare såg vi arbetet som en möjlighet att 
fördjupa och utveckla vår kunskap om hur vi kan motverka läs- och skrivsvårigheter bland 
våra framtida elever. Studien är både en litteraturstudie och en empirisk undersökning. I 
bakgrunden har vi tagit fasta på såväl svenska som internationella skolor medan vi i empirin 
intervjuat svenska pedagoger. 
 
2 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras teorier som berör det syfte studien har för avsikt att besvara. 
Kapitlet inleds med att redogöra vad läsning är och teorier kring läs- och skrivutvecklingens 
början, dels världsligt men också i Sverige. Vidare beskrivs begreppet läsförståelse och vad 
läs- och skrivsvårigheter är. Studien fortsätter med att beskriva skönlitteraturen och 
läroplanerna där sedan en teoridel ger information om ungdomars läsvanor av skönlitteratur i 
dagens samhälle. ”Whole language”–metoden presenteras för att visa hur det praktiskt kan gå 
till för att skapa intresse för skönlitteratur. Vidare presenteras skolor som arbetar inspirerat av 
den. Skönlitteratur skiljer sig en del från en pedagogisk text, därför kommer en teoridel om 
traditionella läromedel. Kapitlet avslutas med en genomgång på det svenska skolväsendets 
styrdokument.  
 
2.1 Läsning 
 
Bokstavstecken på papper kan skapa underverk genom att känslor och tankar förmedlas till 
läsaren. Hittills har ingen helt kunnat förklara exakt hur det går till när människan lär sig läsa. 
(Stadler, 1994)   
 

Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från 
vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, 
nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att 
ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker var stund. (Ibid, s.32) 
 

Någon som uttryckte detta kort och koncist var Italo Calvino som skrev: Att läsa betyder att 
man närmar sig något som just är på väg att bli till (Manguel, 1999, s: 31). 
 
I Nationalencyklopedin definieras läsning så här:  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=309286&i_word=sk%f6nlitteratur
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=309286&i_word=sk%f6nlitteratur
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Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 
omfattande övning för att kunna utvecklas. Två huvudmoment kan urskiljas: avkodning och 
förståelse. Avkodning innebär en förmåga att kunna identifiera eller känna igen skrivna ord. 
Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att 
både kodning och förståelse fungerar väl. (http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/ 
article.jsp?i art id=247273&i word=1%e4sning, 05-11-25) 

 
När barn ska lära sig läsa är det nödvändigt att de förstår hur det alfabetiska systemet 
fungerar. Barnet måste förstå hur språkets ord kan skiljas i ljudföljder, hur bokstäver svarar 
mot ljud och ljudsegment. (Ibid.) Vartefter inlärningen går framåt blir avkodningen mer och 
mer automatiserad, och utan ansträngning känns orden igen. Läsning är en aktiv process, där 
läsaren med hjälp av sina kunskaper, erfarenheter och sitt språk försöker förstå tankeinnehållet 
i en text. Själva översättningen av bokstäver och ljud, sammanljudningen, är inte läsning om 
den inte samtidigt innefattar förståelse av textinnehållet. (Åkerblom, 1988) Barn kan inte läras 
att läsa av andra, andra kan bara göra det möjligt för dem att själva lära sig läsa. Själva läsningen 
”blir till” bakom ögonen, där visuell och icke visuell information utgör förförståelse. 
Förförståelsen är basen för all inlärning, ju mer du vet desto mindre behöver du se. (Smith, 
2000) 
 
2.2 Läs- och skrivutveckling 
 
2.2.1 Läs- och skrivutvecklingens början 
 
Skrivkonsten utvecklades i och med att samhället blev alltmer komplicerat. Det var i Babylon 
som de nyblivna stadsborna mot 3000- talets slut före kristus utvecklade konsten att skriva. 
En konst som för all framtid skulle förändra kommunikationen mellan människor. När det 
första tecknet ristades var dock skrivkonsten inte den enda uppfinningen som ägde rum. 
Samtidigt uppkom en annan skapelseakt. Eftersom skriften hade som syfte att rädda texten åt 
eftervärlden - det vill säga läsas – skapades en läsare redan när första inristningen gjordes, en 
roll som uppkom innan den första läsaren stod där. (Manguel, 1999) 
 
Under den här tiden måste skrivarna ha varit väl medvetna om den oerhörda makt som låg i 
att kunna läsa en text och svartsjukt bevakade de sitt privilegium. (Ibid.) Många avslutade 
sina texter med ett arrogant stycke: låt de vise lära de vise, ty de okunniga får icke se. (Ibid, s: 
180) Skrift krävde läsare, eftersom skrivaren framställde budskap och skapade tecken. För att 
kunna förstå skrivarens budskap och tecken krävdes en trollkarl som chiffrerade dem, förstod 
vad de betydde och gav röst åt dem. (Ibid.) 
 
2.2.2 Läs- och skrivutvecklingen i Sverige 
 
Undervisning i läsning har skett i Sverige sedan 1200–talet (Lindström, 1994). Under 
medeltiden (1300-1500-talet) var det däremot ovanligt att den vanlige svensken kunde läsa 
och skriva. Trons artiklar såsom Fader vår och Ave Maria var dock någonting som folket 
skulle kunna eftersom den katolska kyrkan krävde detta. Genom muntliga husförhör skulle 
prästen förhöra folket på dess kunskaper. Trons artiklar skulle föräldrar och faddrar föra över 
till nästa generation, det vill säga lära barnen det viktigaste i den katolska läran. (Holmdahl, 
2000) 
 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?iartid=247273&iword=1%e4sning
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?iartid=247273&iword=1%e4sning
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Majoriteten av det svenska folket kunde redan i slutet av 1600-talet läsa, det kan förklaras i 
den kampanj på politiska, men framförallt, religiösa grunder som genomfördes under Karl 
XI:s tid (Dahlgren & Gustafsson, 2002). Att folket skulle lära sig läsa och skriva fastställdes 
från och med tillkomsten av Karl XI:s kyrkoordning 1686 (Lindström, 1994). I 1686 års 
kyrkolag ålades klockaren, att drifva barnaläran och undervisa barnen i att läsa i bok 
(Holmdahl, 2000, s: 58). Samtidigt var det föräldrarnas uppgift att lära barnen sina 
kristendomsstycken (Ibid.). Kyrkan skulle kontrollera folkets förmåga att läsa innantill. Efter 
gudstjänsten fick var och en visa sin kunskap och betyg sattes därefter i ett register. 
(Lindström, 1994) Att på den tiden inte klara husförhöret ledde till kännbara konsekvenser för 
den enskilda individen. Den som inte klarade av att läsa blev nämligen inte konfirmerad, och 
den som inte blev konfirmerad fick heller inte gifta sig. (Amborn & Hansson, 2002)  
 
Fram till mitten av 1700-talet gjordes inga skillnader på innanläsning, utantilläsning och 
memorering. Alla former av läsning skulle leda fram till att ordagrant kunna återge Guds ord, 
detta för att församlingsborna inte skulle få egna idéer som ledde bort från Guds ord. 
Husförhörstexterna, som var rättesnöret, bestod av de tio Guds bud, Luthers katekes, allmän 
bibelkunskap och psalmboken. (Dahlgren & Gustafsson, 2002) Det var en massiv morallära, 
som folket hade som andligt arv. Det gällde med andra ord ett livslångt inlärande. Ansvaret 
för undervisningen låg till en början på prästen och klockaren och övergick sedan, genom en 
kunglig resolution 1723, till föräldrarna och speciellt husfadern. Detta på grund av 
prästerskapets klagan om det betungande arbete som läsundervisning innebar. Det kunde 
också vara någon läskunnig som lärde barnen katekes och ibland innanläsning. (Holmdahl, 
2000) Det var kyrkvaktare, backstugusittare och andra personer, som inte kunde utföra annat 
arbete, som fick utföra sitt uppdrag efter bästa förmåga. Undervisningen blev därför ojämn. 
(Lindström, 1994) Under inflytandet av upplysningstiden, runt 1750–talet bedömdes inte 
enbart innantilläsningen då ställde prästen även krav på förståelse av det lästa. Höga krav 
ställdes också av kyrkan på att kunskaperna skulle tillämpas i det verkliga livet, det vill säga 
en för sin tid synnerligen funktionell läskunnighet. (Dahlgren & Gustafsson, 2002) Husförhör 
genomfördes i Sverige fram till 1880-talet (Lindström, 1994). 
 
Länge och envist pläderade bönderna i riksdagen att en allmän skola skulle upprättas för 
folket. 1842 togs ett beslut om detta och folkskolan infördes. (Lindström, 1994) Den allmänt 
utbredda läskunnigheten visade sig stark att läskunnighet ställdes som inträdeskrav till den 
inrättade folkskolan. I och med folkskolans framväxt övergick ansvaret för läsundervisningen 
från hem/kyrka till hem/skola även om kyrkan fortfarande hade ett starkt inflytande över 
skolutvecklingen. Folkskolans införande bidrog till att många föräldrar ansåg att de kunde 
släppa ansvaret att lära sina barn läsa. Läsfärdigheten försämrades då paradoxalt. För att lösa 
detta problem inrättades småskolan 1858 som fick hela ansvaret för läsundervisningen. 
(Dahlgren & Gustafsson, 2002) 
 
Skrivförmågan var inte lika utbredd som läskunnigheten. Först i slutet av 1800–talet fanns en 
förekommande skrivförmåga hos den vanlige svensken. I folkskolan skulle eleverna göras 
skrivkunniga och skrivkunnigheten utvecklades snabbt bland skolbarnen. Det bör påpekas att 
det i första hand var männen som var skrivkunniga. De var familjens ansikte utåt. Kvinnorna 
tog hand om läsundervisningen av barnen och svarade för deras andliga fostran. Om läsningen 
infördes av andliga skäl svarade skrivkompetensen mot mer världsliga behov. Sveriges folk 
hade i princip varit ett läsande folk i 200 år innan de lärde sig skriva. Kritiker till 
läskunnighetens utveckling i Sverige menar att den tidiga läsningen egentligen bara var 
memorering och utantilläsning. (Ibid.) Kyrkolagen uttrycker dock klart att:  
 



4 

Uttydningen (Luthers förklaringar) skall åhörarna (församlingsmedlemmarna) få förhållen 
blifva, att de icke allenast lära then utantill, utan ock med sine egene enfaldige ord att säga, 
huru de förstå thes rätta mening, och veta att lämpa sig then samma till lärdom, tröst och 
förmaning (Dahlgren & Gustafsson, 2002, s: 26 ). 

 
Läseboken för Folkskolan började spridas 1868 och den markerade slutet på kyrkans 
dominans. Boken skulle överföra normer som nytta, flit, skötsamhet och hörsamhet till 
eleverna. Dessa normer var anledningen till varför barn borde läsa på den tiden. (Amborn & 
Hansson, 2002) 
  
2.3 Läsförståelse 
 
Barn vet tidigt att det finns ett budskap i skriften. De vet att tecken på skyltar talar om vad 
exempelvis en affär eller gata heter och att etiketter talar om vad saker innehåller. Även ett 
barn som är mycket osäker på ordavkodningen kan ofta gissa sig till vad det står. Att de gör 
det är en naturlig formulering för barnens meningssökande. Naturligtvis vill lärare att eleverna 
så fort som möjligt ska grunda sin förståelse av en text på de ord som faktiskt finns i texten, 
och inte på att gissa. (Lundberg & Herrlin, 2004) 
 
En läsare är ofta aktiv och konstruktiv. När en läsare och text möts, är läsaren medskapare, det 
vill säga han/hon skapar innebörder från texten utifrån sina tidigare erfarenheter och 
förväntningar. En förutsättning för sådant skapande är att läsaren kan utföra ordavkodningen 
utan ansträngning och snabbt uppfatta och utnyttja meningsbyggnaden i textens språk. (Ibid.) 
 
Många gånger sluter sig läsaren till något som inte står i texten, läsaren läser mellan raderna. 
Läsaren konstruerar inre föreställningar och går bortom den givna informationen. Barn kan 
träna att läsa mellan raderna genom att läsa aktivt och tänka framåt och fundera på vad som 
kommer att hända härnäst. (Ibid.) Att läsa är att förstå text, inte bara att avkoda den 
(Asmervik & Ogden, 1995, s: 144). 
  
 2.4 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Att lära sig att läsa och skriva är ingen medfödd egenskap, därför har vi alla olika 
förutsättningar och behöver olika undervisningsmetoder för att lära oss detta (Stadler, 1994). 
En av skolans viktigaste uppgifter är att hjälpa elever lära sig läsa och skriva. En lärare som är 
engagerad och har en genomtänkt läs- och skrivundervisning kan få en avgörande betydelse 
för elevers skolgång och kanske för resten av deras liv. Elever som misslyckas med läsning 
och skrivning får det inte lätt eftersom nästan all inlärning i skolan bygger på kunskapen att 
kunna läsa och skriva. Skriftspråket har dessutom en stor betydelse i arbetslivet och 
samhällslivet vilket leder till att läs- och skrivinlärningen är en demokratisk rättighet. Olika 
begrepp används för att beskriva elever som har problem med att läsa och skriva. Begrepp 
som ofta kommer till användning är ”läs- och skrivsvårigheter” men även namnet ”dyslexi”. 
(Sterner & Lundberg, 2004) 

 
Svårigheter att lära sig läsa och skriva kan utgöra början på en ond cirkel som både hämmar 
skriftspråksutvecklingen och påverkar annan inlärning där läsning och skrivning utgör viktiga 
verktyg. Problem med att använda sig av skriftspråket ska med andra ord inte enbart uppfattas 
som problem med att läsa, skriva och stava. Svårigheterna kan också få följder för elevernas 
sociala och emotionella anpassning. Vissa elever kan kämpa hårt för att dölja dessa problem 
genom att bli osynliga eller utagerande. (Stadler, 1994) 
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Idag finns det ingen riktigt tydlig definition på vad dyslexi är, det beror på att 
orsaksfaktorerna ännu inte har klarlagts. Dyslektiker har eller saknar detta ”något” som ingen 
ännu har kommit på vad det egentligen är. Hur många som har dyslexi beror på vilken 
definition som används, en siffra som ofta nämns är att 5-10% av Sveriges befolkning har 
dessa svårigheter. (Stadler, 1994) En annan siffra som nämns idag är att 7% av de svenska 
nioåringarna är dyslektiker (Horgby, 2005). 
 
Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan variera i stor grad eftersom det inte finns någon 
specifik orsak. Detta på grund av att det inte rör sig om ett problem utan om en störning som 
yttrar sig på olika sätt. (Asmervik & Ogden, 1995) Vid läs- och skrivsvårigheter har 
uppväxtmiljön inverkan (Stadler, 1994). Granskas orsaker ur den pedagogiska aspekten kan 
exempelvis läs- och skrivsvårigheter bero på: dåliga undervisningsmetoder, brister i 
skolmaterial och skolorganisation, täta byten av lärare och skola, dåligt anpassad 
undervisning eller för snabbt undervisningstempo (Ibid, s:120). 
 
När det gäller läs- och skrivträningen är det viktigt att eleven inte känner motstånd. Målen 
som sätts upp för läs- och skrivträningen bör inte vara alltför stora, eleven måste få känna att 
han/hon gör framsteg. Vikten av beröm är stor. För att träningen ska fungera måste eleven 
vara motiverad. Läraren måste stimulera till läsning för att eleven ska få motivation. (Ibid.) I 
svenska skolor är det vanligt att elever som har svårigheter får några timmar per vecka till att 
träna sig läsa och skriva hos en specialpedagog. I många andra länder förespråkas istället att 
korta men intensiva åtgärder sätts in då resultaten har visat att eleverna på så vis får en bättre 
läs- och skrivförmåga. En annan vinst med att jobba på det sättet är att få elever senare 
behöver ytterligare specialundervisning. (Horgby, 2005)  
 
2.5 Skönlitteraturen och läroplanerna 
 
Den första svenska läroplanen kom 1878 och den följdes av två uppföljare 1889 och 1900. 
Alla tre hade som gemensamt syfte att eleverna skulle lära sig utantilläsning och högläsning. 
Skrivningarna om svenskämnet var mycket kortfattade i alla tre, men i Undervisningsplanen 
som kom 1919 blev de lite utförligare. Där står skrivet att eleverna ska bli bekanta med 
svensk litteratur avpassad till deras utveckling och ålder. Texter som förespråkas är sådana 
som handlar om hembygden, svensk natur och texter med historiska motiv. För att lära sig om 
detta skulle barn läsa på den tiden. (Amborn & Hansson, 2002) 
 
Det dröjde fram tills 1955 innan nästa undervisningsplan kom, och i denna nämns för första 
gången skönlitteraturen i anvisningarna. Där tas det upp att skönlitteraturen skall få eleverna 
att förstå vad som är litterärt värdefullt. Det står även att den skall säga något till eleverna 
samt ge dem en ökad läslust. Den fria läsningen kom in i skolan och bänkboken kom 
förmodligen också till under denna tid. 1962 föddes grundskolan genom Lgr 62. Där 
framkommer att undervisningen bör stimulera intresse för god litteratur och läslust. Under 
denna läroplan hamnade svenskämnet i en kris beroende på att allt som inte fick plats någon 
annanstans fördes till just svenskämnet. Flera dåtida undersökningar visade att eleverna inte 
lästa alls eller var mycket negativt inställda till läsning. Lundapedagogerna Göte Klingberg, 
Ulla Lundqvist med flera hade många idéer om hur skolan skulle få rätsida på problemet. 
Denna debatt gav resultat i läroplanen som kom 1980, Lgr 80. I den fick skönlitteraturen en 
central plats i kursplanen. 1988 kom en ny kursplan i svenska, där blev skönlitteraturen ett 
huvudmoment och det stod uttryckligen att den skulle dominera undervisningen i svenska. I 
den senaste läroplanen Lpo 94 står det skrivet att läsning är en förutsättning för ett aktivt 
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deltagande i samhället, samt att elever genom att läsa skönlitteratur utvecklar fantasi och lust 
att lära. Amborn och Hansson uttrycker att Sveriges riksdag och regering betonar både 
samhällets behov av verksamma medborgare för att ta över nya marknadsandelar och den 
enskilda personens fördelar av läsandet. I läroplanen står det även skrivet att läsning ger 
förståelse för kulturens mångfald, och att eleven genom läsning av skönlitteratur kan förstå 
världen och sig själv. I Lpo 94 står det inte skrivet att skönlitteratur ska dominera 
undervisningen som det stod i den tidigare läroplanen Lgr 80. Lpo 94 betonar mer en 
helhetssyn på språket än Lgr 80, det medför att arbetet med skönlitteratur måste ses ur flera 
olika synvinklar och att metoderna skall utvecklas med denna helhetssyn som utgångspunkt. 
(Amborn & Hansson, 2002) I dagens kursplan för svenska står följande: Språket och 
litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap om världen 
runtomkring oss (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotYp 
=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087, 05-11-25). 
 
2.6 Läsning av skönlitteratur bland dagens ungdomar 
 
Senare års läsvaneundersökningar visar att ungdomar läser mindre än för några årtionden 
sedan. Bokslukaråldern som förr brukade infalla vid 9-12 års ålder existerar inte på samma 
sätt idag. Hela 48 % bland 15-16 åringar och 19 % bland 11-12 åringar läser ingen 
skönlitteratur överhuvudtaget. (Norberg, 2003) Ulrika Wolffs forskningsresultat bland 
svenska nioåringar visar att skillnaden mellan goda och medelgoda läsare är att de medelgoda 
läsarna har färre böcker hemma, Wolff menar att detta bör ge lärare en tankeställare. De 
medelgoda läsarna skulle antagligen bli ännu duktigare om de fick kontakt med mer 
skönlitteratur. Hos de här barnen finns en stor utvecklingspotential. (Horgby, 2005) 
 
Ungdomar läser allt mindre idag, en förklaring till detta kan finnas i skolors och biblioteks 
otillräckliga ekonomiska resurser. En annan förklaring kan vara att ungdomar idag saknar 
läsande förebilder och att föräldrar efter det att barnen har lärt sig läsa inte fortsätter att 
engagera sig i deras läsning. Intresset för läsning påverkas även av barns och ungdomars 
alltmer uppbokade fritid och bokens låga status i förhållande till andra medier. Läsning är en 
aktivitet som kräver lugn och ro, något som är en bristvara bland unga människor som ofta har 
fullbokade scheman och därför ägnar sig åt mer lättsmälta intressen på fritiden. (Norberg, 
2003) 
 

Hur viktig är då läsning av skönlitteratur? Räcker det inte att man kan läsa 
informationstavlor, enkla instruktioner och bildtexter? Räcker det inte att man läser 
tidningar, faktaböcker och den information som man får på Internet? (Ibid, s: 61). 

 
Enligt Norberg är anledningarna många till varför barn bör läsa skönlitteratur, en är av lust 
förstås (Ibid.). För kunskapens och tankens skull bör barn läsa. Läsandet är för tanken vad 
regnet är för grödan. Skrivandet är för tanken vad jorden är för det som växer (Amborn & 
Hansson, 2002, s: 24). Amborn & Hansson anser att barn bör läsa för att finna alternativ till 
de svar som lärare, föräldrar och populärlitteratur serverar. Läsandet bidrar även till uppror 
och identitetsskapande. Ungdomsuppror driver samhället framåt och därför bör barn läsa. 
(Ibid.) 
 
När barn läser skönlitteratur tränas koncentrationsförmågan upp och de stimuleras till att 
reflektera över sina värderingar. Etiska och moraliska problem samt olika levnadsvillkor 
synliggörs för läsaren. I en dikt eller i en roman kan barn hitta de rätta orden som de själva har 
letat efter men inte kunnat uttrycka. Skönlitteratur stöder som inget annat medium 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotYp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotYp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
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språkutvecklingen och känslan för språkliga nyanser. Känslan för orden och rytmen utvecklas. 
Värderingar och förhållningssätt kan förändras genom läsning av skönlitteratur eftersom den 
inverkar socialt och emotionellt på läsaren, Norberg menar att en bok kan förändra ens liv. 
Böcker kan fungera terapeutiskt i svåra livssituationer, de kan även ge sociala modeller samt 
förstärka barns självbild och självkänsla. Forskning visar att det finns ett samband mellan 
barns icke-läsande och utveckling av ohälsa, stressrelaterade besvär och beteenden. I dagens 
samhälle överöses vi med snabb information på alla tv-kanaler och Internet. När barn sätter 
sig ned med en bok som kräver ett långsamt tempo hinner de komma ikapp sig själva. 
Fantasin utvecklas genom läsning av skönlitteratur, den är viktig att stimulera eftersom 
människor med fantasi bättre klarar av att lösa uppgifter och problem. Vid läsning skapas inre 
bilder, detta kan vara till nytta vid inlärning och under all slags skapande verksamhet. 
Känslolivet och empatin uppövas vid läsning av skönlitteratur. Barnens förmåga att sätta sig 
in i hur andra har det stärks, de kan då på ett bättre sätt föreställa sig hur det är att exempelvis 
vara gammal eller föräldralös. Genom att läsa skönlitteratur väcks nya idéer, tankar och 
kunskaper. (Norberg, 2003) När barn läser skönlitteratur får de ta del av geografiska, 
historiska eller naturvetenskapliga faktauppgifter, men dessa sätts i mänskliga sammanhang 
som ger förklaringar på ett helt annat sätt än i vanliga faktaböcker (Amborn & Hansson, 
2002). 
 
Norberg anser att läsare av skönlitteratur utvecklas, roas, ges språklig tillfredställelse och 
nytändande inspiration. Läsning väcker många frågor och känslor och genom att samtala om 
dessa utvecklar läsarna sitt tänkande. Skönlitteratur ger inga givna svar, på så sätt kräver den 
något av läsaren. Genom läsning av skönlitteratur kan barn finna förebilder. De kan ta varning 
av andra människors erfarenheter och livsöden (Norberg, 2003). Vidare anser Amborn & 
Hansson att läsning av böcker är ett sätt att nå allmänmänsklig kompetens. Människor har 
nämligen inte möjlighet eller tid att i verkligheten uppleva olika saker på samma sätt som när 
vi läser. (Amborn & Hansson, 2002) Norberg påpekar att elevers eget skapande i skolan 
stimuleras genom att de får skriva egna berättelser på samma tema som det de just har läst. 
Studerar eleverna hur en författare bygger upp en berättelse och hur miljöer och personer 
gestaltas ger det mönster till elevernas eget skrivande. (Norberg, 2003) 
 
Amborn & Hansson menar att läsningens betydelse för språkutvecklingen inte går att 
överskatta. Vidare menar de att språkforskare funnit att hälften av en människas ordförråd 
skapas före sju års ålder. För att barn ska få bästa möjliga språkutveckling bör föräldrar läsa 
högt för sina barn. Språkutveckling och lässtimulerande åtgärder ger bättre effekt om barnens 
föräldrar involveras i arbetet. I Sverige har det länge funnits en lågmäld ton i det 
upplysningsarbetet till skillnad från exempelvis Norge, där tillexempel den största bokklubben 
har gått ut med budskap om hur viktigt det är att föräldrar läser högt för sina barn. Föräldrar 
som gör det och som dessutom vid tillfälle avbryter läsningen för att prata om det som lästs, 
ger barnet större språklig stimulans än i de fall då föräldrarna bara läser för barnet. (Amborn 
& Hansson, 2002) 
 
2.7 “Whole language”- metoden 
 
”Whole language” är en läs- och skrivinlärningsmetod som utarbetats av professor Mary Clay 
och är ett utbrett arbetssätt i Nya Zeeland. Inom metoden anses att elever lär genom olika 
inlärningsstilar och metoden syftar till att stödja eleverna att bli självständiga läsare. (Alleklev 
& Lindvall, 2000) Utgångspunkten är alltid elevens kunskapsnivå och hela tiden sätts eleven i 
centrum med tanken att ett barn är inte en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas 
(Ibid, s: 13 ).  
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Förespråkare av metoden menar att eleverna utvecklar sitt läsande genom att läsa och det är 
viktigt att eleverna läser böcker som de tycker är intressanta för att de ska bli övertygade om 
att läsning är roligt och spännande. När eleverna får en förståelse av textinnehållet upptäcker 
de snabbt böckernas makt att roa, utmana, trösta och tillfredställa, detta ger motivation att 
fortsätta läsa andra texter. Upplevelsen av läsningen ska alltid vara något positivt, något 
eleverna vill fortsätta med och de måste få pröva sig fram i böckernas värld för att hitta det 
som de tycker om. (Alleklev & Lindvall, 2000) 
 
Metoden talar för att lärare kan undervisa eleverna i läsning på många olika sätt. För att fånga 
elevernas intresse för läsningen kan läraren läsa för dem, läsa med dem och ge eleverna 
möjlighet att läsa själv. Både när det gäller läs- och skrivinlärningen är det viktigt att använda 
sig av dessa tre metoder, att endast tillämpa en ger inte samma effekt. Det är betydelsefullt att 
läraren anpassar metoderna och blandar dem för att de passa varje enskild elev. (Ibid.) 
 
