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Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i 
svenskundervisningen i grundskolans år fyra, vilken typ av skönlitteratur lärarna föredrar i 
svenskundervisningen, vilka för- och nackdelar/svårigheter de ser med användandet av 
skönlitteratur i utbildningshänseende. 
 
Metoden jag valt för insamling av data är enkätfrågor. Jag har delat ut enkäter till åtta lärare 
som är verksamma i grundskolans år fyra, på två olika skolor i en kommun.  
De insamlade resultaten visar att lärarna i hög grad använder sig av skönlitteratur i 
svenskundervisningen. Lärarna i undersökningen upplever skönlitteraturen som en fantastisk 
källa till upplevelser, kunskap och inspiration. Ytterligare fördelar med den är 
lättillgängligheten, där biblioteken och bokbussen är en guldgruva för hela skolorganisationen i 
kommunen. De svårigheter som lärarna pekade på var att i en klass på 15 � 20 elever kan 
bredden på elevernas läsnivå och läsintresse vara stor, vilket gör att det inte är lätt att hitta rätt 
nivå på skönlitteraturen som ska användas.  
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Förord 
 
Jag vill börja med att tacka lärarna på de två skolorna som hjälpte mig med detta arbete genom 
att ta er tid att ställa upp och svara på mina enkätfrågor. Era erfarenheter som svensklärare ni 
med stort intresse delgav mig har bidragit till att jag har kunnat genomföra detta arbete. 
 
Ett stort tack vill jag ge till min handledare Stefan Lundström som genom sitt kritiska 
granskande och sina värdefulla anvisningar väglett mig genom detta arbete.  
 
Slutligen vill jag tacka alla de lärare jag mött under min utbildning på Luleå Tekniska 
Universitet. 
 

Anders Malmström 
Maj 2008 
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1    Inledning 
 
Hur härligt är det inte att låta sig uppslukas och förtrollas av en bra bok? Om skönlitteraturen 
fick en ännu större plats i skolan än den har nu, skulle skolarbetet då kunna bli lika 
förtrollande? 
 
Det finns ungdomar som går igenom �bokslukarperioder�, men de finns också de som är helt 
likgiltiga inför skönlitteraturen. Det är därför mycket viktigt att skolan försöker väcka deras 
intresse för läsning av skönlitteratur. Den främjar inte bara språket utan den öppnar nya 
världar, förmedlar erfarenheter, ger upplevelser och hjälper eleven att förstå sig själv och 
andra. 
 
Under min studietid på lärarutbildningen, framför allt i mitt huvudämne Svenska, har vikten av 
skönlitteratur i undervisningen framhållits som något betydelsefullt för elevers språk-, läs- och 
skrivutveckling. Jag har därför som mitt examensarbete valt att undersöka hur lärare använder 
skönlitterära böcker inom svenskundervisningen, undersökningen är inriktad på åtta lärare i år 
4.  
 
Detta arbete menar jag är relevant för att framtida lärare i ämnet svenska ska kunna bereda 
varje elev möjlighet att med skönlitteraturen som stöd, ha en positiv språk-, läs- och 
skrivutveckling. Jag menar att det är viktigt att som lärare ha kunskap om olika möjligheter till 
användning av skönlitteraturen i svenskundervisningen. 
 
 
2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att göra en undersökning om på vilka sätt de deltagande lärarna i 
undersökningen använder skönlitterära böcker inom svenskundervisningen i år 4. För att uppnå 
detta syfte har jag ställt upp följande frågeställningar: 
 
• Hur används skönlitteraturen i undervisningen? 
• Vilken typ av skönlitteratur tycker lärarna passar bäst i svenskundervisningen i år 4? 
• Vilka för- och nackdelar/svårigheter ser lärarna med användandet av skönlitteraturen? 
 
 
 
3 Bakgrund  
 
Under min utbildning till svensklärare har jag kommit i kontakt med ett flertal böcker som 
belyser det positiva användandet av skönlitteraturen i utbildningssyften. Ett exempel var Lena 
Kjersén Edmans bok Barn- och ungdomsböcker genom tiderna (2002) där hon visar hur synen 
på barn och på barns och ungdomars litteratur har förändrats genom tiderna. Hon menar att i 
vissa tider, på 1700-talet och på 1970-talet, erbjöds barn och ungdomar litteratur som 
förväntades göra dem förnuftiga. Redan på 1900-talet verkar det bland andra ha varit många 
lärare som insåg att genom att vi läser skönlitterära böcker utvecklar vi vårt språk, vår kreativa 
förmåga och vår egen identitet. 
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För att spinna vidare på dessa lärares tankar om skönlitteraturens betydelse i utbildningssyfte 
citerar jag det Carina Fast tar upp i boken Berätta! (2001), om den engelska forskaren C. Fox. 
(1993) studier. Hon skriver följande: �Hon menar att barn som får ta del av en rik flora av 
berättelser via traditionella sagor, rim och ramsor erhåller en kunskap om språket som kommer 
till stor användning när de själva berättar eller senare ska läsa och skriva� (s.21). 
 
Kjersén Edman skriver i sin bok att skönlitteraturen redan på 1700-talet hade förespråkare som 
erbjöd barnen böcker som förväntades göra dem förnuftiga. I dag har skönlitteraturen 
väsentligt många fler förespråkare som är övertygade om dess stora betydelse i elevernas liv 
och då inte enbart i inlärningssituationer inom skolans område. En av förespråkarna är 
författaren Lennart Hellsing som till exempel skriver att barnlitteraturen är ett 
uppfostringsmedel på långsikt, men målet är att den också ska ge upplevelser i nuet och glädje 
för stunden.(Hellsing, 1999, s.28) 
 
Enligt Lennart Hellsings sätt att se har barnlitteraturen fyra huvudsyften: 
 
1. Att lära barn behärska språket. 
2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 
3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den 

enskildes förhållande till sin omgivning - berätta om relationer mellan oss människor. 
4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram- eller kanske snarare aktivera - själva 

livskänslan. (Hellsing, 1999, s.26) 
 
Som Hellsing ser det har barnlitteraturen/skönlitteraturen fyra huvudsyften, i denna 
forskningsrapport läggs först och främst fokus på det första huvudsyftet som är att lära elever 
behärska språket. Att eleverna lär sig behärska språket är en grundförutsättning för allt arbete 
inom skolans område, att skönlitteraturen har en mycket viktig roll i elevernas språk- läs- och 
skrivutveckling går att utläsa i kursplanen för ämnet svenska, där utbildningen syftar till att ge 
eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 
samt att uppleva och lära av skönlitteratur... (Svenska, 2000). 
 
