
2008:010 

E X A M E N S A R B E T E

Lärares syn på skönlitteratur
som ett kvalitativt läromedel

 Tony Hedlund
 Gustav Nordström

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2008:010  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--08/010--SE



 

 

Abstrakt 
Vårt syfte med denna undersökning var att beskriva lärares uppfattningar om skönlitteratur 
som ett kvalitativt läromedel. För att komma fram till svaret på denna frågeställning började 
vi med att behandla aktuell forskning i ämnet. Vidare intervjuade vi fem lärare för 
grundskolans mellanår utifrån följande frågeställningar: I vilken utsträckning används 
skönlitteratur i undervisningen? Hur används skönlitteraturen i undervisningen? På vilket sätt 
berikas eleverna enligt lärarna av att skönlitteratur används som läromedel?  

Vår undersökning visar att lärarna uppfattar och använder skönlitteratur som ett av flera 
relevanta läromedel i sin undervisning. Alla informanter poängterade vikten av att väcka och 
motivera elevernas läsintresse med anledning av att läsande elever uppvisar bättre färdigheter 
i samtliga skolämnen. Den metod vi fann att lärarna främst använde sig av var tyst läsning 
med elevens valda läsbok. Lärarna ser litteraturen, och i den främst läsning, som ett centralt 
redskap för att utveckla elevers läs-, skriv-, tal-, kulturella och sociala utveckling. Resultatet i 
vår undersökning där lärarnas positiva syn på skönlitteratur klart framgår gör oss dock 
frågande till varför skönlitteratur inte tillåts ta en större plats än den för närvarande gör i 
skolans undervisning.  

 

Sökord: Skönlitteratur, läromedel, läsning, läsutveckling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de lärare och den skola som hjälpte oss med detta arbete genom att 
ta er tid att ställa upp på våra intervjuer. Era pedagogiska erfarenheter ni med stort intresse 
delgav oss har bidrag till att vi har kunnat genomföra detta arbete. 

Ett stort tack vill vi ge till vår handledare Stefan Lundström som genom sitt kritiska 
granskande och sina värdefulla anvisningar väglett oss genom detta arbete 

Slutligen vill vi tacka de lärare vi fått möta under utbildningen på Luleå Tekniska Universitet. 
Speciellt de lärare vi haft i ämnet svenska, vilka gett oss inspiration att välja skönlitteratur 
som ämne för vårt examensarbete.  

 

 

Tony Hedlund & Gustav Nordström                                                                       
December 2007
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1 INLEDNING 

Under vår utbildning med inriktning som svensklärare är skönlitteraturen någonting som ofta 
stått i centrum och framställts som ett viktigt läromedel i skolan. Litteratur och 
litteraturläsning anses vara ett betydelsefullt och allsidigt verktyg som gynnar elevers 
språkutveckling. Vi har genom utbildningen fått ta del av flera exempel på pedagogik där 
litteraturen utgör stommen i undervisningen. Genom att få en inblick i hur skönlitteraturen 
nyttjas och i vilken utsträckning detta sker inom undervisningen i dag, kan vi börja forma våra 
tankar om hur vi i vår blivande lärarroll vill arbeta med den som ett läromedel.  

Vikten av litteraturen som en grund för läs- och skrivinlärning är klarlagd, men 
skönlitteraturen bidrar även till att läsaren får förståelse för andras livsvillkor och ger oss 
möjlighet att ompröva våra värderingar och attityder. Vi vill genom detta arbete fokusera på 
hur och i vilken utsträckning pedagoger i verksamheten arbetar med skönlitteratur. För att få 
en inblick i detta har vi valt att intervjua ett antal lärare som undervisar i grundskolans 
mellanår. 

  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vår studie baseras på svar vi fått i intervjuer med fem lärare för grundskolans mellanår. Vårt 
syfte är att ge en beskrivning av lärares uppfattning om skönlitteratur som ett kvalitativt 
läromedel. För att få ett svar på detta har vi formulerat tre frågeställningar som utgör grunden 
för vårt arbete: 

- I vilken utsträckning används skönlitteratur i undervisningen? 
- Hur används skönlitteraturen i undervisningen? 
- På vilket sätt berikas eleverna enligt lärarna av att skönlitteratur används som 

läromedel? 
 