”Whole language”-metoden förespråkar även hur viktigt det är att ha en inspirerande miljö i 
klassrummet för inlärningsprocessen. Klassrummen ska vara fyllda med bilder, böcker, och 
text i stort sett från golv till tak. Detta är en miljö som lockar eleverna till läsning. Böckerna 
placeras lågt och är väl synliga för eleverna. Från första skoldagen lever de i en uppsjö av 
böcker. Läsa, skriva, berätta, dramatisera, rita/måla är nyckelord som genomsyrar elevernas 
skolarbete. Under det första läsåret läser varje elev mellan 60-80 böcker med olika 
svårighetsgrader. Läslusten och nyfikenheten är mycket stor och de ”slukar” böcker. Eleverna 
får ofta återberätta vad de läst vilket gör att lärarna kan se att de förstår vad de läser. (Ibid.) 
 
2.7.1 Resultat av ”whole language”- metoden 
 
I tre olika amerikanska studier som gjorts för att jämföra elever som undervisades enligt 
”whole language”-metoden och elever som hade traditionell undervisning fann forskarna 
likartade resultat. I den första studien undersöktes 50 stycken sex- och sjuåringar. I den andra 
studien undersöktes två klasser med sexåringar. Eleverna som deltog i de två första studierna 
hade engelska som sitt första språk. I den tredje studien undersöktes 380 barn i åldrarna nio 
till elva år som inte hade engelska som sitt första språk. Under de första åren i skolan hade 
eleverna i den tredje studien haft traditionell undervisning och forskarna ville undersöka om 
deras tillägnande av engelska ökade om dem överöstes med skönlitteratur. Resultatet från 
samtliga tre studier jämfördes med resultat från elever i samma ålder där arbetet med 
skönlitteraturen inte lades upp på samma intensiva sätt. (Lindö, 2002)  
 
Resultatet från studien med eleverna som inte hade engelska som sitt första språk visade 
betydelsefulla framsteg för dessa elever jämfört med eleverna som undervisats traditionellt. 
Resultatet grundades på att alla elever efter åtta månader fått sin läsförmåga och förmåga att 
uttrycka sig muntligt och skriftligt testad. De elever som hade arbetat efter ”whole language”-
metoden var de som utvecklade sitt språk bäst. Resultaten från de två övriga studierna visade 
bland annat att de barn som arbetat efter ”whole language”-metoden utvecklat ett större antal 
taktiker för att lösa olika lingvistiska problem. (Ibid) Detta illustreras genom följande citat: 
 

På frågan ”När du läser och kommer till något som du inte förstår, vad gör du då?”, kunde 
dessa barn föreslå sex olika strategier medan de andra bara hade hälften så många förslag. 
För det andra hade ”whole language”-barnen ett genomgående mycket bättre 
självförtroende som läsare och skrivare. För det tredje hade ”whole language”-barnen 
utvecklat en syn på läsande och skrivande, helt i linje med det förhållningssätt som 
karakteriserar ansatsen. De hade uppfattat den kommunikativa funktionen med läsande och 
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skrivande. På frågan ”Vad är det som gör dig till en bra läsare?” svarade dessa barn t.ex. att 
goda läsare ”läser mycket” och att ”de kan läsa vilken bok som helst i rummet”. De 
traditionellt undervisade barnen lyfte fram formella aspekter helt i linje med den 
undervisning som de hade fått. De besvarade frågan med ”en bra läsare kan läsa många ord, 
de kan alla ord och de missar inga ord”. För det fjärde visade det sig att ”whole language”-
barnen utvecklade ett självständigt undersökande förhållningssätt till läsande och skrivande. 
De vågade pröva sig fram och ta egna initiativ. De traditionellt undervisade barnen var inte 
lika självgående utan var mer beroende av sin lärare för att få stöd och bekräftelse. (Lindö, 
2002, s: 171)  

 
2.8 Skolor inspirerade av ”whole language”- metoden 
 
2.8.1 Nya Zeelands skola 
 
Den nyzeeländska läs- och skrivinlärningspedagogiken föddes ur det faktum att elever blev 
allt sämre på att läsa. För att förändra detta startades ett omfattande läsprojekt i alla skolor där 
läsningen skulle utgöra själva grunden i undervisningen. Framgången var snart verklighet. 
Metoden har framgångsrikt lyckats få elever att läsa med lust. I Nya Zeelands läroplan står det 
att eleven skall stå i centrum för undervisningen. Lärarna uppmuntrar ständigt sina elever och 
har en grundinställning om att alla skall bli läsare. På Nya Zeeland får eleverna börja skolan 
på sin femårsdag. (Norberg, 2003) Skolstarten är inte obligatorisk vid fem års ålder men hela 
99 % av föräldrarna väljer att låta sina barn börja skola just den dagen (Ellmin, R & B, 1997).  
 
Om en elev efter ett års skolgång har svårigheter med läs- och skrivinlärningen, och fångas 
upp i ett speciellt test som kallas ”Six Years Net” erbjuds eleven att ta del av en intensiv 
lästräning under en kortare period som kallas Reading Recovery (RR) (Ellmin, R & B, 2000). 
RR är utvecklat i Nya Zeeland och har sedan 1983 använts på nationell basis i hela landet. 
Programmet har fått stor uppmärksamhet internationellt och används även bland annat i 
Storbritannien, USA och Australien. Programmet är ett komplement till den vanliga 
undervisningen, idag är det ungefär 12 % av alla sexåringar på Nya Zeeland som deltar. Varje 
deltagande elev får under cirka 12-15 veckors tid dagligen 30 minuters individuell 
undervisning. (Ellmin, R & B, 1997) I följande citat åskådliggörs programmets effektivitet: 
 

För 12 veckor sedan kunde inte Carissa läsa ett enda ord. Hon tillhör de 20 procent av 
barnen som läser under sin åldersnivå. Nu kan den sexåriga flickan läsa sida efter sida. Hon 
har gått från att inte kunna läsa alls till en helt rimlig nivå för sin ålder. (Ellmin, R & B, 
2000, s: 16) 
 

RR-programmet är uppbyggt i tre delar. Den första delen är en diagnostisk undersökning, den 
andra delen är individuell undervisning av särskilt utbildade lärare. Stöd till elevens ordinarie 
lärare och föräldrar utgör den sista delen. Den diagnostiska undersökningen utgör underlag för 
det individuella arbetet med varje enskild elev (Ellmin, R & B, 2000). Elevens föräldrar görs 
delaktiga i programmet genom att de är engagerade i elevens hemarbete och läser böcker 
tillsammans med sina barn. Föräldrarna ombeds även att vara uppmärksamma på exempelvis 
vad barnen säger, och på vad de frågar om (Ellmin, R & B, 1997). 
 
Under RR-lektionerna dokumenterar läraren noga vad eleven gör, säger och hur han/hon 
frågar. Dessa dokumentationer utgör basen för hur följande lektion skall läggas upp. RR-
programmet bygger på lästeorier som betonar förståelse, och utgår från följande:  
 
- Läraren lägger fokusen på elevens styrkor.  
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- Lärarens instruktioner till eleven grundas på analyser av elevens kunskaper och 
beteenden. 

- Eleven får hjälp att förstå hur han/hon lär sig och får lära sig strategier som kan tillämpas 
på texterna han/hon arbetar med. 

- Eleven lär sig att läsa, formulera och skriva sina egna texter. 
- Eleven får lära sig att förutsäga och förstå vad han/hon läser. 
- Läraren väljer läsmaterial åt eleven ur en mängd böcker med varierande svårighetsgrader 

.(Ellmin, R & B, 2000) 
 

 En typisk RR-lektion kan se ut på följande sätt, där de olika aktiviteterna följer på varandra: 
-återläsa två eller fler texter som eleven är van vid 
-återläsa gårdagens nya bok och läraren för löpande protokoll över hur det går 
-identifiering (med lösa plastbokstäver) av enskilda bokstäver, ordkombinationer och 
avstavningar 
-skriva en berättelse (inkl. att skriva och höra hur orden låter) 
-sönderdelad berättelse som skall logiskt återarrangeras 
-ny bok introduceras 

  -ny bok med ökad svårighetsgrad prövas. (Ibid, s: 17) 
  
De allra flesta elever som genomgår RR-programmet når goda resultat. En av anledningarna 
till att detta program fungerar bra är att lärarna får god utbildning, fortlöpande handledning 
och att programmet passar bra in i skolsystemet. Det finns även fler faktorer som spelar in, 
tillexempel att stödet för eleven sätts in tidigt, det är individuellt, noggrant planerat samt att 
det även involverar föräldrar och ordinarie lärare. För cirka 0,8 % av eleverna som genomgår 
programmet krävs det dock ytterligare stödinsatser, dessa elever betraktas efter genomgånget 
program som dyslektiker. Specialisthjälp erbjuds till de elever som behöver mer än vad detta 
program kan erbjuda. (Ellmin, R & B, 1997) 
 
Forskning visar att fonologiska färdigheter är en förutsättning för en framgångsrik 
läsinlärning (Høien & Lundberg, 1999). I fonologin studeras hur ljuden fungerar i språket och 
hur de förhåller sig till andra ljud snarare än hur de bildas eller vilka fysiska egenskaper de 
har (http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172789&i_word=fo 
nologi, 05-11-03). RR-programmet har dock visat sig sakna den viktiga fonologiska delen 
(Høien & Lundberg, 1999).  
 

Iversen och Tunmer (1993) jämförde effekten av två Reading Recovery-program, där man i 
ett av programmen lade mer systematisk vikt vid fonologiska uppgifter. Resultaten visade 
att en modifierad utgåva av Reading Recovery, där det lades större vikt vid de fonologiska 
uppgifterna, gav signifikant bättre resultat än det traditionella Reading Recovery-
programmet. (Ibid, s: 295) 

 
Hög kvalitet i undervisningen beror inte enbart på lärarnas yrkesskicklighet och utbildning 
utan även på bra läromedel som används. Glädje och variation i de ungas lärande är mottot. 
Nybörjarnas läsinlärning startar ofta med små böcker som innehåller lite text och mycket 
bilder. Böcker delas in i olika svårighetsgrader med olika färger, detta gör det lättare för 
lärarna att individualisera undervisningen. Det finns även ett stort utbud av böcker i olika 
svårighetsgrader. Böcker som är mer faktainriktade tas ofta fram av experter på området, 
sedan får pedagoger titta på och förbättra materialet. Flera lärare anser att det är viktigt att 
delta i arbetet med att ta fram goda pedagogiska material och detta finns sanktionerat ända 
upp på regeringsnivå. (Ellmin, R & B, 1997) 
 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172789&i_word=fonologi
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172789&i_word=fonologi
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2.8.2 Manhattan New School, en litteraturskola 
 
Manhattan New School i New York är ett exempel på en skola där pedagoger medvetet 
använder skönlitteraturen som livskunskapsämne. Litteraturläsningen syftar där till att 
eleverna ständigt skall fördjupa sin förståelse av sig själva och sitt förhållande till omvärlden. 
Skolan har profilerat sig som en ”whole language approach”-skola och är internationellt känd. 
Författaren Shelley Harwayne, som också är skolans rektor och grundare har samlat 
rutinerade lärare. Dessa lärare ägnar sig utöver arbetet i klassrummen även åt att handleda 
lärarstudenter, fortbilda lärare och de ställer också upp som mentorer för lärare på andra 
skolor. Många utav lärarna är författare. (Lindö, 2002) 
 
Eleverna som går på Manhattan New School är mellan fem och elva år gamla. Något som är 
utmärkande för skolan är att lärarna i princip inte använder några traditionella läromedel. Som 
kunskapskällor används istället skönlitteratur, facklitteratur, tidsskrifter, dataprogram, 
studiebesök, samt föredrag som i första hand hålls av elevernas föräldrar. (Ibid.)  
 
Möbleringen i klassrummen är inte slumpmässig, tvärtom är den mycket medvetet gjord. 
Varje klassrum är fyllt med böcker i alla de möjliga genrer. I klassrummen finns endast 
gruppbord och en stor del av den fria golvytan upptas av en stor matta. På mattan samlas 
klassen flera gånger om dagen, och det är där som nästan all undervisning sker. I 
klassrummen finns även en gungstol som fungerar som en talarstol, i den sitter den person 
som för stunden har ordet. (Ibid.) 
 
90 minuter av varje förmiddag ägnas åt läs- och skrivverkstad och består av fyra ”stationer”. 
Den första stationen kallas ”Minilesson” och är en kort lektion på fem till tio minuter då 
eleverna uppmärksammas på något särskilt som läsare eller skribent. Den andra kallas 
”Workshop” och då arbetar eleverna ensamma eller i grupp med en text som ofta behandlar 
det som diskuterats på minilektionen. Den tredje kallas ”Individual conference” och under 
denna handleder läraren några elever varje dag. Konferensen syftar till att utveckla varje elevs 
läs- och skrivförmåga. Utvecklingen nås genom att läraren aldrig nöjer sig med en elevs 
arbete, utan alltid ställer frågor som tillexempel ”Vilka olika sätt kan du gå vidare på?” 
Frågorna gör att elevens arbete alltid förbättras. Konferensen kan också handla om att hitta en 
ny bok som passar elevens läsnivå och intresse eller att introducera eleven för en ny genre. 
Den sista stationen kallas ”Sharing session” och avslutar arbetspasset. Hela klassen samlas då 
på mattan för att delge varandra vad de gjort under förmiddagen. (Ibid.) 
 
Lärarna vid Manhattan New School anstränger sig för att vara goda förebilder för sina elever 
och inviger därför dem i sitt eget liv som skrivare och läsare. Lärarna är övertygade om att 
gemensamma skönlitterära upplevelser kan utveckla relationer, skapa klassrumsgemenskap, 
få eleverna att bry sig om varandra och fördjupa förståelsen om dem själva och sin omvärld. 
De strävar efter att ge eleverna fördjupad förståelse för språket och dess funktioner samt att 
göra dem medvetna om sin egen läs- och skrivprocess. Eleverna uppmuntras därför dagligen 
att reflektera och ta ställning till olika frågor och påståenden. (Ibid.) 
 