Vi har nu kunnat utläsa att skönlitteraturen i flera decennier bland annat har haft en mycket 
viktig roll när det gäller att lära eleverna behärska språket. Språkets stora betydelse för allt 
arbete i skolorna och för elevernas fortsatta livsverksamhet, har i tidigare forskning stöd i vad 
bland annat den amerikanske psykologen Jerome S. Bruner säger, att språket påverkar praktiskt 
taget alla sidor av barnets tänkande och är ett kraftfullt instrument i strukturering av tänkandet 
och beteendet. Hans forskningsresultat har medhåll av den pedagogiske teoretikern Lev 
Vygotskij, som menar att språket är en nödvändig förutsättning för den intellektuella 
utvecklingen, att språket bestämmer barnets tänkande och hur de uppfattar världen omkring 
sig. 
 
Söker man ytterligare stöd för språkets stora betydelse för eleverna i styrdokumenten, kan man 
i bland annat Lpo94 läsa att man där lägger stor tyngd på språklig utveckling med alla sinnen 
och ser språket som en brygga: 
�Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.� (Lpo94, 2000, s.7). 
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När det gäller skönlitteraturens användning i elevernas läs- och skrivinlärning har tidigare 
forskning visat att skönlitteraturen har en mycket betydelsefull roll i elevernas läs- och 
skrivutveckling. Forskarna och lärarutbildarna Maj Björk och Caroline Liberg skriver i sin bok 
Vägar in i skriftspråket (1996) att om man kommer i kontakt med läsande och skrivande på ett 
aktivt och dynamiskt sätt så lär man sig hur och varför man läser och skriver. För att man ska 
skapa ett livslångt läs- och skrivintresse menar de att förutsättningen är att man får använda sitt 
läsande och skrivande i olika syften, samt att man upplever glädje i samband med läsning och 
skrivning. Enligt dem utvecklas läsandet om det är meningsfullt och lustfyllt, inte bara genom 
att läsa för läsandets skull. När det gäller läsning av skönlitteratur har vi tidigare, bland annat 
genom Lennart Hellsing, kunnat utläsa att skönlitteraturen i många hänseenden ger en både 
meningsfull och lustfylld läsning.  
 
Rigmor Lindö som är lärarutbildare, har forskat i barns läs- och skrivutveckling med hjälp av 
bland annat sagor och menar att vi skapar goda förutsättningar för att barnen skall kunna bygga 
upp egna berättelsestrukturer i den fria skrivningen. Främst då genom att de får lyssna, samtala, 
skapa och återberätta sagor och berättelser, muntligt. Hon hänvisar även vidare till andra 
forskare inom området som dragit samma slutsats. Ett exempel är Arnqvist, A. (1993) som 
beskriver en grupp där man i ena gruppen läste böcker utan bearbetning och i den jämförande 
gruppen läste böcker och använde sagorna för bearbetning genom samtal, bildskapande, 
dockteater och dramatisering. Resultaten visade att den senare gruppen hade betydligt bättre 
läsförståelse och förmåga att återberätta sagor. (Lindö, 1998) 
 
Lindö menar vidare i sin bok Det gränslösa språkrummet (1998), att barn utvecklar såväl 
talspråk som skriftspråk i en meningsskapande social samvaro. Var har man då en mer 
�meningsskapande social samvaro� än i ett klassrum, där en lärare med inlevelse läser en 
skönlitterär bok för sina elever. Hon/han har då goda möjligheter att också fånga de minst 
intresserade elevernas uppmärksamhet och därmed väcka och stimulera deras läslust. Att 
eleven sedan får delge sina egna tankar om boken i ett gemensamt samtal med de övriga 
eleverna, skapar förväntningar och väcker lust att utforska bokens innehåll och dess budskap. 
 
Utifrån min egen reflektion om boksamtalens betydelse för eleverna i stycket ovan, finner man 
bland annat stöd i det som Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker inom oss (1993). Där 
framhåller han bland annat det konstruktiva läsandet och den roll som samtalet spelar för 
reflekterande och tänkande läsare, men han menar samtidigt att samtalet i sig inte är en metod, 
utan en inriktning och en del av processen att göra barn till läsare. Chambers skriver vidare, att 
nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man läst.(1993) 
 
Även för barn som lär sig att läsa är boksamtalet viktigt menar forskarna Björk & Liberg 
(1996). Återkommande, intressanta och spännande boksamtal lockar barn att på egen hand ge 
sig in i böckernas värld. Dessa samtal är en viktig hjälp i den begynnande läsinlärningen. 
 
Ur ovanstående styckens resonemang om skönlitteratur och dess betydelse i 
utbildningshänseende, har man kunnat förstå att skönlitteraturen har en klar och tydlig roll i 
svenskundervisningen. Skönlitteraturens klara förankring i styrdokumenten, när det gäller 
användandet i svenskundervisningen, har vi kunnat utläsa i ovanstående stycken. 
Skönlitteraturens stora betydelse i utbildningshänseende, kan vi bland annat läsa om i 
styrdokumentet för ämnet svenska, där står det vilka färdigheter varje elev skall ha uppnått vid 
slutet av år 3. Det står bland annat att varje elev skall kunna läsa, förstå och återberätta en för 
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åldern anpassad skönlitteratur. Varje elev skall kunna berätta förståeligt om händelser, kunna 
beskriva föremål och återberätta lästa texter (Svenska, 2000). 
 