Vi väljer att definiera kvalitativt läromedel som att det anses vara ett prioriterat läromedel och 
medvetet används som ett pedagogiskt kunskapsutvecklande verktyg för elevens lärande. Det 
kan användas tillsammans, eller ersätta andra läromedel inom skolan. För att anses som 
kvalitativt får inte skönlitteraturen bara fylla tid som inte �kan nyttjas bättre�, till exempel 
som bänkbok som läses när annat arbete är slutfört. Vi hoppas att möta varierande arbete med 
skönlitteratur som vidareutvecklar upplevelsen av läsning genom till exempel recensioner, 
boksamtal, dramatiseringar med mera. 

 

1.2 HISTORISK TILLBAKABLICK 
Aldrig må förgätas betydelsen af att lärjungen får en lefvande uppfattning af och intresse för 
det lästa, hvilket bäst främjas genom en god ostörd uppläsning, utförd antingen af läraren 
själf eller af någon därför begåfvad lärjunge. (Kursplanen för realskolan 1906)  
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1807 fick modersmålsämnet en egen plats i lärdomsskolans undervisning. Svenskan sågs som 
en självklar förutsättning för studier, men latinet var fram till mitten på 1800-talet det 
dominerande bildningsämnet i den högre skolan. Det dröjde till 1856 innan modersmålet fick 
sin första ordentliga timplan och tydliga anvisningar i det årets läroverksstadga. 1962 blev 
ämnet modersmål namnändrat till att heta svenska (Svedner 1999). Litteraturläsning har alltid 
poängterats som viktig i skolundervisningen, men har under åren fått en förändrad roll. 
Svedner beskriver det genom att redovisa anvisningar för gymnasieskolan från 1965. Han 
menar att det i den �� börjar bli klart att litteraturläsning inte endast skall ge kunskap om 
litteratur utan också genom litteratur� (s.29). När han studerat läroplaner fram till våra dagar 
konstaterar han att �� man nått en slutpunkt som visar att litteraturen och litteraturläsning 
tillskrivs en utomordentligt viktig och allsidig funktion i elevernas utveckling�. (s.29)   

 

1.3 STYRDOKUMENT 

1.3.1 Läroplan 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (LPO 94), är den värdegrund som den 
svenska skolan vilar på. Lpo 94 har till uppdrag att verka som guide för hur skolan ska 
utformas. Den innehåller skolans uppdrag, mål och riktlinjer, tydligt utryckta så att alla som är 
verksamma inom skolan samt elever och föräldrar skall kunna vända sig till den för få 
upplysning (Skolverket, 2006).  

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) står att läsa:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. 

 Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Lpo 94 s.5-6)  

Skönlitteraturen kan i detta avseende, enligt vår uppfattning, bidra till en kulturell- och social 
utveckling bland elever. Skönlitteratur beskriver och förmedlar olika livsvillkor samt 
variationer på människors värderingar. Litteraturen skapar en nyttig mötesplats för lärande 
individer i dess utvecklingsfaser. 

Skolan skall bland annat sträva mot att varje elev:  

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk �, 
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• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 
för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

- reflektera över erfarenheter och 

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (Lpo-94, s. 9) 

Vi tänker oss här att litteraturen används för att skapa ett intresse och för att utveckla språket. 
Det för med sig diskussioner, argumentationer samt interaktioner. Även problemlösning, 
kritiskt förhållningssätt och reflektioner bidrar till att litteraturen utvecklar elevernas 
tankebanor.  
 

1.3.2 Kursplan 
I grundskolans kursplan för ämnet svenska anges vikten av att använda sig av skönlitteratur 
som ett läromedel samt de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret:  

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 
identiteten. 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. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, 
stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter 
skönlitteratur, film, och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig 
litterära mönster och förebilder.  

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. (Kursplanen i svenska, 
2006/07) 

Vi anser att det är viktigt att eleverna tidigt lär sig, och tar ställning för, värderingar som anses 
vara �rätt eller fel� i det mångkulturella samhälle de växer upp i. Sunda värderingar och etiska 
ställningstaganden krävs för att de kritiskt ska kunna granska all den påverkan de utsätts för i 
dagens informationssamhälle. Här har skönlitteraturen en stor roll att spela genom att den 
låter eleverna ta del av och ställas inför olika scenarier, levnadsöden och tänkvärda 
frågeställningar.    