När eleverna skriver råds de av sina lärare att föreställa sig sina tänkta läsare. Anledningen till 
detta är att en tänkt läsare eller lyssnare hjälper till att skapa en berättelse. Lärarna är mycket 
positiva till olika publiceringsmöjligheter och talar ofta om dem med eleverna. Publikationer 
kan tillexempel ske i form av diktsamlingar, väggtidningar, sagoböcker, affischer och 
faktaböcker. Eleverna blir erbjudna medlemskap i ”författarnas förening” och uppmuntras 
därigenom att betrakta sig som författare. Olika elever får dagligen sätta sig i klassrummets 
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gungstol och läsa upp sina verk, klassen får lyssna och därefter ge respons. Skolans 
litteraturdidaktik bygger på att låta eleverna lära av författarna. Att enbart låta eleverna läsa 
och skriva mycket räcker inte. Eleverna måste inspireras, lära av varandra, jämföra, lyssna på 
varandra och bli utmanade för att utvecklas. Några av de metodiska redskap som används på 
skolan för att uppnå detta är litteratursamtal, poesiläsning, dramatisering, flödesskrivning, 
körläsning, bildskapande och reflektion i både skriftlig och muntlig form. (Lindö, 2002) 
Nedan följer ett citat av skolans rektor, Shelley Harwayne: 
 

If we do things right, if we surround children with the finest in literature and handle those 
children and that literature with care, we will be making lasting impressions. We will be 
doing our part to make lifelong readers and writers. (Ibid, s: 204) 
 

2.8.3 Kvarnbyskolan – ”Listiga räven”  
 
På Kvarnbyskolan i Rinkeby har ett läsprojekt som uppkallats ”Listiga räven” genomförts. 
Projektet var inspirerat av läsinlärningsmetoden ”whole language”. Lärarna Birgitta Alleklev 
och Ingrid Olsson samt barnbibliotekarien Lisbeth Lindvall var projektledare. Projektet 
startades på vårterminen 1994 i en årskurs etta och pågick i tre år. Tanken med detta 
läsprojekt var att i läsinlärningsprocessen enbart använda skönlitteratur och facklitteratur för 
att skapa lust till elevernas läs- och skrivinlärning. I projektet så använde de sig endast av 
barnböcker i sin undervisning. Matematikboken var ett undantag. Skolan köpte in ett stort 
antal böcker med olika svårighetsgrader och biblioteket användes mycket. Detta upplägg 
väckte elevernas lust att läsa och stimulerade deras naturliga nyfikenhet. Genom att bara 
använda sig av skönlitteratur och facklitteratur fick eleverna läsupplevelser som framkallade 
ett bestående engagemang för böcker. (Alleklev & Lindvall, 2000)  
 
Det var många arbetsmoment som eleverna arbetade med i ”Listiga räven” projektet. Några 
exempel på dessa följer nedan: 
 
- skriva berättelser, sagor och faktatexter - arbetsscheman 
- återberätta texter   - dramatiseringar 
- rita och måla till berättelser  - studiebesök 
- brevväxling med en annan klass  - författarbesök 
- läsläxa    - skriva recensioner 
- de äldre läser för de yngre  - parläsning 
- förförståelse och efterarbetning 
 
Med hjälp av dessa moment lärde sig eleverna successivt att läsa och skriva. Arbetsgången 
och upplägget var liknande under årskurserna och alla moment blev mer avancerade och 
krävande i de högre årskurserna. Lärarna anser att eleverna fick en god läsförmåga och 
läsförståelse dessutom skaffade de sig ett bra ordförråd med en god läslust. Eleverna fick ett 
stort självförtroende och blev mycket studiemotiverade, nyfikna och villiga att ta sig an nya 
utmaningar. (Ibid, 2000) 
 
I år 3 deltog eleverna i två stora tester i både matematik och svenska. Det visade att eleverna 
på Kvarnbyskolan fick mycket goda resultat. Lärarna som arbetat med projektet ”Listiga 
räven” anser helt klart att detta projekt lagt grunden för detta goda resultat. Lärarna tror att en 
viktig del av framgången med denna klass som deltog i ”Listiga räven” projektet var den 
tidiga starten av läs- och skrivarbetet. En annan faktor kan ha varit det likartade arbetssättet 
som följde eleverna i årskurserna. Eftersom upplägget var bekant för eleverna kunde de lägga 
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hela sin kraft på det nya innehållet i arbetsuppgifterna. Varje elev hade dessutom en 
individuell utvecklingsplan, vilket sannolikt utjämnat de skillnader eleverna hade vid starten i 
sexårsverksamheten. Lärarna kunde då anpassa kontakten med muntlig och skriven text 
utifrån elevernas egen kunskapsnivå. Lärarna hade under projektets gång bland annat märkt 
att elevernas läsintresse blev mycket stort och att läsförmågan ökade i en snabb takt. 
Ordförrådet blev större och språket utvecklades. Elevernas självkänsla växte och deras 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blev bättre. Andra intressanta observationer som 
Alleklev och Lindvall påpekar som en fördel med läsprojektet var att lärarna inte sett någon 
mobbning eller skoltrötthet i klassen. Under projektets gång fanns det ingen elev med 
diagnosen dyslexi i klassen. Lärarna ville också framhäva att de hade väldigt roligt 
tillsammans och ser det som en av de viktigaste punkterna i det lyckade läsprojektet. 
(Alleklev & Lindvall, 2000) 
 
2.9 Traditionella läromedel  
 
Skönlitteraturen skiljer sig på flera sätt från den pedagogiska texten. En pedagogisk text kan 
vara en lärobok, läsebok eller en övningsbok. Tanken med en pedagogisk text är inte att skapa 
ny kunskap utan att återskapa kunskap som redan finns. (Selander, 1988) Det måste alltså ske 
ett urval och en avgränsning av det som ska återges (Ibid, s: 17). Vad som ska finnas med i en 
pedagogisk text framgår i läroplanen men hur innehållet ska presenteras bestäms av förlag och 
författare. Läroplanen och en lärobokstext befinner sig ofta på olika nivåer. Läroplanen är en 
politisk kompromiss medan läroboken formas av andra aktörer på en annan arena. Läroboken 
handlar om hur skolan faktiskt talar om exempelvis substantiv och andra världskriget. (Ibid.) 

 
Vad som påverkar lärobokens utformning tycks i stor utsträckning bero på hur tidigare 
läroböcker har utformats, på den tekniska nivån och på utvecklingen inom layout m.m. 
Istället för att tala om att läroplanen rationellt styr lärobokens innehåll och form förefaller 
det mer fruktbart att betrakta både läroplan och lärobok som samtidiga uttryck för i tiden 
gängse värderingar av kunskap och moral. (Ibid, s: 19)    
 

Den pedagogiska texten fungerar strukturerande för undervisningen. När en lärare ska 
presentera ett ämne fungerar läroboken som ett hjälpmedel. Det finns flera studier om hur 
läromedel används i undervisningen. Resultaten har visat att flertalet lärare praktiskt taget 
fullständigt följer läromedlet. (Ibid.)  
 
Liberg anser att traditionell läs- och skrivundervisning inte kan ta hand om elever som inte 
redan i förväg känner till en del om läsandets och skrivandets konst. De texter som används 
inom undervisningen väcker sällan elevernas läslust och därför blir det svårt för eleverna att 
förstå varför de ska läsa. Valet av texter i läseböcker bygger på någon författares uppfattning 
om vad som är lämplig litteratur för barn. De är dessutom valda för att de ska passa så många 
elever som möjligt. Dessa texter kan naturligtvis stämma överens med enskilda elevers 
intressen och språk men gör det inte nödvändigtvis. (Liberg, 1993) 
 
Sterner och Lundberg skriver att skolans och läromedlens information aldrig kan ersättas av 
”verkligheten”, vare sig den direktupplevda, den muntligt förmedlade eller den mediala. Den 
traditionella läroboken är inte oersättlig som kunskapskälla. Den kan mycket väl ersättas av 
skönlitteratur, faktaböcker, tidnings- och tidskriftsartiklar, filmer och bildband med 
informativt innehåll ”bara” med en mycket större arbetsinsats från lärarens sida. Sterner och 
Lundberg menar att läromedlen lätt blir föråldrade, de ägs inte av eleverna, de har inte aktivt 
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valts av dem, de kan för vissa elever kännas som färdigtuggad föda, de är helt enkelt 
läroböcker med en tydlig lukt av skola, prov och misslyckanden. (Sterner & Lundberg, 2004)  
 
2.10 Styrdokument 
 
2.10.1 Svenska kursplanen 
 
Att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag. 
Skolans arbete med språkförmågan har stor betydelse för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet då språket och litteraturen är av stor vikt för den personliga identiteten och 
förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. Svenskämnet har som syfte att främja 
elevernas förmåga att tala och skriva väl, samt att med förståelse respektera andras sätt att 
uttrycka sig i tal och skrift. Det skrivna ordet är en viktig del i skolans arbete för att kunna 
hantera, tillgodogöra sig och värdera texter som är en förutsättning i dagens samhälle. 
Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för 
utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. (http://www 
3.skolverket.se /ki03/front.aspx?s prak=SV&ar=050 6&infotyp=23&skolform=11&id=3890& 
extraId=2087, 05-11-25) 
 
Mål att sträva mot  
Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:  
 

• Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse 

• Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 

• Får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 
författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av 
världen, (Ibid.) 

 
Det är av betydande del att ge elever verktyg till att kunna uttrycka vad de känner och tänker. 
För att tillgodose eleverna med dessa verktyg är arbetet med språket och litteraturen viktig. 
Språket och litteraturen är ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap om världen runt 
omkring. Genom läsning, avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium kan elever 
tillägna sig och bearbeta texter. Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och 
förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, 
film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 
identitet. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och 
för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Skönlitteratur ger 
kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. 
Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet 
som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora 
livsfrågorna. (Ibid.) 
 
2.10.2 Lpo 94 
 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lpo, 1994) 
 
Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
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• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift, 
• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv, 
• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, (Lpo, 1994, s:15) 
 
 
3 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att beskriva vilken betydelse skönlitteraturen har för läs- och 
skrivinlärningen. 
 
3.1 Forskningsfrågor 
 

För att begränsa vårt syfte har vi ställt följande forskningsfrågor: 
• Hur arbetar pedagoger med skönlitteratur i Sverige och i andra länder vid läs- och 

skrivinlärningen? 
• Vad är en god läsare och hur blir barn goda läsare? 
• Finns det några fallgropar med att ensidigt arbeta med skönlitteratur? 

 
3.2 Avgränsningar 
 
Studien är fokuserad på skolor som arbetar inspirerat av ”whole language”-metoden. På grund 
av begränsade resurser, främst i form av tid, finns inte möjlighet att beskriva andra metoder 
som använder skönlitteratur i det pedagogiska arbetet.   
 
4 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs undersökningens upplägg, forskningsansats, urval samt 
datainsamlingsmetoder. Sist i kapitlet behandlas analys och tolkning av material.  
 
4.1 Undersökningens upplägg 
 
Undersökningar kan delas in i tre olika stadier; det explorativa, deskriptiva och  
hypotesprövande. Det explorativa stadiet innebär att forskaren skapar sig bättre kunskap och 
förståelse för problemområdet som ska undersökas. Det främsta syftet med explorativa 
undersökningar är att inom ett bestämt problemområde inhämta så mycket kunskap som 
möjligt. För att samla information vid explorativa undersökningar används ofta flera olika 
tekniker. Den här typen av undersökning ska kunna fungera som en vägledning till nästa 
undersökningsstadie. Det deskriptiva stadiet kan beskriva det mönster som upptäcktes i det 
explorativa stadiet. Vid deskriptiva undersökningar begränsas undersökningen till några 
perspektiv av de fenomen som är av intresse. Beskrivningar av perspektiven är detaljerade 
och grundliga. För att samla information vid deskriptiva studier kommer ofta endast en teknik 
till användning. Det tredje och sista stadiet, det hypotesprövande, kan slutligen klargöra 
orsakssamband från tidigare stadier. För att hypoteser om förhållanden i verkligheten ska 
kunna bevisas i teorin förutsätter hypotesprövande undersökningar att det inom ett område 
finns tillräckligt med kunskap. För det mesta genomförs dessa tre typer av undersökningar 
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separat men däremot kan två eller alla tre typer förekomma inom större projekt. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
Syftet med studien var att göra en explorativ och deskriptiv undersökning eftersom mycket 
kunskap om ett speciellt område har inhämtats och endast en teknik har kommit till 
användning vid informationsinhämtningen. Vidare beskriver studien mönster som upptäcktes 
i det explorativa stadiet och för att få mer kontakt med empirin (verkligheten) genomfördes 
intervjuer. 
 
4.2 Forskningsansats 
 
Det finns tre olika sätt att relatera teori och empiri på i en undersökning; induktion, deduktion 
och abduktion. Undersökningen kan också vara kvantitativ eller kvalitativ. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
4.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
Med induktion menas att undersökaren genom observationer av verkligheten (empirin) 
kommer fram till allmänna slutsatser och teorier. Genom användning av den induktiva 
metoden kan undersökaren inte komma fram till hundraprocentig säkra slutsatser eftersom 
undersökaren utgår från ett empiriskt material, som sällan utgör en fullständig uppräkning. 
(Ibid.) 
 
Deduktion innebär i sin tur att undersökaren utifrån en befintlig teori formar hypoteser och 
sedan går ut och jämför dessa med verkligheten. Med andra ord härleds hypoteser, ur en redan 
befintlig teori, som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Genom logisk slutledning 
kommer undersökaren sedan fram till resultat. Med ett deduktivt arbetssätt antas 
objektiviteten i forskningen kunna stärkas just genom att utgångspunkten tas i redan befintlig 
teori. En fara med den här typen av metod är att intressanta nya rön inte upptäcks eftersom 
forskaren utgår från befintliga teorier som kan komma att rikta och påverka forskningen. 
(Ibid.) 
 