 
4 Metod 
 
Den metod jag valde att arbeta utifrån var en kvalitativ enkät där lärarna fick svara på de tre 
forskningsfrågorna. Enkätundersökningen valde jag att göra med förhoppning om att få en god 
respons på frågorna av de deltagande lärarna, och därmed få ett bra underlag att utgå ifrån. 
Enkäterna liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att 
karakteristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna själv noterar sina svar på ett 
eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns med i bilden (Trost, 2007, s. 9). 

 
Det övergripande förhållningssätt som jag arbetade efter i denna metod var att all medverkan 
var anonym. Enkätmetoden valde jag för att få forskningsfrågorna belysta ur olika synvinklar 
och därmed få ett underlag till en oberoende undersökning. För att i den om möjligt få 
upplysning om lärare i år 4 arbetar utifrån olika förhållningssätt angående skönlitteratur.  

 
I enkätundersökningen riktade jag mig mot åtta lärare i grundskolans år fyra. Urvalet av skola 
gjordes genom att fokusera på två skolor inom kommunen. Jag hade under min egen 
utbildningstid gjort mina verksamhetsförlagda utbildningar (Vfu-n) på dessa skolor och hade 
därför en relativt bra koll på urvalspersonerna och såg med en stor optimism fram emot min 
undersökning. 
 
Eftersom mitt intresseområde låg inom skönlitteraturen såg jag möjligheten att utföra 
empiriska studier i detta. Att genom en enkätundersökning skaffa mig grundfakta och uppgifter 
till mitt syfte och därmed kunna få fram olika arbetssätt och idéer som jag själv kan nyttja i 
min kommande yrkesroll som svensklärare. 
 
Jag inledde min undersökning genom att kontakta skolornas rektorer för ett godkännande av 
min empiriska studie, därefter togs personlig kontakt med urvalspersonerna. Ett missivbrev, 
bestående av ett fasthäftat blad med information om ändamålet med undersökningen, 
tillsammans med enkätfrågorna överlämnades och jag gjorde en muntlig överenskommelse 
med respektive lärare om att kunna samla in materialet inom en vecka. 
 
När det så var dags för insamling av enkäterna visade det sig att hälften av lärarna inte hade 
hunnit besvara dem. Det föll sig så olyckligt att överlämnandet av enkäterna till lärarna hade 
gjorts på måndagen efter två veckors skolledighet, påsk- och sportlovet. På grund av detta hade 
lärarna ont om tid att engagera sig i andra uppgifter än sina egna och klassens. Jag gjorde då en 
muntlig överenskommelse med de lärare som inte hade svarat på enkät om att få komma och 
hämta enkäterna om fyra dagar, vilket jag gjorde och fick då endast ifyllda enkäter av två av 
dem.  
 
Jag hade nu fått svar av sex av de åtta lärarna som var mina urvalspersoner i undersökningen 
och bestämde mig för att sammanställa och analysera de forskningsmaterial jag hade fått in, för 
att se om jag i detta kunde finna svar på mina forskningsfrågor. Eftersom min forskning hade 
en kvalitativ inriktning tolkade jag de av mig bearbetade och analyserade textmaterial, som jag 
hade sammanställt utifrån lärarnas svar på enkätfrågorna. 
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Skillnaden mellan kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning beskrevs på ett bra sätt av 
Patel & Davidsson i deras bok Forskningsmetodikens grunder (2003) om hur material från 
enkätundersökningar kan redovisas: �Forskningsmaterial kan bearbetas och analyseras 
kvalitativt och kvantitativt. Forskning med kvantitativ inriktning innebär att man använder sig 
av material som innefattar siffror och statistiska metoder. Kvalitativt inriktad forskning är 
forskning som går ut på att tolka analyser och verbala analysmetoder av textmaterial�, Patel, 
R., & Davidsson, B. (2003). 
 
Därefter redovisade jag i resultatdelen min analys av lärarnas svar på enkätfrågorna, vilket jag 
försökte göra i den ordning som de ställdes i enkäten. Sedan knöt jag ihop undersökningen med 
en avslutande diskussion av forskningsrapporten där mina tolkningar och kommentarer 
framkommer. För att få ett riktigt sammanhang och öka trovärdigheten i min bearbetning av 
texten i den avslutande diskussionen, sökte jag stöd i styrdokument och i tidigare forskning. 
 

 
5 Resultat 

 
Jag börjar denna resultatredovisning med att utifrån den kvalitativa analysen av insamlad data, 
diskutera och sammanfatta resultatet av forskningen med fokus på hur lärarna använder sig av 
skönlitteratur i svenskundervisningen och främst då i år 4. 
 
Det ursprungliga urvalet i enkätundersökningen var åtta lärare, men vid den slutliga 
insamlingen av materialet visade det sig att bara sex av dem hade svarat på enkäten. Bortfallet 
var då tjugofem procent, svarsfrekvensen var ändå så hög som sjuttiofem procent vilket gjorde 
att jag hade ett bra underlag för min undersökning. Stöd i den slutsatsen hade jag av forskaren 
Jan Trost som i sin bok Enkätboken (2007) skriver att man får räkna med en svarsfrekvens på 
mellan 50 och 75 procent på många enkätundersökningar. I min diskussion tolkas resultaten 
som sedan knyts samman med tidigare forskning, den teoretiska bakgrunden och 
styrdokumenten. 
 
 
5.1  Hur använder lärarna skönlitteraturen i svenskundervisningen i år 4? 
 
Vid svarsanalysen av denna enkätfråga visar det sig att de tillfrågade lärarna i stor utsträckning 
använder sig av vanliga tryckta böcker, fyra av dem svarade att de också använder sig av 
ljudböcker i svenskundervisningen. Ljudböckerna var alla fyra överens om att de var bra för att 
underlätta för de lässvagare eleverna. Att kunna ha boken framför sig att följa med i samtidigt 
som de lyssnar på �ljudboken�, ökar elevernas förståelse för den lästa texten. 
 