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

� kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 
läsningens upplevelser samt reflektera över texter, 
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� kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 
kommunikation, 

� kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande, 

� kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 
för stavning samt kunna använda ordlista. (kursplanen i svenska, 2006/07) 

Vi uppfattar att arbetet med skönlitteratur ger eleven bättre möjlighet att nå upp till de 
bedömningskriterier lärare har att arbeta efter i ämnet svenska. Skönlitteratur är ett viktigt 
redskap för att nå de mål i punkterna ovan som vi valt att lyfta fram. Norström (1995) 
poängterar att det finns ett tydligt samband mellan att elevernas regelbundna läsning verkar 
utvecklande på deras skrivförmåga. Ett exempel som nämns är att kunna se berättelsers olika 
konstruktioner som bygger upp till en viss situation eller stämning. Detta använder sedan 
eleven medvetet och omedvetet när den skriver egna berättelser.    

Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga 
utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers 
former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och 
preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga 
medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i 
samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av 
skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet 
reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. (kursplanen i svenska, 2006/07) 

Vi bedömer att eleverna genom arbete med skönlitterära texter kan få insikt i andra 
människors livsöden och livsförhållanden och därigenom kunna känna empati och förståelse 
för dem. Mötet mellan elevernas direkta och indirekt erfarenheter som uppstår i läsningen av 
litteraturen gör att en mera fördjupad och generell kunskap om individers livsvillkor kan 
utvecklas (Nilsson, 2007). 

 

1.4 TIDIGARE FORSKNING 
Forskaren Lars-Göran Malmgren och läraren/lektorn Jan Nilsson (1993) beskriver sin studie i 
tematisk och integrerad undervisning med litteraturläsning i en klass under två år. De visar 
bland annat på hur de pedagogiska förutsättningarna med hjälp av skönlitteraturen som 
läromedel stärker elevers utveckling. Den utveckling som författarna beskriver är elevens läs-, 
skriv- och talförmåga. De får träna på språkfärdigheter som att lära sig nya ord, böja orden, 
stava dem, sätta ihop dem till meningar � meningsbyggnad samt kunskap om omvärlden och 
dess språk. De skriver vidare att skönlitteratur är en kunskapskälla av första rang �� som 
motgift mot alltför torr faktaplugg� (s.37). Arbetet med skönlitteratur i skolan ska ske 
oberoende av traditionella läromedel. Läsning av skönlitteratur bör alltså inta en central plats i 
arbetet vilket vi visar genom den samlade forskningen som redovisas i denna bakgrund.  

En ambition med skönlitteraturen är att den ska utnyttjas som en av flera kunskapskällor inom 
ett ämne/arbete/tema. Det är oftast inga svårigheter att hitta skönlitteratur som på ett naturligt 
sätt knyter an till elevens erfarenheter och till det kunskapsstoff som behövs. Ett problem med 
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att använda omfattande faktatexter såsom uppslagsverk är att de för elever kan upplevas mer 
eller mindre omöjliga att begripa. Texterna är där mycket kompakta, faktaspäckade och 
komplicerade. Det kan ofta vara så att både elever och lärare har problem att korrekt tyda 
dessa texter (Malmgren & Nilsson, 1993). Svårigheten med att förstå faktatexter stöds även av 
våra egna erfarenheter i möten med elever i grundskolan. Många gånger har vi upplevt att 
elever haft svårt att läsa och förstå informationen i de koncentrerade texterna i olika 
faktaböcker de arbetat med. Orden är ofta komplicerade och ämnesspecifika vilket kräver en 
god läsare med bred kunskap för att förstå dess innehåll.  

Det ska även ges utrymme för elevers medbestämmande. Vi har under vår vfu mött klasser 
där eleverna deltagit i valet av gemensamma skönlitterära högläsningsböcker. Denna 
möjlighet att påverka valet av titlar har tydligt ökat deras motivation att lyssna och följa med i 
historien. Val av skönlitteratur och/eller arbetssätt ska ske under så demokratiska arbetsformer 
som möjligt.  

Malmgren (1998) påpekar att �Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska 
förståelse då det gäller humanistiska problem. I detta sammanhang får litteraturläsningen en 
stor betydelse eftersom litteraturen i olika former gestaltar mänskliga erfarenheter� (s.96).  
Nilsson (2007) hävdar att man kan tala om litteraturläsning som en social och kulturell 
kompetens för eleverna. Detta stärks också av (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2000) som ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv förklarar att barn tar efter olika sätt att 
tänka på, tala och uppträda efter. De speglas av det som de kommer i kontakt med. 
Pedagogens roll är här att kunna förklara, sammanfatta, ställa frågor samt att utveckla elevens 
egen nyfikenhet på att tänka själv, vilket i sin tur leder till nya insikter och slutsatser. Nilsson 
fortsätter vidare med att beskriva problemet med att böcker är allmänt olika högt värderade. 
Alltså kan de vara olika lämpade att fungera som kompetensutvecklare.  