Det tredje sättet, abduktion, är en kombination av induktion och deduktion. I första steget 
formuleras enskilda fall från en preliminär hypotes eller teori (induktion). I nästa steg prövas 
denna hypotes eller teori på nya fall (deduktion) och slutligen kan den ursprungliga hypotesen 
eller teorin utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. (Ibid.) 
 
Studien är av deduktiv karaktär eftersom den utgått från befintliga teorier som sedan jämförts 
med verkligheten. Detta gjordes för att kunna dra logiska slutsatser om de hypoteser som 
studien har för avsikt att besvara. 
 
4.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Vilken av metoderna, kvantitativ eller kvalitativ, en undersökare använder sig av beror på de 
frågeställningar denne har för avsikt att besvara. I en kvantitativ undersökning är materialet 
uttryckt i siffror. Detta material är möjligt att analysera med en matematisk och/eller statistisk 
metod. Ofta kallas dessa data för hårddata och kan till exempel uttryckas i vinst i kronor eller 
antal sålda enheter. En kvantitativ undersökning kännetecknas och präglas av avstånd och 
urval vilket innebär att en begränsad mängd information samlas in av många 
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undersökningsenheter, genom systematiska och strukturerade observationer. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
I en kvalitativ undersökning kan materialet uttryckas i tillexempel åsikter eller arbetstrivsel, 
denna typ av data kallas ofta mjukdata. En kvalitativ undersökning kännetecknas av närhet till 
forskningsobjektet och innebär att undersökaren vill få rikligt med information från ett fåtal 
undersökningsenheter. Den går med andra ord in på djupet till skillnad från kvantitativa 
undersökningar som har en bredd på sina studier och eftersträvar att inhämta mycket 
information från många undersökningsenheter. (Ibid.) Kvalitativa data möts ofta med 
misstänksamhet eftersom de bygger på små urval och att de på inga sätt är representativa för 
befolkningen i statistisk mening. För att göra de kvalitativa intervjuerna trovärdiga är det 
viktigt att forskarna är seriösa och har inhämtat relevant information för den aktuella 
problemställningen. Finns tillexempel ingen reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till 
datainsamling och senare i avrapportering av resultat finns skäl att ifrågasätta trovärdigheten. 
(Trost, 2005) 
 
Studien har samlat in kvalitativ data eftersom syftet i den till stor del handlar om åsikter, 
känslor och liknande och inte består av mätbara siffror i någon vidare bemärkelse. Studien har 
även gått in på djupet.  
 
4.3 Urval 
 
I vår studie har vi koncentrerat oss på att i empirin undersöka hur verksamma lärare och 
specialpedagoger i en kommun i Sverige uppfattar skönlitteraturen. Motivet till denna 
avgränsning är att vi med hänsyn till den ringa tid som stått till vårt förfogande, velat få en 
djupare insikt i vad människor som dagligen arbetar med elever har för uppfattning om 
skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivinlärningen. Detta istället för att endast få en 
överskådlig bild av hur människor i allmänhet uppfattar det. Därför har intervjuer genomförts 
med två lärare och två specialpedagoger. Motivet till att vi valde två ur varje grupp beror på 
att det är två olika yrken vilket kunde tillföra fler synvinklar till studien. Anledningen till att 
just dessa valts ut beror på personliga kontakter, vilket vi ansåg vara en klar fördel i sökandet 
efter passande respondenter för studien. Dessutom verkade de vara intressanta studieobjekt, 
då samtliga har lång erfarenhet av arbetet med läs- och skrivinlärning.   
  
4.3.1 Bortfall 
 
En av respondenterna, specialpedagog 2 besvarade inte frågan hur hon arbetar med 
skönlitteratur med eleverna. Det kändes inte aktuellt för henne att besvara den frågan eftersom 
det numera inte tillhör hennes arbetsuppgifter. Hur hon arbetade med skönlitteraturen förr 
känns enligt henne inte aktuellt idag. 
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika typer av data, primär och sekundär. Primärdata är data som samlas in 
direkt av undersökaren och för ett speciellt syfte, medan den sekundära datan redan har 
samlats in av någon annan och oftast för ett annat syfte. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1998)  
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Studien innehåller främst sekundärdata då den till stor del baseras på tidigare forskning. 
Denna typ av data var också mer lämplig med tanke på syftet. Primärdata har även samlats in 
genom intervjuer.  
 
Information till arbetet kan samlas in genom observation, intervju och enkät. En studie 
behöver inte begränsas till en enda datainsamalingsmetod utan studien kan snarare stärkas av 
att bygga på olika varianter av källor. (Patel & Davidson, 2003) Det finns inom metodologin 
något som kallas för triangulering. Det är en teknik som används för att hjälpa forskaren att 
komma fram till de rätta svaren på dennes forskningsfrågor med hjälp av att använda sig av 
två eller flera mätmetoder. Metoder för en given forskningsuppgift kan såväl vara kvantitativa 
som kvalitativa. En av de fördelar som ligger till grund när flera mätmetoder kommer till 
användning är det faktum att en undersöknings resultat och slutsats blir mer övertygande och 
riktiga. (Trost, 2005) 
 
4.4.1 Intervju och enkät 
 
Intervjuer och enkäter är tekniker som har en hel del gemensamt eftersom de bygger på 
frågor. Det finns även sådant som skiljer dem åt. Genom intervjuer är det lätt att bilda sig en 
uppfattning om respondenten och vad denne har att säga (Patel & Davidson, 2003). 
Kvalitativa intervjuer är en form av intervju som bland annat går ut på att förstå hur den 
intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter personen har och hur personens 
föreställningsvärld ser ut. När kvalitativa intervjuer utförs har intervjuaren inga i förväg 
formulerade frågor istället ska en lista över frågeområden - en intervjuguide användas. Det är 
också den intervjuade som ska styra ordningsföljden i samtalet. (Trost, 2005) Intervjumetoden 
eftersöker datamättnad. Med mättnad menas den känsla av avslutning som forskaren upplever 
när datainsamlingen upphör att ge någon ny information. (Maxwell, 1996) 
 
Dokumentationen av det som blivit sagt under intervjuerna kan göras på olika sätt. Två olika 
metoder kan urskiljas. I första metoden används bandspelare, detta för att intervjuaren ska 
kunna urskilja och dokumentera relevant data för undersökningen i lugn och ro. Bandspelaren 
kan dock ha en hämmande verkan för vissa människor vilket kan resultera i att 
respondenterna uttalar sig mer varsamt. I det andra tillvägagångssättet skrivs anteckningar 
under intervjun, detta har dock också visat sig vara hämmande för vissa människor. Det blir 
ett störande moment när intervjuaren stannar upp och skriver. Den största risken med denna 
metod är att viktiga saker kan bli försummade. Det är viktigt att urvalet av respondenter är 
noga genomtänkt och att intervjuaren är väl förberedda inför intervjun. Frågeområdena ska 
vara väl planerade och får inte vara ledande på något sätt så att respondenterna kan bli 
påverkade. För att respondenterna ska våga öppna sig är det viktigt att informera om att 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det är även av vikt att intervjuaren 
eftersträvar ett neutralt och objektivt förhållningssätt. Intervjuaren ska inte ge synpunkter på 
de svar som denne får eller på något sätt visa sitt gillande eller ogillande till svaren. 
(Ejvegård, 2003)  
 
Vid intervjuer och enkäter är det av vikt att tänka på två aspekter, dels om frågor ställs på 
samma sätt till samtliga respondenter där dessutom varje situation är utformad lika för varje 
respondent, så kallad grad av standardisering. En annan aspekt är så kallad grad av 
strukturering som innebär respondenters frihet att uttrycka och tolka frågorna utifrån tidigare 
erfarenheter. Vid hög standardisering är frågorna ställda i exakt samma ordning. Vid hög 
strukturering ges lite utrymme till egna idérika svar som innebär att en låg grad av 
strukturering lämnar frågan öppen och ger respondenten möjlighet att fritt svara på frågan.  
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(Patel & Davidson, 2003) Den stora skillnaden på intervjuer och enkäter är att den som svarar 
på frågorna i enkäter själv noterar sina svar på ett eller annat sätt, någon intervjuare finns inte 
med i bilden (Trost, 2001).  
 
I studien har kvalitativa intervjuer genomförts. Syftet var som tidigare nämnts att förstå hur 
den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter personen har, och hur personens 
föreställningsvärld ser ut, vilket inte är mätbart. Vid intervjutillfällena användes därför en 
intervjuguide (se bilaga 1). Eftersom en intervjuguide användes blev också intervjun mer ett 
samtal där respondenten valde ordning. Respondenterna intervjuades av en person och alla 
intervjuer genomfördes i en lugn miljö. Graden av standardisering kan därför diskuteras 
eftersom varje enskild respondent ledde samtalet och ordningen på frågorna, däremot var 
situationen utformad lika för varje respondent. De frågor som använts för denna studie har 
varit öppna och därmed lågt strukturerade då respondenterna fritt fått svara på frågan. Innan 
intervjuerna inleddes berättade vi om vår studie och dess syfte. Vi förklarade också för 
respondenterna att de skulle avidentifieras. Vid studien användes bandspelare för att kunna 
göra noggranna bearbetningar av varje intervju, detta för att kunna rikta uppmärksamheten 
med fullständig koncentration på respondenterna.  
 
Anledningen till att enkäter inte kommit till användning beror på syftets karaktär. Studien 
avser att få en djupare förståelse vilket inte är mätbart och därför uteslöts enkät som 
datainsamlingsmetod.   
 
4.4.2 Observation 
 
Observation är en annan av de vetenskapliga teknikerna för att samla information, den måste 
vara systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. Flexibilitet är ett 
nyckelord för den här metoden eftersom den kan användas i olika syften. Det som studeras i 
observationsmetoden är beteenden och skeenden som sker i ett naturligt sammanhang samma 
stund som de inträffar. Observationsmetoden är dyr och tidskrävande vilket kan ses som en 
nackdel. Den som observerar, observatören, kan antingen vara aktiv eller passiv. Om 
observatören är aktiv istället för passiv tar han/hon del i den situation som ska observeras och 
går in som medlem i den aktuella gruppen. Två typer av observationer kan urskiljas, 
strukturerad och ostrukturerad. En strukturerad observation förbereds genom att ett 
observationsschema görs där det i förväg har bestämts vilka beteenden och typer av händelser 
som ska observeras. En ostrukturerad observation används i syfte för att erhålla mycket 
kunskap inom ett visst problemområde, ett observationsschema är därför inte möjligt att 
använda eftersom allting istället ska registreras. (Patel & Davidson, 2003)  
 
Observationstekniken har inte kommit till användning för studien. Detta eftersom denna typ 
av datainsamlingsmetod är väldigt tidskrävande och kostsam.  
 
4.5 Analys och tolkning av material  
 
När datainsamlingen till undersökningen är utförd är det av betydelse att undersökaren 
analyserar den insamlade informationen på ett korrekt sätt. De metoder som finns för att 
bearbeta information kan vara allt från statistiska metoder för analys av information i 
numerisk form till metoder för tolkning av textmaterial. De statistiska metoderna kallas för 
kvantitativa metoder och metoderna för att bearbeta textmaterial för kvalitativa. (Patel & 
Davidson, 2003) 
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4.5.1 Kvantitativ bearbetning 
 
Den vetenskap som används för att bearbeta kvantitativ information är statistik. 
Forskningsresultat grundas sällan på en hel population utan ofta dras ett stickprov för att 
sedan generalisera resultatet till populationen. För att det ska vara någon mening med en 
undersökning måste den röra något som varierar. I en undersökning arbetas det alltid med 
minst en variabel, en variabel är något som varierar. (Rudberg, 1993) Variabler kan ha olika 
egenskaper, bland annat kan de befinna sig på olika skalnivåer. Det finns fyra olika 
skalnivåer, nämligen: Nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. (Patel & 
Davidson, 2003) Direkt materialet går att rangordna på något meningsfullt sätt arbetas det 
med ordinaldata. Exempel på ordinaldata är inställning till någonting enligt ett frågeformulär, 
där tillexempel följande svarsalternativ erbjuds: Mycket bra, ganska bra, mindre bra, inte alls 
bra. (Rudberg, 1993) Variabler kan också vara diskreta eller kontinuerliga. En diskret variabel 
kan bara anta vissa värden, vanligtvis hela tal som exempelvis antal barn i en familj. En 
kontinuerlig variabel kan däremot anta alla värden inom ett intervall och det är enbart 
mätmetodens noggrannhet som avgör hur fin indelningen blir. Ett exempel på kontinuerlig 
variabel är temperatur eftersom vi kan mäta det i hela grader, tiondels grader, hundradels 
grader. Om en diskret variabel finns bör ett stolpdiagram användas för att redovisa resultatet. 
Används däremot en kontinuerlig variabel är ett histogram att föredra. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
4.5.2 Kvalitativ bearbetning 
 
I en kvalitativ bearbetning arbetas det oftast med ett textmaterial tillexempel när intervjuer 
eller anteckningar från observationer genomförts. Det finns ingen bestämd metod för hur 
kvalitativ information ska bearbetas. Det är upp till varje forskare att hitta ett arbetssätt som 
leder fram till en läsbar text. Från början är det troligt att arbetet innebär att hantera stora 
mängder text i form av utskrifter från intervjuer och observationer och i slutet det forskare 
tillför, nämligen text som innehåller struktur och tolkningar. (Ibid.) En kvalitativ bearbetning 
kan gå till på det sättet att undersökaren börjar med att analysera informationen inom varje 
undersökningsområde. Trost menar att av etiska skäl bör inte citat från intervjuer anges 
ordagrant bland annat eftersom talspråket kan anses som ett annat språk än det skrivna och 
intervjuaren bör inte utsätta respondenten för detta. (Trost, 2005)  
  
Studiens resultat har bearbetats kvalitativt. Utifrån de bandinspelningar som gjorts har 
innehållet transkriberats, detta för att inte gå miste om viktig information som kan upptäcka 
mönster och samband vilket kan vara till nytta för studien. För att få struktur och ordning har 
därför en fråga i taget betats av där de fyra respondenternas svar vävts samman till en löpande 
text. Citat har använts i den löpande texten för att markera vad en respondent sagt som varit 
anmärkningsvärt. För att avidentifiera respondenterna i bästa möjliga mån har vi valt att inte 
citera dem ordagrant. 
 