Alla sex deltagande lärare i undersökningen använde sig av ett så kallat bänkbokssystem där 
eleverna själva läser boken. Bänkboken som eleverna själva får välja efter eget intresse 
användes i första hand som lästräning, men även till upplevelseläsning och vid ifyllande av 
bokrecensioner där de efter en mall får svara på frågor om boken, de får också betygsätta och 
rekommendera den. Två av lärarna använde enbart bänkboken till lästräning och 
upplevelseläsning, resterande fyra som deltog i undersökningen använde den även i 
skrivträningssyfte när eleverna fyllde i en bokrecension efter den givna mallen. 
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Användandet av bänkbokssystemet som nyttjades av alla lärarna i undersökningen, när det 
gällde elevernas lästräning och deras möjlighet att välja böcker av eget intresse, är väl 
förankrat i kursplanen för ämnet svenska där det står att: �Skolan skall 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� (Svenska, 2000). 
 
Att eleverna helt själva fick välja bänkbok var enligt lärarna viktigt och det var alla sex helt 
överens om. Lärarnas övertygelse har stöd i tidigare forskning av bland annat det forskarna 
Björk & Liberg skriver om i sin bok Vägar in i skriftspråket (1996) att eleverna ska få välja 
sina böcker själva även om dom inte kan läsa i dem. De säger vidare att eleven kanske ber 
någon annan att läsa den för dem eller försöker själv att läsa boken vid ett senare tillfälle. 
 
Alla forskare är dock inte enbart positivt inställda med hur bänkboken används, de menar att 
den vid många tillfällen endast används som utfyllnad mellan olika arbetsuppgifter, ett 
exempel är forskaren och författaren till boken Tematisk undervisning, Nilsson. J (1997) som 
menar att det mest oreflekterade sättet att använda sig av litteraturläsning är som tidsutfyllnad. 
Han får däremot mothugg i sitt resonemang av forskarna Björk & Liberg som säger att det 
dagligen bör avsättas tid för läsning av bänkboken, enligt dem blir tidsaspekten då inte den 
tidsutfyllnad som Nilsson nämner. Om man som lärare gör som Björk & Liberg skriver, 
avsätter tid för elevernas läsning i sin bänkbok, får alla elever tid för sin individuella läsning. 
 
Att eleverna efter att ha läst sin bänkbok fick skriva en bokrecension utifrån en mall, där de 
fick svara på frågor om boken, visar att fyra av lärarna använder skönlitteraturen i både läs- 
och skrivundervisningen i svenska. Enkätsvaren visar att dessa fyra använde bänkboken till 
både läs- och skrivträning i och med att deras elever fick fylla i en bokrecension. Två av 
lärarna lät även eleverna skriftligt rekommendera och betygssätta den av dem lästa bänkboken. 
När det gäller sambandet mellan läsning och skrivning i utbildningshänseende har dessa fyra 
lärare fullt stöd i det forskarna Björk och Liberg (1996) skriver, att utvecklingen av läsning och 
skrivning har ett symbiotiskt förhållande; man lär sig skriva genom att läsa och läsa genom att 
skriva. När ett barn lär sig att läsa är det mest effektiva verktyget att skriva. 
 
Elevernas individuella lästräning med bänbokssystemet var enligt alla i undersökningen 
deltagande lärare en bra metod att integrera skönlitteraturen i svenskundervisningen. Alla sex 
var samtidigt helt överens om att metoden med skönlitterär högläsning, utförd av läraren till 
eleverna, var den metod som hade den största betydelsen för elevernas positiva 
språkutveckling.  
 
De har stöd i sin övertygelse när det gäller högläsningens betydelse i svenskundervisningen i 
tidigare forskning av Frost (2002), som anser att det länge funnits kunskap om hur viktigt det 
är för ett barns språkutveckling att vuxna läser högt för dem. Genom att barn får lyssna på 
högläsning av skönlitteratur förstärks deras språkliga begrepp och de lär sig känna igen 
språkliga sammanhang. 
 
 
 
Även Chambers (1993) förespråkar högläsning då han menar att lusten för att läsa ökar överlag 
då barn får ta del av det skrivna ordet i form av högläsning samtidigt som den sociala 
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samhörigheten stärks. Man kan säga att högläsning har en extra stor uppgift, vilken är att locka 
barnet in i litteraturen. 
 
Vi kan nu förstå varför alla lärarna som deltog i undersökningen var överens om högläsningens 
stora betydelse i svenskundervisningen.  
 
Det positiva med högläsning av läraren är att den gynnar elevernas språkutveckling, den 
stärker deras språkliga begrepp och genom att lyssna på högläsning av en skönlitterär bok lär 
det sig även känna igen språkliga sammanhang. Vidare skriver Aidan Chambers i sin bok 
Böcker inom oss (1993) att vid högläsning fokuseras lyssnarens intresse mot bokens historia 
och inte mot texten. Vilket gör att högläsningen även främjar elevernas inre bildskapande om 
det som händer i boken. 
 
En lärare i undersökningen ansåg att hon vid högläsningstillfällena kunde läsa för eleverna ur 
skönlitteratur med en annan kulturell bakgrund än den svenska och på en högre 
�svårighetsnivå� än vad eleverna var vana vid att läsa själva. Hon har medhåll i sitt 
resonemang av Chambers som anser att lyssnaren genom högläsning kan tillägna sig svårare 
texter än vad som annars kanske inte skulle vara möjligt. 
 
Lärarens åsikter om att läsa skönlitterära böcker med annan kulturell bakgrund än elevernas, 
har stöd i detta citat ur kursplanen för ämnet svenska; �Skolan skall i sin undervisning i 
svenska sträva efter att eleven 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� (Svenska, 2000). 
 