Vidare menar även Nilsson att skönlitteratur ger ett möte, med en annan värld, med andra 
verkligheter och erfarenheter. Mötet mellan elev och bok bedöms och fyller på elevens 
förståelse och kunskaper om samhället och dess omfattning med historia, framtid och 
socialkultur som perspektiv. Även Lars Norström (1995) skriver att litteraturen ger möten 
med andra individer som lever under andra förhållanden än eleven själv. Eleven får 
därigenom se andras glädjeämnen och bekymmer och kan då skapa sig en egen uppfattning 
hur dessa situationer känns. Eleven är i högsta grad aktiv. De visualiserar bokens text, egna 
bilder av personer, miljöer och händelser. Liknande tankar förmedlar Malmgren: 

Litterära texter kan, genom egenskapen att vara synvinkelbärande, åstadkomma 
perspektivbyten. Dessa fungerar i en växelverkan mellan inlevelse i och distans till 
vardagen. Då ett problem är genererat i ingången till undervisningen kan eleven 
konfronteras med en serie texter som erbjuder inlevelse i olika människors 
erfarenheter och situationer. (1983, s. 10-11)  

Vidare betonar även Nilsson (2007) vikten av att texterna måste vara intressanta för eleven. 
Han utvecklar det med att konstatera att litteraturen ska vara något eleven kan knyta an till. 
De ska kunna känna igen sig och inte vara helt abstrakta till berättelsens innehåll. Detta är 
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viktigt då eleven ska utveckla och bearbeta det stoff den läst. Ytterligare en orsak är att 
läsarens upplevelse ska vara så god som möjligt för att ett gott lärande ska vara bestående och 
möjligt. Möhl & Schack (1981) vidareutvecklar dessa tankegångar genom att konstatera: 

En avgörande förutsättning för att litteraturen ska kunna befrämja barnets 
utveckling, är att den kan bevara barnets koncentration, det vill säga bevara barnets 
aktiva, viljemässiga uppmärksamhet på ett engagerande sätt. Det är väsentligt att 
litteraturen innehåller element som barnet känner till och kan identifiera sig med, 
men även att det ingår för barnets nya och �utmanande� element, som kan egga 
dess fantasi och nyfikenhet. (s. 122)  

Nilsson (2007) skriver vidare att valet av vilka böcker vi ska använda oss utav beror på vad vi 
vill ha för kunskap �� och vad får det för konsekvenser för undervisningen� (s. 91). Även 
mera prosaiska aspekter bör beaktas, som att texten i böckerna ska vara möjliga att läsa och 
förstå av samtliga elever och även att de är tillgängliga för dem. Kostnaden för att införskaffa 
böckerna ingår också. Våra erfarenheter av det vi sett och hört under vår tid ute i skolorna är 
att de begränsade resurserna tydligt märks när det gäller införskaffandet av skönlitteratur. 
Förhållandevis dyra klassuppsättningar av böcker �väljs bort� på grunda av de knappa 
resurserna. 

Om attraktiv och meningsriktad skönlitteratur väljs, leder det enligt Nilsson till att: �Eleverna 
verkar helt intresserade av det som pågår i klassrummet� (s. 91). Författaren drar härav tre 
slutsatser. 

• Skönlitteraturen kan (och bör) fungera som en källa till kunskap, insikt, engagemang, och 
aktiv språkproduktion. 
 

• Om omständigheterna och ramarna tillåter det är elever aktiva, engagerande och 
kunskapssökande utan disciplinerande insatser. 

 
• När sambandet mellan elevernas verkliga värld och vardag å den ena sidan och litteraturens 

fiktiva å den andra synliggörs i undervisningen kan resultatet bli ett ökat engagemang bland 
eleverna och en tydligare förankring av det tematiska innehållet. (s. 91) 
 