5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas den insamlade och bearbetade datan utifrån vår intervjuguide. 
Därefter analyseras det empiriska materialet utifrån de kvalitativa modeller som beskrevs i 
kapitel 4, under rubriken ”Kvalitativ bearbetning” (4.5.2). Denna process består av att sortera, 
analysera och tillsist dra slutsatser om den förlagda datan (Patel & Davidson, 2003). 
Slutsatserna behandlas i kapitel 6.  
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5.1 Teori 
 
Alla har olika förutsättningar och behöver olika undervisningsmetoder för att lära sig läsa och 
skriva (Stadler, 1994), vilket också är en av skolans viktigaste uppgifter (Sterner & Lundberg, 
2004). Barn kan inte läras att läsa av andra, andra kan bara göra det möjligt för dem att själva 
lära sig läsa (Smith, 2000). För att bli en god läsare är det nödvändigt att ta hjälp av sina 
kunskaper, erfarenheter och sitt språk för att förstå tankeinnehållet i en text (Åkerblom, 1988). 
Att läsa är att förstå text, inte bara att avkoda den (Asmervik & Ogden, 1995, s: 144).  
 
5.2 Empiri 
 
5.2.1 En god läsare 
 
Samtliga respondenter anser att en god läsare är en person som kan ta till sig den information 
som texten förmedlar, det vill säga har en god läsförståelse. Vidare anser de att en god läsare 
utifrån sin ålder måste kunna läsa med flyt. Läsaren måste ha upptäckt vikten av att kunna 
läsa och tycka om det, med andra ord att de finner stort nöje i det och får en positiv 
upplevelse. Lärare 1 säger att: En god läsare hittar alltid tillfällen att sätta sig och läsa en 
bra bok. Båda lärarna anser att en god läsare börjar känna känslan av att kunna läsa med 
intonation och upplever med alla sina sinnen. Specialpedagog 1 anser att: Läsförståelse är 
den viktigaste biten och menar att ett barn som får en för svår text kanske kan tros vara en 
dålig läsare, men får eleven en text utifrån sin förmåga och ålder så ser man att han/hon är 
en god läsare.   
 
Samtliga respondenter anser att barn blir goda läsare genom att läsa mycket och ofta. 
Specialpedagog 2 säger att:  
 

Det handlar om att öva, öva och öva och barnen får öva mer eller mindre. Precis som du 
måste öva för att kunna bli duktig på cykla. Normalt sett så räknar man med ganska många 
timmar innan ett barn är en god läsare, alltså innan barnet har uppnått tillräcklig läshastighet 
och läsförståelse.  

 
Respondenterna menar att texterna bör anpassas till barnens läsutvecklingsnivå för att de ska 
bli goda läsare. De fyra respondenterna tycker att den bästa motivationen är att barnen får 
känna att de kan, det ger framgång i läsutvecklingen. Lärare 1 anser att:  
 

Det är därför jag jobbar mycket med storbok. Jag går igenom och läser boken tillsammans 
med barnen, sedan får de samma bok fast i en mindre variant att läsa för mig. Barnen får då 
känslan av att de redan kan läsa.  
 

Lärare 1 säger också att det är viktigt att läraren är en läsande förebild. De fyra 
respondenterna har uppmärksammat att barnen tycker att det är roligare att läsa om de får läsa 
någonting som fängslar dem. Det måste också finnas tillgång till många böcker som barnen 
kan välja mellan. Specialpedagog 1 anser att: det är viktigt att barnen ibland får vara 
delaktiga att välja sina texter. Samtliga respondenter tycker att hemmet är en betydelsefull del 
i barnens läsinlärning. Det är viktigt att informera föräldrarna hur betydande det är med 
läsning och om ett barn ska bli en fullgod läsare räcker inte skolans läsmängd. Lärare 2 
menar att: Medvetna föräldrar hjälper barnet! Vidare anser de alla att om föräldrarna vill att 
deras barn ska bli goda läsare så måste barnet få läsa hemma tillsammans med dem. Att de 
vuxna berättar och läser böcker för barnen skapar ett intresse. Barnen börjar allteftersom att 
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intressera sig för vad som står i böckerna och de tar hjälp av bilderna för att gissa sig till vad 
som står. Lärare 1 anser att föräldrarnas engagemang för läsning hjälper till att skapa barnens 
läsintresse. Hon säger att barn från läsande miljöer lättare blir intresserade av textens magi, de 
börjar förstå att texten har ett budskap och i och med detta börjar de uppmärksamma ord på 
vägskyltar, etiketter med mera.  
 
Båda lärarna anser att det är viktigt att barnen vistas i en språklig miljö omgiven av goda 
pedagoger som känner till många olika läsinlärningsmetoder och som är medvetna om hur 
viktig den första läsinlärningen är. Vidare tycker de att pedagogen ska kunna växla mellan de 
olika metoderna beroende vilken grupp han/hon har. Lärare 2 anser att: Varje barn har olika 
inlärningsstilar och alla måste få sina behov tillfredsställda.  
 
5.2.2 Arbetet med skönlitteraturen 
 
När det gäller de tre respondenterna, lärare 1, lärare 2 och specialpedagog 1 använder de sig 
av skönlitteratur bland annat i den bemärkelse att de läser högt för barnen, de anser nämligen 
att högläsning är en viktig del. Lärare 1 tycker också det är viktigt att: både pedagoger och 
föräldrar helst bör läsa en stund för barnen varje dag. De tre respondenterna anser att arbetet 
med skönlitteraturen sker utifrån olika svårighetsgrader, där barnen försöker att läsa med 
utgångspunkt i den nivå där de befinner sig. Lärare 1 menar att det som pedagog är viktigt att 
skapa miljö och känsla så att barnen känner lust att läsa, böckerna som barnen läser ska även 
vara anpassade till varje barns förutsättningar och behov. 
 
Samtliga tre respondenter menar att en skönlitterär bok inte hur som helst kan sättas i 
händerna på ett barn, som pedagog måste gäller det att vara medveten om på vilket sätt de ska 
få känslan av att det ger något. Lärare 1 anser att: Det är bra att barnen får en liten lässtund, 
exempelvis strax före lunch, där alla läser i en egen bok. Vidare säger hon: 

 
När man arbetar med skönlitteratur kan man införa ett läsprojekt som görs tillsammans med 
hemmet i början av årskurs tre. Klassen lånar cirka 150 böcker på biblioteket som sedan 
finns tillgängliga för alla barn. Barnen ska sedan läsa, hemma tillsammans med en vuxen, 
minst 15 minuter per dag. Varje bok avslutas med en bokrecension som barnen sedan 
redovisar för sina klasskamrater. Innan läsprojektet börjar så sätts ett mål upp, exempelvis 
att barnen ska läsa 100 böcker tillsammans, och när målet är nått väntar en belöning. Detta 
system bidrar till barnens entusiasm och motivation att läsa böcker. Föräldrarna uppmuntras 
också att besöka biblioteket tillsammans med sina barn.  
 

Lärare 1 förklarar också att det på skolan finns boklådor som används kontinuerligt i barnens 
läsinlärning. I boklådorna ligger skönlitteratur i olika svårighetsgrader. Även böcker där 
barnen tränar ljudanalys används. Specialpedagog 1 använder sig också av skönlitteratur i sin 
undervisning, men det är då uppblandat med strukturellt läsande. De barn som hon arbetar 
med måste få lite struktur när de ska bygga upp språket och arbetar därför efter en viss gång. 
Mellan varven får barnen välja sig en skönlitterär bok att läsa. Vidare anser hon att: 
Skönlitteraturen, är en stor drivkraft!  
 
De fyra respondenterna ser många fördelar med att arbeta med skönlitteratur. Materialet är 
näst intill obegränsat och det finns ämnen i litteraturen till alla barn och deras individuella 
intressen och förutsättningar. Stora fördelar med skönlitteratur är att barn kan fångas genom 
att hitta det de tycker om så att de får läsa böcker utifrån deras eget personliga intresse. Får 
barnen göra egna bokval och läsa något som de är intresserade av kan de läsa lite svårare 
texter än vad de egentligen förmår. Lärare 1, specialpedagog 1 och specialpedagog 2 anser 
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att barnen alltid kan snäppa upp sin läsförmåga om än de får staka sig fram, är det bara nog 
intressant så har de ett driv att komma vidare i texten ändå. Lärare 1 säger att: En stor fördel 
för pedagogerna är att det kan kartlägga vad barnens specialintresse är och se till att barnen 
har tillgång till böcker som handlar om det. Lärare 2 spinner vidare med att säga: Ännu en 
vinst är att man kan ha bra och givande diskussioner kring exempelvis en högläsningsbok, 
där barnen får delge varandra sina känslor om boken men även höra andras åsikter. Lärare 
1 och specialpedagog 1 anser att skönlitteratur vidgar språket där barnen lär sig nya ord och 
begrepp. När barnen ska skriva en text kan de använda nya ord och begrepp som de tagit till 
sig.  
 
Samtliga fyra respondenter är överens om att det är svårt att finna nackdelar i arbetet med 
skönlitteraturen. Lärarna anser att det finns väldigt få lätta skönlitterära böcker med mer 
moget innehåll. Lärare 1 tycker att: För svåra böcker kan skada elevernas läsintresse och i 
och med det deras självförtroende. Vidare säger hon att: Det finns en hel del lätta böcker med 
barnsligt innehåll men för barn som kommit upp i åldrarna som har läs- och skrivsvårigheter 
borde det finnas mer utbud av lätta böcker med moget innehåll.  Lärare 2 sammanfattar det 
på följande sätt: Svårigheten med skönlitteraturen är att finna texter som passar varje enskild 
elev och dess nivå. Specialpedagog 1 ser problem i att: 
 

När det gäller skönlitteraturen finns det också många nya och främmande ord vilket kan ses 
som både en fördel och nackdel. En nackdel med skönlitteraturen kan vara att barn som har 
svårt med läsning och skrivning eller barn som har en språkförsening, får svårt för 
skönlitterära verk eftersom de behöver en mer strukturerad läsning. De behöver få ljuda och 
gå en viss gång där de känner igen ord. Texten och orden får inte vara för främmande. Jag 
tror inte heller att man ensidigt kan sitta och läsa böcker utan man måste jobba med texten.  
 

Specialpedagog 2 spinner vidare på detta resonemang, hon menar att vid arbete med 
skönlitteratur är det av vikt att parallellt arbeta med språket. En nackdel med skönlitteratur 
som arbetsmetod för läs- och skrivinlärningen kan därför vara att kunskapen om språkets 
uppbyggnad möjligen går till spillo. Hon säger: Det är klart att man måste jobba med språket 
parallellt med att man jobbar med läsning av skönlitteratur men jag tycker inte att de står i 
kontrast till varandra på något sätt. 
 
Samtliga respondenter anser att barn som kommer från läsande miljöer har fördelar i sin 
läsinlärning, de har oftast lättare att lära sig. Läsinlärningen faller sig inte lika naturlig för de 
barn som sällan fått höra sagor och berättelser i hemmet. Alla respondenter är överens om att 
skönlitterära böcker skapar lust. Specialpedagog 1 berättar att: Det finns forskning som visar 
att läsning för små barn enskilt är den viktigaste biten för att de ska få ett bra språk. Det är 
väldigt bra för språkutvecklingen att barnen får höra många sagor och berättelser. Vidare 
säger hon att: De barn som möter mycket skönlitterära texter, ser hur språket är uppbyggt och 
lär sig stavning, nya ord och begrepp. Lärare 2 säger att: Desto äldre och mer medvetna 
barnen blir desto mer tillför litteraturen och med läsandets framgång så utvecklas skrivandet. 
Vidare berättar hon att:  
 

Det är viktigt att låta barnen berätta när de har läst någonting bra så att man kan 
entusiasmera övriga barn att vilja läsa den här boken. För att utveckla skrivandet är det 
viktigt att ha en mottagare. När man använder skönlitteratur så kan man påvisa olika 
författares sätt att skriva och se hur de använder språket, hur de målar upp bilder och fångar 
läsaren. Detta måste vi lära barnen så att det dem skriver fångar deras mottagare.  
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De fyra respondenterna är eniga om att det är av stor betydelse att barnen får välja sin 
litteratur utifrån deras eget intresse. Barnens motivation och drivkraft att faktiskt vilja läsa en 
text kan överbrygga många hinder. Lärare 2 anser att: Allt som skapar lust ger inlärning!. 
Vidare poängterar specialpedagog 2 att: Barn kan klara läsning som faktiskt kan förvåna 
omgivningen! 
 