Ur lärarnas svar på den här första enkätfrågan kunde man även utläsa att dessa 
högläsningstillfällen bidrog till att de alla, tillsammans med eleverna, använde sig av 
boksamtal i någon form. Boksamtal var enligt lärarna viktigt och något som de använde sig av 
efter varje högläsningstillfälle där läraren hade läst för eleverna, men också vid tillfällen då 
hela klassen hade haft högläsning ur en gemensam bok. Två av lärarna svarade att de startade 
boksamtalet med att samtala med eleverna om intryck som eleverna hade fått efter föregående 
högläsningstillfälle, enligt dem för att ytterligare fånga elevernas intresse för den aktuella 
boken som lästes. Resterande fyra som deltog i undersökningen svarade att de använde sig av 
boksamtal och bokprat utan att precisera hur eller varför. 
 
För att få veta varför boksamtal är så viktigt söker vi svar i tidigare forskning, en förklaring är 
bland annat det som läsforskaren Frank Smith skriver i sin bok Läsning (2000) han menar att få 
prata om det lästa är en viktig del av läsningen. Han definierar läsning som �att få frågor 
besvarade� och han menar att själva kärnan i läsningen är att få ställa frågor och få relevanta 
svar. 
 
När man nu vet en del om vad att ha ett boksamtal innebär har man full förståelse för vad en av 
lärarna i undersökningen tog upp om fördelen med användandet av boksamtal. Läraren menade 
att boksamtal är bra att använda sig av när man läser skönlitterära böcker, för att dessa böcker 
tar upp så kallade �svåra� och �starka� saker som det kan vara bra att kunna diskutera lite 
vidare runt, typ mobbing, lögner, stölder och kärleksbekymmer, lärarens övertygelse var att det 
är lättare för eleverna att prata om en person i boken än om sig själv eller kompisen. 
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Hur ska man då föra ett boksamtal? Vi söker i tidigare forskning stöd för lärarens tankar om att 
i boksamtal med eleverna kunna diskutera lite vidare runt så kallade svåra och starka saker. 
I sin bok Böcker inom oss � om boksamtal (1993), beskriver forskaren Aidan Chambers hur 
man kan bearbeta skönlitteratur genom boksamtal. Enligt honom hjälper vi eleverna att kunna 
uttrycka sig om andra saker i livet genom att vi samtalar om det eleverna har läst. 
 
Chambers har formulerat fyra grundfrågor att utgå ifrån vid ett boksamtal. Dessa är: 
Jag undrar... 
...om det var något speciellt du gillade i boken? 
...om det var något du inte gillade? 
...om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några �frågetecken�? 
...om du lade märke till några kopplingar eller mönster? (s.99) 
 
När man sedan som lärare skall använda sig av dessa frågor i ett boksamtal med eleverna 
menar Chambers att det är viktigt att den som leder boksamtal skriver ner elevernas svar på 
frågorna. Eleverna får sedan möjlighet att utveckla sina svar och referera till egna erfarenheter 
från sitt eget liv eller från tidigare läsupplevelser. Det viktigaste enligt Chambers är att samtalet 
får styras av det eleverna tar upp i diskussionen. 
 
Att göra som lärarna i undersökningen gör efter varje högläsningstillfälle, har ett boksamtal 
med eleverna, har en fast förankring i styrdokumentet för ämnet svenska, där står det att läsa: 
� I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska 
delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. Det går inte att hitta en 
jämnt växande utveckling genom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver, 
medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet 
argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de 
gör det på olika sätt. Redan det lilla barnet kan delta i samtal om litterära erfarenheter och om 
litteraturens specifika drag� (Svenska, 2000). 
 
 
5.2 Vilken typ av skönlitteratur passar bäst i svenskundervisningen i år 4? 
 
Lärarna var överens om att alla typer av böcker som är anpassade för den aktuella åldersgrupp 
där undersökningen gjordes, var bra att använda i svenskundervisningen. Sagor och fabler, 
fantasiböcker, deckare och klassiker var förslag som gavs som svar på denna enkätfråga. 
 
En lärare hade svarat att när det gäller klassikerböckerna, finns det förkortade och mer lättlästa 
versioner som han tycker passar utmärkt i undervisningshänseende. En hade svarat att för att 
fånga intresset att läsa är det bra om böckerna handlar om elevernas egna intressen till exempel 
om hästar, fotboll eller varför inte om kärlek. En annan hade upptäckt att vissa böcker, som till 
exempel böckerna om Kasper som handlar om idrott, var mycket populära bland hennes elever. 
En av lärarna lyfte fram andra exempel som Jörn Jensens spännande böcker, såsom �Dockan 
som grät�, �Kalla kårar�, vilka var populära bland hans elever och verkligen var en bidragande 
orsak till elevernas lust att läsa. 
 
I lärarnas svar på denna enkätfråga går att utläsa den mångfald av skönlitteratur som erbjuds 
och kan användas i svenskundervisningen. Lärarnas svar på denna enkätfråga får stöd i det som 
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forskaren Rigmor Lindö (1998) skriver det är en fördel att böcker finns i klassrummet, dessa 
böcker skall vara av olika genre. 
 
Svaren på denna enkätfråga om vilken typ av skönlitteratur som passar bäst i 
svenskundervisningen i år 4 visade även att fyra av de sex lärarna som deltog i undersökningen 
använde sig av två olika arbetsmaterial med skönlitterär koppling vid namn Klubböckerna och 
Stjärnsvenska. Klubböckerna där korta skönlitterära berättelser läses av eleven för att sedan i 
en arbetsbok bearbetas efter ett schema där frågor av läsförståelsekaraktär besvarades, detta 
materials omfång sträckte sig över en termin. Stjärnsvenska, där läsning i nivåer är ett 
systematiskt uppbyggt material med inspiration från skolan i Nya Zeeland. �Helhetsläsning� 
utgår från hela språket och har stark betoning på texternas och bildernas innehåll. Materialet 
innehåller böcker på elva svårighetsnivåer med långsam stegring för elever från förskoleklass 
till skolår fem. 
 
Lärarna som använde dessa skönlitterärbaserade arbetsmaterialen i svenskundervisningen i år 4 
var alla fyra mycket nöjda med det, men de lämnade inte några motiveringar till deras val att 
använda dessa material i undervisningen. 
 
 
5.3 Vilka fördelar och svårigheter ses med användandet av skönlitteratur? 
 
De deltagande lärarna i undersökningen var alla mycket positivt inställda gentemot 
skönlitteraturens användning i svenskundervisningen i år 4. Fördelarna som de såg med 
användandet av skönlitteraturen var många, en lärare svarade till exempel på denna del av 
enkätfrågan att det var bra för eleverna att själva läsa skönlitterära böcker, att de därmed får 
insikt i bokens värld. Hon skrev vidare att skönlitteraturen bygger på deras ordförråd och är en 
viktig del i deras språkliga utveckling. 
 
En annan av lärarna i undersökningen såg den stora fördelen med att eleverna själva fick välja 
böcker utifrån eget intresse, de motiverade dem att läsa hela boken och fick dem att vara mer 
delaktiga i diskussioner eftersom intresset för bokens handling visade att de hade förkunskaper 
i ämnet. 
 
Dessa två lärares uppfattning om fördelarna med användandet av skönlitteraturen i 
svenskundervisningen har stöd i tidigare forskning i det som forskaren Jan-Eric Nilsson 
berättar om är hans grundidé, vilken är att litteraturen måste tilltala elevernas behov och 
erfarenheter och att eleverna tillägnar sig språklig kompetens under arbetet med litteraturen på 
sina egna villkor. (Nilsson, 1997) 
 
En av lärarna hade svarat på denna delfråga om fördelen med skönlitteraturen att den är en 
fantastisk källa till upplevelser, kunskap och inspiration. Han hade även skrivit att den stora 
fördelen med användandet av skönlitteratur i utbildningshänseende var att den ger eleverna 
mycket värdefull kunskap om hur livet kan vara på olika platser runt om i världen. 
 
Denna lärares tankar om skönlitteraturens betydelse när det gäller att förmedla kunskap om 
andra individers levnadsförhållanden har medhåll i tidigare forskning i det författaren Lars 
Norström (1995) skriver, att litteraturen ger möten med andra individer som lever under andra 
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förhållanden än eleven själv. Eleven får därigenom se andras glädjeämnen och bekymmer och 
kan då skapa sin egen uppfattning hur dessa situationer känns. 
 
Förankringen i styrdokumenten för de deltagande lärarnas respons på fördelarna med 
användandet av skönlitteraturen när det gäller elevernas språkutveckling, finner man klart och 
tydligt i kursplanen för ämnet svenska där det står att: 
�Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt 
ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Men inom svenskämnet 
ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att 
använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, 
uppleva och tillgodogöra sig litteratur. Det ingår i ämnet att beakta genusperspektivet, så att 
förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma för båda 
könen� (Svenska, 2000). 
 
Det var inte många svårigheter med användandet av skönlitteratur som de deltagande lärarna i 
den genomförda forskningen såg. Men ändock visar svaren på delfrågan om 
nackdelar/svårigheter med användandet av skönlitteraturen i svenskundervisningen att de fanns 
där. 
 
En lärare hade svarat att han egentligen överhuvudtaget inte kunde se någon nackdel med 
användandet av skönlitteraturen i svenskundervisningen. Utifrån de resterande fem deltagande 
lärarnas svar kunde man utläsa att det svåraste var att hitta rätt svårighetsgrad på de 
skönlitterära böckerna, så att de passade alla elever i klassen, även de lässvagare. Ett exempel 
på svårigheten att hitta rätt nivå på böckerna som togs upp var som en lärare upplevde den. Om 
klassen består av 15 � 20 elever är bredden på läsnivå och intresse stort, vilket gör det svårt att 
hitta en nivå på litteraturen där även de språksvaga eleverna känner sig delaktiga och kan ta till 
sig av det som läses. En annan lärare hade svarat att det är svårt att alltid kunna erbjuda ett 
smörgåsbord med lämpliga böcker, med lämplig svårighetsgrad. 
 
Fem av de sex deltagande lärarna i undersökningen som kände oro med att inte kunna erbjuda 
eleverna lämpliga böcker, som håller deras läslust på topp, har stöd för sin oro i tidigare 
forskning i det läsforskaren Frank Smith skriver i sin bok Läsning, i skolan är dock 
meningslösa texter det vanligaste läsmaterialet och det förstör läslusten. 
Det är därför lärarens uppgift att välja rätt, och därigenom skapa möjligheter för eleverna att 
stimuleras till läsning. (Smith, 2000)  
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6.   Avslutande diskussion 
 
Jag börjar denna avslutande diskussion med att reflektera över tillförlitligheten till resultatet av 
denna undersökning. Begreppet validitet används främst i forskarsammanhang när man 
undersöker olika rapporters och avhandlingars tillförlitlighet. Traditionellt menar man med 
validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 
2007, s. 65). Jag kan konstatera att resultatet av denna undersökning har god validitet 
(giltighet), vilket går att utläsa i redovisningen för lärarnas svar på de tre enkätfrågorna i 
resultat delen. Alla sex i undersökningen deltagande lärarna svarade på samtliga tre enkätfrågor 
och enkätsvaren blev de jag eftersökte i den här forskningen. 
 
Det ursprungliga urvalet i enkätundersökningen var åtta lärare, men vid den slutliga 
insamlingen av materialet visade det sig att sex av dem hade svarat på enkäten. Då bortfallet 
endast var två (tjugofem procent), ger det ändå enligt forskaren Jan Trost ett acceptabelt 
underlag för en undersökning. Han skriver i sin bok Enkätboken (2007) att man får räkna med 
en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent på många enkätundersökningar.  
 