5.2.3 Skönlitteraturens betydelse för att motverka läs- och skrivsvårigheter 
 
Lärare 1 och specialpedagog 1 är båda eniga om att de tror att det är möjligt att motverka 
läs- och skrivsvårigheter med hjälp av skönlitteratur. Specialpedagog 1 menar att: Ju tidigare 
skönlitteraturen kommer in, desto bättre är det. Många elever kommer till skolan nästan som 
vita blad, som inte har fått med sig så mycket sagor och berättelser hemifrån, och de hamnar 
lite i efterkälken. Lärare 2 är lite mer tveksam till skönlitteraturens eventuella möjlighet att 
motverka läs- och skrivsvårigheter och säger:  
 

Det är självskrivet, kan jag skapa lust med skönlitteratur kan jag bättre nå målet att 
motverka läs- och skrivsvårigheter, men det beror också på vilka svårigheter som barnet bär 
på. Oavsett vilken litteratur man använder så är det oerhört viktigt att pedagogen är 
medveten redan på ett tidigt stadium om att här har jag kanske en elev som har vissa 
svårigheter eller som kommer att få vissa svårigheter. Det är viktigt att de barnen får tid, att 
man inte stressar dem. Jag tycker att vid alla situationer som skapar lust sker också 
inlärning, och kan man locka fram lust med hjälp av skönlitteratur så kan det naturligtvis 
motverka. 
 

Specialpedagog 2 uttrycker att hon inte vet om det är möjligt att motverka läs- och 
skrivsvårigheter med hjälp av skönlitteratur, hon säger följande: Alltså om jag istället för en 
läslära använder skönlitteratur så blir det lättare för eleverna att lära sig läsa, och motverka 
läs- och skrivsvårigheter. Ja, jag vet inte, ärligt talat så vet jag inte. En del elever lär sig ju 
att läsa hur du än bär dig åt, vilka böcker de än får läsa. Hon är inne på lärare 2:s linje och 
anser även hon att lust är en viktig faktor vid läs- och skrivinlärning. Hon påpekar även att det 
finns elever som gör saker och ting bara av plikt, och ber en lärare dem att läsa någonting så 
gör de det. För de elever som får det kämpigare med läsinlärningen anser hon att lusten och 
vad de själva tycker blir ännu viktigare, och får eleven jobba med läsning utifrån sina 
intressen så menar hon att det kanske kan underlätta det arbetet. Precis som lärare 1 anser 
hon att elever som har svårigheter behöver tid och få arbeta utifrån deras egna intressen.  
 
5.3 Analys  
 
I teorin och empirin har vi sett en tydlig likhet på vad en god läsare är, vikten av läsförståelse 
betonas starkt. Teorin framhåller att barn blir goda läsare genom att tycka att läsning är roligt 
och spännande, vilket även får medhåll från empirin. Samtliga respondenter framhåller att det 
är viktigt att läsa mycket och ofta för att bli en god läsare, vilket också genomsyrar studiens 
teoridel. Något som också betonas såväl i teorin som i empirin är att texterna ska anpassas till 
elevernas nivå i läsutvecklingen. Det poängteras starkt i empirin hur viktigt det är att eleverna 
får känna känslan av att de kan läsa en text för att ge dem självförtroende, samma sak 
poängteras i teorin. I teorin förespråkas även hur skönlitteraturen kan användas för att locka 
till sig eleverna. De blir inte satta med för svår litteratur och därför känner de att de kan läsa. 
Hemmets stora betydelse för barns språkutveckling framkommer både i teorin och i empirin. 
En skillnad mellan teorin och empirin är att det i empirin förespråkas att eleverna inte alltid 
fritt får välja vilka böcker de vill läsa, medan friheten förespråkas i teorin, dock att valet sker i 
samråd med pedagogen. 
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I teorin utgår en stor del av undervisningen från skönlitterära texter, och arbetet genomförs i 
olika former som tillexempel dramatisering, körläsning, reflektering och så vidare. I empirin 
sker arbetet med skönlitteraturen mer på bestämda tidpunkter, eller i temaarbeten. En av 
respondenterna, lärare 1 berättar att skönlitteraturen kontinuerligt finns med i elevernas 
läsinlärning. Empirin uttrycker teorins budskap att eleven genom att göra egna bokval kan 
klara av att läsa svårare texter än de egentligen förmår eftersom lusten driver dem framåt. De 
båda lärarna framhöll att det finns få lättlästa böcker med moget innehåll som en nackdel med 
att arbeta med skönlitteratur. I teorin framkommer inte det som ett problem.  
 
I både teorin och empirin förespråkas det att skönlitteraturen bör komma in så tidigt som 
möjligt. I teorin har det visat sig att arbete med skönlitteratur efter ”whole language”-metoden 
har gett stora vinster. Både lärare 2 och specialpedagog 2 är tveksamma till om 
skönlitteraturen kan motverka läs- och skrivsvårigheter, medan lärare 1 och specialpedagog 
1 tror att det är möjligt.     
 
6 Diskussion 
 
I följande kapitel kommer studiens metodproblem, validitet och reliabilitet att redovisas. 
Vidare kommer studiens syfte att besvaras och slutsatser kommer att dras utifrån resultaten i 
analysen, teorin och empirin. De forskningsfrågor studien haft för avsikt att besvara kommer 
att diskuteras och erfarenheter för framtiden presenteras. Avslutningsvis kommer vi att ge 
förslag till framtida forskning.  
 
6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Resultaten och slutsatserna av en undersökning kan bedömas efter två särskilda begrepp: 
Validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). 
 
6.1.1 Validitet 
 
En god validitet innebär att en undersökning verkligen undersöker det den har för avsikt att 
undersöka, detta är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om ett instrument inte mäter 
vad det är avsett att mäta spelar det inte någon roll om själva mätningen är bra. (Ibid.) 
 
I kvantitativa studier betecknar validiteten att rätt företeelse studeras, vilket kan stärkas med 
god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I det 
kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden 
av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Begreppet validitet i kvalitativa 
studier gäller snarare hela forskningsprocessen. (Ibid.) 
 
Något som stärkte studiens validitet är det faktum att innan intervjuerna genomfördes testades 
intervjuguiden på ett antal oberoende personer för att se om frågorna var begripliga. Trots 
detta upplevde vi att frågan som löd: Finns det några nackdelar med att ensidigt arbeta med 
skönlitteratur? Inte riktigt uppfattades på samma sätt av respondenterna som vi tänkte oss, och 
därför borde den ha formulerats om. Vad vi egentligen ville veta var om de såg några  
fallgropar med att ensidigt arbeta med skönlitteratur. Validiteten stärktes genom att det under 
intervjuerna fanns möjlighet att rätta till och förklara oklarheter. Att det inte gjorde det i den 
nämnda frågan kan kanske förklaras i vår ringa erfarenhet att genomföra intervjuer. Det är 
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möjligt att våra respondenter i själva verket besitter mer kunskaper i ämnet än vad som kom 
fram vid intervjutillfällena. Frågornas formuleringar kan vara en anledning till detta. 
 
6.1.2 Reliabilitet 
 
En undersökning måste genomföras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att den har god 
reliabilitet. Reliabilitet innebär att ett instrument ger tillförlitliga och stabila utslag. Om någon 
upprepar försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval och kommer fram till samma 
resultat, har mätinstrumentet hög reliabilitet. (Patel & Davidson, 2003) Målet med reliabilitet 
är att minimera felaktigheter och snedvridningar i en undersökning (Yin, 1994). 
 
Intervjuerna bandades och det medförde att inget som respondenterna uttryckte föll bort, 
vilket stärkte studiens reliabilitet. Frågorna delades ut till respondenterna några dagar i förväg 
eftersom det var ett krav från deras sida för att ställa upp och bli intervjuade. Till saken hör att 
vi var angelägna om att få intervjua just dessa personer eftersom vi på grund av personliga 
kontakter visste att de var passande personer för studiens syfte. Vid intervjutillfällena var 
endast en intervjuare närvarande. Under intervjuerna försökte ledande och subjektiva frågor 
att undvikas, vilket också stärker reliabiliteten. 
 
Studiens reliabilitet sjunker i och med att triangulering inte uppnåtts. Den sjunker även då 
endast fyra personer intervjuats, utan att datamättnad uppnåtts. Det innebär att bilden vi får 
kanske inte överensstämmer med verkligheten. På grund av personliga kontakter med 
respondenterna finns risk för subjektivitet och att reliabiliteten kan därmed ha minskat. Detta 
har dock funnits i åtanke och vi har försökt att inte vara partiska.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Varför ska barn lära sig läsa? 
 
I alla tider har barn lärt sig att läsa. Än idag har ingen exakt kunna förklara vad det är som 
sker när vi läser. (Stadler, 1994) När läsningen kom till var den avsedd att användas av endast 
ett fåtal utvalda, att kunna läsa gav makt (Manguel, 1999). Idag är läsning en demokratisk 
rättighet, därför har det blivit viktigare att kunna läsa. I Lpo 94 står det skrivet att läsning är 
en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. I teorin framkommer att det i dagens 
samhälle ställs krav på läsförståelse för att vara en fullgod medborgare. I empirin framhålls 
det starkt att läsförståelse är den väsentligaste delen av läsningen. Eftersom läsning har blivit 
mer betydelsefull genom tiden har även metoderna för att lära barn läsa utvecklats genom 
historien. 
 
6.2.2 Hur arbetar pedagoger med skönlitteratur i Sverige och i andra länder vid läs- och 
skrivinlärningen? 
 
Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse skönlitteraturen har för läs- och 
skrivinlärningen. I teorin och empirin har vi funnit att skönlitteraturen helt klart har en 
betydelse för barns läsande och skrivande. Vilken betydelse den har beror på hur pedagogerna 
arbetar med den. Vid närmare granskning mellan respondenterna och ”whole language”-
pedagogerna visar sig en tydlig skillnad på arbetet. Förespråkarna utav ”whole language”- 
metoden använder skönlitteraturen inte enbart i läsinlärningen utan även som 
livskunskapsämne och baserar största delen av sin undervisning på den. Pedagogerna som vi 
intervjuat arbetar inte på samma sätt med skönlitteraturen. Den används mycket men då 
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endast i syfte för läsinlärningen. För respondenterna genomsyrar skönlitteraturen inte hela 
undervisningen såsom i ”whole language”-metoden.  
 
I studiens bakgrund framkommer att läsning är grunden i ”whole language”- metoden. 
Lärarna är därför bra på att uppmuntra eleverna om att alla ska bli läsare. (Norberg, 2003) Det 
har kommit fram att skönlitteraturen är ett viktigt redskap i deras undervisning. Detta 
eftersom den har en förmåga att fängsla och gripa tag i sin läsare vilket ökar möjligheten att 
nå fler elever och ge dem lust till läsning. I empirin framkommer att där lust finns sker 
inlärning. I teorin beskrivs oerhört många vinster med att arbeta med skönlitteratur, bland 
annat att språket utvecklas och att den kan fungera terapeutiskt (Norberg, 2003).  I teorin har 
det även påpekats att skönlitteratur utvecklar barnens fantasi och lust att lära (Amborn & 
Hansson, 2002). Vidare visar det sig också i analysen att de pedagoger som intervjuats anser 
att skönlitteraturen har en rad med fördelar, däremot framkommer fler fördelar i teorin.  
 
6.2.3 Finns det några fallgropar med att ensidigt arbeta med skönlitteratur? 
 
Både i teorin och i empirin sägs att om elever får läsa för svåra böcker kan deras läsintresse 
och självförtroende skadas. Skönlitteratur måste därför hanteras på ett varsamt sätt. I empirin 
kommer det fram att det krävs goda och engagerade pedagoger som i sin undervisning hjälper 
till och anpassar texter till elevernas individuella läsutvecklingsnivå vilket även styrks i teorin. 
Teorin nämner också att skolans viktigaste uppgift är att hjälpa elever lära sig läsa och skriva. 
Läs- och skrivinlärningen har stor betydelse för elevers skolgång och måste därför vara väl 
genomtänkt för att passa alla elevers inlärningsstilar. (Sterner& Lundberg, 2004) Detta styrks 
också i svenska kursplanen där det står att svenskämnet har som syfte att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. Det är intressant att det redan i 1919 års 
Undervisningsplan står skrivet att eleverna skall bli bekanta med svensk litteratur anpassad till 
varje elevs utveckling och ålder (Amborn & Hansson, 2002). Tänk att det redan för 100 år 
sedan resonerades att elever inte bör sättas med vilken litteratur som helst. Under studiens 
gång har det också visat sig att det inte är tillräckligt att bara läsa skönlitteratur, den måste 
också varieras och bearbetas. De olika skolorna som beskrivits i studien ger tydliga exempel 
på detta. På dessa skolor bearbetas skönlitteraturen och det finns en röd tråd med ett klart och 
tydligt syfte.  
 
Det finns skillnader mellan teorins och empirins syn på nackdelarna med att ensidigt arbeta 
med skönlitteratur. Empirin framhöll bland annat att det finns få lättlästa böcker med moget 
innehåll. En risk med det är att en pedagog kan sätta en elev med en för svår bok och det kan 
skada elevens läsintresse. Ett problem som vi ser är att om en pedagog lånar böcker på 
biblioteket så vet denne inte på vilken läsutvecklingsnivå som alla böcker ligger, vilket kräver 
mycket tid av pedagogen att sätta sig in i. En annan nackdel som kommer fram i empirin är att 
skönlitteratur ofta innehåller främmande ord som kan försvåra för elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller med en försenad språkutveckling. I teorin framhålls det istället som en 
fördel eftersom barn utan läs- och skrivsvårigheter får ett rikare språk när de läser främmande 
ord i skönlitteratur. Empirin poängterar också att det är viktigt att inte glömma bort hur 
språket byggs upp.  
 