Reliabiliteten (tillförlitligheten) till detta arbete var trots det ringa antalet enkäter i den 
genomförda undersökningen god. Att alla lärarna i undersökningen svarade på enkätfrågorna 
visar att de var lättförståeliga och relevanta utifrån undersökningens syfte, analysen av svaren 
på dessa gav också de resultat jag eftersökte. Traditionellt menar man med reliabilitet eller 
tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för t. ex slumpinflytelser... Inte 
sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat 
vid en förnyad mätning (Trost, 2007, s.64). 
 
I denna avslutande del av forskningsrapporten diskuterar jag min analys av svaren på 
enkätfrågorna och ger därmed ytterligare bevis på att undersökningen verkligen gav svar på de 
tre forskningsfrågorna. Jag vill även klargöra att denna undersöknings resultat enbart innefattar 
de sex deltagande lärarnas responser på enkätfrågorna, vilket betyder att jag i denna 
forskningsrapport inte kan dra slutsatser som gäller lärare i allmänhet. 
 
Mitt syfte med forskningen var att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i 
svenskundervisningen och om vilka för- och nackdelar/svårigheter de ser med användandet av 
skönlitteratur i svenskundervisningen. Jag ville även få reda på hur skönlitteraturen i 
verkligheten används av lärarna i svenskundervisningen i år 4. 
 
Skönlitteratur i svenskundervisningen var något som användes i stor omfattning av alla lärarna 
som deltog i undersökningen, variationen på metoderna att integrera skönlitteraturen i 
undervisningen var dock inte så många, vilket vi kommer att kunna läsa i nedanstående 
stycken. 
 
Vid analysen av enkäterna visade det sig att de i undersökningen deltagande lärarna använde 
sig av skönlitteraturen på ett flertal olika sätt i svenskundervisningen. Alla sex lärare använde 
den vid högläsning där läraren läste till eleverna och vid gemensamläsning där eleverna turvis 
läste högt ur en klassbok, alla lärarna hade även svarat att de använde sig av boksamtal efter 
dessa lästillfällen. 
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Bänkbokssystemet var något annat som användes av alla lärarna, där eleverna läste tyst ur en 
egen skönlitterär bok som de själva hade valt. Fyra av de i undersökningen deltagande lärarnas 
elever fick även använda en mall för att fylla i en bokrecension efter att de hade läst boken, två 
av dessa lärare lät även sina elever betygssätta och rekommendera boken skriftligt. Jag har inte 
kunnat hitta någon tidigare forskning eller några mål i styrdokumenten som ser något positivt 
med att som metod i utbildningshänseende fylla i en bokrecension efter en mall. Möjligtvis såg 
de fyra i studien deltagande lärarna som använde sig av denna metod att deras elever i varje fall 
fick skrivträning när de fyllde i bokrecensionen! Att två av lärarna även lät sina elever 
skriftligen rekommendera och betygsätta boken de läst, gav åtminstone eleverna ytterligare en 
möjlighet att först i tankarna och sedan skriftligt reflektera över bokens innehåll. 
 
Lärarna såg många fördelar med användandet av skönlitteratur i svenskundervisningen, vi har 
tidigare i denna forskningsrapport fått läsa om ett par exempel där skönlitteraturen har spelat 
en viktig roll i elevernas svenska språkutbildning. Ett av exemplen var högläsning av 
skönlitteratur utförd av en lärare för eleverna. Denna metod att integrera skönlitteraturen i 
svenskundervisningen gynnar framför allt elevernas språkutveckling, den stärker även deras 
språkliga begrepp och genom att lyssna på högläsning av en skönlitterär bok lär eleverna sig 
även känna igen språkliga sammanhang. 
 
Sett ur ovanstående styckens aspekter är lärarna som deltog i undersökningen rätt ute i sitt sätt 
att integrera skönlitteraturen i svenskundervisningen. De har stöd i sitt sätt att arbeta med 
skönlitteraturen i vad som står i kursplanen för ämnet svenska: 
�Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 
uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och 
tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld... 
Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap om 
världen runt omkring oss� (Svenska, 2000). 

 
Något, enligt min uppfattning mycket relevant, som saknades vid analysen av de deltagande 
lärarnas svar på frågan om fördelarna med skönlitteraturens användning i 
svenskundervisningen. Det jag saknade var att ingen av dem nämnde att de någon gång, sett ur 
ett genus- och jämställdhetsperspektiv, gjort valet av högläsningsbok. Skolan utgör som vi alla 
förstår en mycket viktig arena för barnets uppväxt och utveckling, vilket ger lärarna en god 
möjlighet att genom till exempel val av högläsningsbok antingen återspegla eller motverka de 
rådande genussystem som finns djupt förankrade i samhället.  
 
Historiskt sett har vissa saker alltid betraktats som kvinnligt eller manligt, jag tycker att vi 
lärare ska ge eleverna möjlighet att se att samhället vi nu lever i verkligen strävar efter en 
jämställdhet mellan könen. Varför tar vi lärare då inte tillfället i akt att vid 
högläsningstillfällena välja böcker som är skrivna av och handlar om båda könen? Det är dock 
inte uteslutet att någon eller några av lärarna valde skönlitterära böcker utifrån ovanstående 
kriterier, det framkom bara inte i svaren på enkätfrågorna. 
 
När det gällde lärarnas stora problem med att hitta rätt nivå på skönlitteraturen som användes i 
undervisningen, framkom det i undersökningen att några av dem redan använde ett skönlitterärt 
baserat arbetsmaterial som hade elva olika läsnivåer. Jag ställer mig frågande till lärarnas svar 
på denna delfråga om nackdelar/svårigheter med användandet av skönlitteraturen i 
svenskundervisningen i år 4. 
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En av lärarna hade svarat att han inte såg några som helst svårigheter med användandet av 
skönlitteratur i undervisningen, resterande fem i studien deltagande lärare hade svårt att hitta 
rätt nivå på böckerna, så att de passade alla elever i klassen. Det verkar underligt att fyra av 
dessa lärare som redan använde sig av två olika arbetsmaterial, med skönlitterär bakgrund, 
hade svårt att hitta rätt nivå på böckerna när till exempel ett av arbetsmaterialen hade elva 
läsnivåer. Vi har tidigare i detta forskningsarbete kunnat utläsa att dessa två arbetsmaterial mer 
än väl borde kunna hjälpa dem att hitta rätt nivå på böckerna, för alla elever i klassen. Att det 
sedan även framgick i lärarnas svar på enkätfrågan att personalen på kommunbiblioteket var 
mycket duktiga på att hitta �bra nivå� på böckerna, borde detta ha borgat för att lärarna hade 
goda möjligheter att kunna �servera ett smörgåsbord�, med lämpliga böcker till alla elever i 
klasserna. 
 
Jag har under forskningens gång fått uppleva hur svenskundervisningen i år 4, i den verkliga 
skolvardagen ser ut. De sätt att integrera skönlitteraturen i svenskundervisningen som användes 
av lärarna i undersökningen gav mig inga nya uppslag som jag kan använda i min framtid som 
svensklärare, utan dessa metoder att integrera skönlitteraturen i svenskundervisningen hade 
redan serverats mig under min egen lärarutbildning. 
 
Variationen mellan arbetssätten där skönlitteratur integrerades i svenskundervisningen fanns 
där till en viss grad, men jag blev ändå förvånad att den inte var större. Den största anledningen 
till att lärarna i undersökningen inte hade möjlighet att integrera skönlitteraturen med större 
variation i svenskundervisningen var, enligt dem, bristen på resurser (tid, personal och pengar). 
 
Det verkar vidare som att flera av de deltagande lärarna �kör� svenskundervisningen i år 4 på 
ett för dem väl beprövat och fungerande sätt. Går man sedan tillbaka till mitt resonemang om 
lärarnas problem med att hitta rätt �svårighetsnivå� på de skönlitterära böckerna, kontra 
användandet av de två arbetsmaterialen i undervisningen, varav ett av dem hade elva olika 
läsnivåer. Undrar man om vissa lärare �kör� svenskundervisningen helt på egen hand utan att 
låta sig påverkas av sina kollegors sätt att använda olika arbetsmaterial till hjälp i 
svenskundervisningen i år 4? 
 
Resultatet av undersökningen visade att alla i studien deltagande lärares metoder att använda 
sig av skönlitteraturen i svenskundervisningen verkligen fungerar i praktiken, eftersom 
eleverna som deltar i denna undervisning bevisligen når de nationella målen. Läser man sedan 
styrdokumenten, visar det sig att lärarna har direktiv om vad eleverna skall lära sig, men 
styrdokumenten lämnar samtidigt utrymme för lärare att tillsammans med eleverna välja 
arbetsmaterial och arbetsmetoder. 
 
Lärarnas individuella sätt att lägga upp lektionerna, när det gäller användandet av 
skönlitteraturen i svenskundervisningen, har stöd i tidigare forskning i vad forskaren Lars-
Göran Malmgren skriver i sin bok Svenskundervisning i grundskolan (1996), att läraren själv 
kan bestämma hur hon/han vill lägga upp sin undervisning, helt utifrån sin egen metodiska 
övertygelse. Sett ur de lärares synpunkt som �kör� svenskundervisningen i samma banor som 
tidigare och som jag tolkar Malmgren, kan undervisningen se ut så som läraren själv vill, så 
länge eleverna uppfyller de nationella målen. 
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Diskussionen i ovanstående stycken känns inte �helt rätt� för en lärarkandidat som jag, men 
verkligheten verkar vara så. Med att det inte känns �helt rätt� menar jag att som lärare, sitta och 
köra sitt eget �race� i svenskundervisningen, utan att ta hjälp av nya metoder eller 
arbetsmaterial är i dessa IT-tider inte rätt gjort gentemot eleverna. Det finns nya arbetsmaterial 
med IT-bakgrund, som ger lärarna många möjligheter att kunna tillgodose alla elever inom 
skolverksamheten. Jag börjar inte räkna upp de olika arbetsmaterialen här i denna forskning, 
men jag ställer mig ändå frågande till varför dessa inte används mer i svenskundervisningen i 
år 4? 
 
Jag själv är helt övertygad om skönlitteraturens �storhet� i svenskundervisningen i alla 
skolåldrar och den har haft en stor betydelse för min egen språkutveckling och sedermera läs- 
och skrivutveckling. Min uppfattning är att användandet av skönlitteratur spelar en mycket 
viktig roll i syftet att framför allt främja barns språk-, läs- och skrivutveckling. 
 
Jag avslutar denna forskningsrapport med att påpeka att skönlitteraturen inte bara innehar en 
viktig roll inom svenskundervisningen i skolorna, utan att den även spelar en viktig roll i 
utbildningshänseende i många andra ämnen inom skolverksamheten. Det kan man klart och 
tydligt utläsa i tidigare forskning genom bland annat det som forskaren och litteraturvetaren 
Lars � Göran Malmgren skriver i sin bok Svenskundervisning i grundskolan (1988). Han menar 
att man som pedagog kan använda skönlitteratur i sin undervisning och att den inte behöver 
vila helt på läromedel. Genom att integrera svenskämnet med andra ämnen kan man knyta ihop 
de erfarenheter eleven har med nya erfarenheter. Genom att låta eleverna diskutera och 
kommunicera med varandra utvecklas deras språk. Om läraren dessutom låter eleverna 
använda sitt språk och olika sorters litteratur i sitt sökande efter fakta växer också elevernas 
kunskap. 
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