I teorin framkommer inga direkta nackdelar med den här arbetsmetoden. Något som vi ändå 
kunnat se är att det i ”Listiga räven”–projektet krävdes mycket resurser, det fanns två lärare i 
klassen dessutom fanns det ett nära samarbete med en bibliotekarie. Om det goda resultatet 
beror på valet av arbetsmetod eller på det faktum att det fanns fler vuxna till antalet elever, än 
i en normalstor klass, går att diskutera. Däremot talar mycket för det lyckade resultatet att det 
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är en god arbetsmetod i kombination med engagerade lärare. Granskas teoridelen kring 
Manhattan New School kritiskt framkommer det inte hur eleverna antas eller något om deras 
resultat. Skolan är dock internationellt känd och det gör att deras arbetssätt ändå känns 
framgångsrikt. 
 
6.2.4 Skönlitteraturen och läroplanerna 
 
I 1955 års undervisningsplan nämns för första gången skönlitteraturen i anvisningarna. Där 
står det att skönlitteraturen skall säga något till eleverna samt ge dem en ökad läslust. 
(Amborn & Hansson, 2002) Redan där framkommer att skönlitteraturen har betydelse för 
elevers läs- och skrivinlärning genom att göra lärandet lustfyllt. (Ibid.) I empirin framför två 
av våra respondenter att elevernas lust blir viktigare att stimulera när och om de får 
svårigheter med att lära sig att läsa och skriva. Teorin visar dock på vikten att ge alla elever 
möjlighet att få känna lust och glädje i början av sin läsinlärning, innan problem som läs- och 
skrivsvårigheter uppstår. Svenska kursplanen menar att skolan skall sträva efter att eleverna 
utvecklar lust att lära genom att läsa litteratur.  
 
I Sverige har, som framgått av studien, skönlitteraturen haft olika betydelser i den svenska 
skolan. I Lgr 80 förespråkades skönlitteraturen betydligt mer än i dagens läroplan. I Lpo 94 
ses skönlitteraturen mer ur ett helhetsperspektiv. Den beskriver språket och skönlitteraturen 
som viktiga komponenter. I teorin framkommer att ungdomar läser mindre än för några 
årtionden sedan. Där visar forskning att en del barn och ungdomar inte läser någon 
skönlitteratur överhuvudtaget. En förklaring till det minskande läsandet kan finnas i skolors 
och biblioteks otillräckliga ekonomiska resurser. En annan förklaring kan vara att ungdomar 
idag saknar läsande förebilder, samt att föräldrar efter det att barnen har lärt sig läsa inte 
fortsätter att engagera sig i deras läsning. (Norberg, 2003) 
 
6.2.5 Vad är en god läsare och hur blir barn goda läsare? 
 
Vi har alltid förstått att det är av stor vikt att barn kan läsa, men vår studie visar även att hur 
de tänker kring och uppfattar läsningen också är oerhört viktigt. Teorin har visat på skillnader 
mellan elever som undervisas traditionellt och elever som undervisats enligt ”whole 
language”-metoden. Bland annat kunde eleverna som arbetade utifrån ”whole language” 
föreslå sex olika strategier som de kan använda sig av när de läser och kommer till något de 
inte förstår. Eleverna som hade undervisats traditionellt hade bara hälften så många strategier. 
”Whole language”-eleverna hade även bättre självförtroende som läsare och skrivare, de hade 
också tagit till sig den kommunikativa funktionen med läsande och skrivande. Dessa elever 
hade en uppfattning om att en god läsare ”läser mycket” och ”de kan läsa vilken bok som 
helst i rummet”. De traditionellt undervisade eleverna menade att en god läsare ”kan alla ord” 
och ”de missar inga ord”. Eleverna som undervisades utifrån ”whole language”-metoden var 
dessutom mer självgående och mindre beroende av sin lärare än de traditionellt undervisade 
eleverna. 
 
Skillnaden mellan goda och medelgoda läsare är att de medelgoda läsarna har färre böcker 
hemma. De medelgoda läsarna skulle antagligen bli ännu duktigare om de fick kontakt med 
mer skönlitteratur. Hos de här eleverna finns en stor utvecklingspotential. (Horgby, 2005) 
Respondenterna påpekade samma sak, nämligen att barn som kommer från läsande miljöer 
har fördelar i sin läsinlärning. I både teorin och empirin beskrivs att barn blir goda läsare 
genom att läsa mycket skönlitteratur och på olika sätt arbeta med den i skolan (Lindö, 2002). 
Goda läsare är precis vad vi vill att våra elever ska bli. I empirin framkommer vikten av att 
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eleverna har en mottagare till det dem skriver samt att se hur författare skriver för att locka 
och få en så bra text som möjligt. Detta resonemang får även stöd i teorin. Något som också 
kommer fram i teorin som en viktig faktor för att elever ska bli goda läsare, är att den lärare 
som de undervisas av själv måste vara en god läsare och fungera som en läsande förebild 
(Norberg, 2003 och Lindö, 2002). Manhattan New School är ett exempel på en skola där 
pedagogerna vill visa sig som läsande förebilder. Detta gör pedagogerna genom att visa sitt 
brinnande intresse för läsning och skrivning. (Lindö, 2002) I empirin nämnde endast en av 
respondenterna detta som en viktig faktor.  
 
I empirin är samtliga respondenter eniga om att en god läsare är en person som kan ta till sig 
den information som texten förmedlar, det vill säga har en god läsförståelse. Vidare anser de 
att en god läsare utifrån sin ålder måste kunna läsa med flyt. Läsaren måste ha upptäckt vikten 
av att kunna läsa och tycka om det, med andra ord att de finner stort nöje i det och får en 
positiv upplevelse. Vi delar teorins och respondenternas åsikter i denna fråga.  
 
6.2.6 Skönlitteratur istället för traditionell läslära? 
 
I studien har det kommit fram att en skönlitterär bok skiljer sig mycket i jämförelse med en 
traditionell läsebok. Den pedagogiska texten fungerar strukturerande för undervisningen. När 
en lärare ska presentera ett ämne fungerar den som ett hjälpmedel. Den stora skillnaden är att 
dessa texter som används inom undervisningen sällan väcker elevernas läslust och därför blir 
det svårt för eleverna att förstå varför de ska läsa. (Selander, 1988) Läslust är något som 
framhävs stark i empirin. Respondenterna menar att lust är en viktig faktor vid läs- och 
skrivinlärning, har eleverna bara lusten går deras arbete lättare. En annan skillnad mellan 
skönlitteratur och läseböcker är att läseböckerna ska passa så många elever som möjligt 
(Liberg, 1993). Sterner & Lundberg menar att läromedlen lätt blir föråldrade, de ägs inte av 
eleverna, de har inte aktivt valts av dem och de kan för vissa elever kännas som färdigtuggad 
föda (Sterner & Lundberg, 2004). I empiristudien kommer det fram att en fördel med 
skönlitteratur är att det finns många olika böcker att välja mellan och att det är viktigt att 
eleverna får vara med och välja litteratur. Ytterligare en fördel för eleverna när de läser 
skönlitteratur är att de får de ta del av geografiska, historiska eller naturvetenskapliga 
faktauppgifter, eftersom dessa sätts i mänskliga sammanhang som ger förklaringar på ett helt 
annat sätt än i vanliga faktaböcker (Amborn & Hansson, 2002). 
 
Kanske spelar skönlitteraturen inte någon större roll för alla barn när det gäller att lära sig att 
läsa och skriva, som specialpedagog 2 sa: En del barn lär sig ju att läsa hur du än bär dig åt, 
vilken litteratur de än får läsa. Vi har sett, både i teorin och empirin, att får barnen läsa något 
som de själva har valt utifrån sitt eget intresse tycker de naturligtvis att det är mycket roligare 
än att tvingas läsa någonting annat som blir stoppat i deras händer. Belyses orsaker ur den 
pedagogiska aspekten kan exempelvis läs- och skrivsvårigheter bero på: dåliga 
undervisningsmetoder, brister i skolmaterial och skolorganisation, täta byten av lärare och 
skola, dåligt anpassad undervisning eller för snabbt undervisningstempo (Asmervik & 
Ogden, 1995, s: 120).  
 
6.3 Egna reflektioner 
 
Vi anser oss nöjda och tillfredställda med genomförandet av vår studie. Vårt syfte med 
studien har kunnat beskrivas och redogöras på ett trovärdigt sätt. Mycket av det vi fann i 
teorin har även uttrycks i empirin. Resultatet visar att skönlitteraturen har stor betydelse för 
barns läs- och skrivinlärning. En förutsättning för att den ska ha en stor betydelse är som 
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tidigare nämnts att den måste bearbetas på flera olika sätt. För att göra barn till goda läsare 
genom hela livet tror vi att skönlitteraturen har en stor inverkan. Vi anser att alla barn redan i 
början av läs- och skrivinlärningen ska få möjlighet att känna lust och glädje, detta för att göra 
dem till livslånga läsare och skribenter. Det har i studien framkommit att det skett en 
minskning i läsandet bland dagens ungdomar. En orsak till detta som inte framkommer i 
teorin och empirin kan möjligen vara att vår nuvarande läroplan inte betonar skönlitteraturen 
lika mycket som Lgr 80. Vi ser en stor fara i detta eftersom dessa barn går miste om 
skönlitteraturens alla fördelar.  
 
Som framkom i teorin och som det resoneras kring i resultatdiskussionen är det skillnad, 
enligt forskning, mellan barn som undervisats traditionellt och barn som undervisats enligt 
”whole language”-metoden. Vi tycker det är intressant att ”whole language”-barnen menar att 
en god läsare läser mycket medan de traditionellt undervisade barnen endast betonar att en 
god läsare kan läsa alla ord. En skillnad som vi uppmärksammar mellan dessa barn är att de 
traditionellt undervisade barnen inte tar upp någonting om läsning, utan bara ordkunskap. 
”Whole language”-barnen däremot, pratar mycket om läsning och framförallt att en god läsare 
läser mycket. Vi tänker att en läsare som läser mycket måste förstå texten annars tappar de 
intresset. Den slutsats vi kan dra efter detta är att ”whole language”-barnen läser mer med 
förståelse medan de traditionellt undervisade barnen läser mer mekaniskt. Eleverna som 
undervisades utifrån ”whole language”-metoden var dessutom mer självgående och mindre 
beroende av sin lärare än de traditionellt undervisade eleverna. Detta kan bero på hur de 
enskilda lärarna har utformat undervisningen och/eller att eleverna som undervisas efter 
”whole language”-metoden fått med sig skönlitteraturens alla fördelar bland annat ett gott 
självförtroende. 
 
Bland de tre respondenterna som ingått i vår studie genomsyrar inte skönlitteraturen hela 
undervisningen såsom i ”whole language”-metoden. En anledning till denna skillnad tror vi 
kan bero på brist på resurser, både i form av inköp av litteratur men också kostnader för att 
besöka bibliotek. Vi anser att ett nära samarbete mellan skola och bibliotek vore mycket bra. 
Då kan lärarnas och bibliotekariernas kompetenser komma till sin rätt. En annan orsak kan 
vara den undervisningstradition som finns i Sverige och att vår läroplan inte säger att 
skönlitteraturen bör användas som livskunskapsämne såsom i Nya Zeelands där läsning ligger 
till grund för all undervisning.   
 
Avslutningsvis anser vi att skönlitteratur är utvecklande för barns läs- och skrivinlärning och 
om pedagoger hanterar och tar till vara på den stora tillgång som faktiskt finns i skönlitterära 
verk, upptäcks stora möjligheter att ge barnen oerhört mycket inspiration och motivation att 
lära sig läsa och skriva. Att inviga barnen i böckernas magiska värld som har en fantastisk 
förmåga att kunna fånga och fängsla dem är en gåva som inte ska underskattas. Att ge dem 
möjligheten att upptäcka den lust och glädje som skönlitteraturen för med sig är enormt 
värdefullt. Med bra pedagoger och mycket engagemang kan ett bra arbetssätt utvecklas som 
både främjar och gynnar barns olika läsutvecklingsnivåer samt skapar en grund för ett roligt, 
spännande och lärorikt arbetssätt.   
 
6.4 Erfarenheter för framtiden 
 
I studien har oerhört många vinster med skönlitteraturen framkommit både i teorin och 
empirin. Vi är övertygade om att den kan underlätta arbetet med läs- och skrivinlärningen och 
att den kan hjälpa barn att bli och förbli goda läsare genom livet. Vi ser det därför som en 
självklarhet att använda skönlitteraturen och då inte bara i läs- och skrivinlärningen. 
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6.5 Förslag till framtida forskning 
 
Vi har förstått att skönlitteraturen utifrån ”whole language”-metoden har goda förutsättningar 
för en lyckad läs- och skrivinlärning. Det finns en mängd intressanta frågor att undersöka 
vidare. Nedan följer några förslag till framtida forskning: 
 
• Undersöka och beskriva andra metoder som arbetar med skönlitteratur i sin undervisning 

och vilken betydelse de kan ha för läs- och skrivinlärningen. 
 
• Det skulle också vara intressant att se hur ett nära samarbete mellan pedagoger och 

bibliotekarier kan utveckla barns läs- och skrivintresse och därmed hjälpa dem till att bli 
goda läsare och skribenter. 

 
• Undersöka vilka möjligheter en skola, som helt arbetar efter ”whole language”-metoden, 

har för att kunna startas i någon av Sveriges kommuner? 
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      BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE 
 
 
 
 

 
• En god läsare, vad är det?____________________________________ 

 
• Hur blir barn goda läsare? 

_______________________________________________________ 
 

• Hur använder du skönlitteratur i arbetet med 
eleverna?_________________________________________________ 

 
• Finns det några fördelar med att arbeta med 

skönlitteratur?____________________________________________ 
 

• Finns det några nackdelar med att ensidigt arbeta med skönlitteratur? 
_______________________________________________________ 

 
• Tror du att skönlitteraturen kan ha någon betydelse vid läs- och 

skrivinlärning?_____________________________________________ 
 
• Tror du det är möjligt att motverka läs- och skrivsvårigheter med hjälp av 

skönlitteratur?___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