Att litteraturen är viktig för barnets utveckling står att läsa i När barn läser (Möhl & Schack, 
1981). De menar att utvecklingen är när individens upplevelser och handlingsmöjligheter 
förändras. De konstaterar vidare att �litteraturen kan ge sitt bidrag genom att uppmuntra 
barnet till att utvidga sitt tanke- och känsloregister� (s. 120). Genom att en skönlitterär 
konsumtion äger rum utvidgar eleven sin kunskap om verkligheten och sig själv, och tvingas 
därefter utvidga sin egen utvecklingsprocess. Detta kallas för kognitiv utveckling och rent 
konkret lär eleven känna sin omvärld genom att omvärdera sig själv. Detta gör den genom ett 
öppet och nyfiket förhållningssätt till samhället, varigenom den använder sina nya synpunkter 
och perspektiv. Författarna påpekar att de barn som läser skönlitteratur direkt kan härledas till 
att i hög grad utveckla sitt språk och sin begreppsbildning. Den emotionella utvecklingen 
berörs också av att arbeta med skönlitteratur. De känslomässiga grundprocesserna utvecklas 
genom att de blir aktiverade av litteraturen. Genom detta kan nya känslor väckas som eleven 
tidigare inte kommit i kontakt med. Det kan vara känslor som avundsjuka, hämndlystnad, 
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retsamhet och förstörelselust.  Det är då viktigt att eleven får möjlighet att på ett adekvat sätt 
kunna förstå var de känslorna kommer ifrån och sedan hantera dessa (Möhl & Schack, 1981).  

Anette Ewald (2007) har i sin avhandling gett en inblick i hur undervisningen organiseras och 
vilka erbjudanden om möten med litteratur och läsning eleverna ges. Hon belyser hur lärare 
och elever förhåller sig till böcker och läsning, deras skilda attityder, textpreferenser och 
läsvanor. Undersökning behandlar konkreta litteraturdidaktiska frågor om det innehåll, form 
och utrymme som lärare väljer att ge litteraturläsningen. Ewald skriver att all läsning handlar 
om meningsbildande och kommunikativa förståelseprocesser samt att skönlitterära barn- och 
ungdomsböcker utifrån ett undervisningsperspektiv kan ha ett värde som gör att de 
kvalificerar sig som centrala kunskapskällor i barns och ungdomars läroprocesser. I de av 
Ewald undersökta klasserna innehåller undervisning i svenskämnet huvudsakligen 
formaliserade språkövningar och grammatik. Det utrymmet som ges för litteraturläsning är 
begränsat och sker nästan uteslutande inom ramarna för svenskämnet. Detta är även vår 
generella uppfattning om det vi kan förvänta oss möta i vår undersökning.  

När det gäller litteraturläsning är det enligt Ewald den fria läsningen som råder i 
klassrummen. Läsning av gemensamma texter förekommer sällan och nästan uteslutande av 
pedagogens högläsning ur följetongsbok. Syftet med litteraturläsningen framstår vara att träna 
elevernas språk- och läsfärdigheter och utan några avsiktliga eller tydliga kopplingar till den 
värdegrund som Lpo-94 och kursplanen i svenska anger. Elevernas olika läserfarenheter 
avspeglar sig i deras läsintresse. Barn med begränsade läsintressen "lämnas i fred" och läser 
bara så lite som de kan komma undan med. Många elever i skolan hinner inte läsa under 
lektionstid eftersom andra uppgifter först skall göras färdiga. Enligt Ewald kan de elever som 
redan har ett etablerat och aktivt läsintresse lätt finna nya vägar till att skaffa sig bredare 
läserfarenheter.  

I de undersökta skolkulturerna sade lärarna att de sällan hann läsa aktuell barn- och 
ungdomslitteratur. Inte heller hade någon av lärarna fått någon form av fortbildningsinsatser 
inom läs- och litteraturundervisning. En lärares litteratursyn kan enligt Ewald ha påverkan på 
hur litteratur läses i hans eller hennes undervisning, vilket i sin tur inverkar på dennes val av 
vilka texter som skall läsas i klassen och vad som kan anses vara undervisningstexter. Enligt 
henne är tillgången på litteratur i klassrummet, närheten till skol- samt kommunbibliotek, 
pedagoger med brinnande litteraturintresse och engagerade bibliotekarier flera viktiga faktorer 
för att kunna skapa dynamik i skolans litteraturundervisning och för att främja elevers intresse 
för skönlitteratur.  

Ewald konstaterar att en didaktiskt medveten litteraturundervisning nästintill saknas varför 
litteraturläsningen praktiskt taget får bli helt självgående. �De pedagogiska insatserna blir 
slumpartade och stimulerar bara undantagsvis till ett öppet prövande och analytiskt 
förhållningssätt där personliga eller kollektiva livserfarenheter och föreställningar relateras till 
de lästa texterna� (s.373). Hon konstaterar vidare att trots skillnader i hennes undersökta 
lärares förhållningssätt till svenskundervisningen och litteraturläsningen framtonar i stora 
stycken ett likartat svenskämne. Hon beskriver det som ett: �färdighetsämne där den 
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formaliserade språkträningen och den traditionella skolgrammatiken utgör dominerande 
inslag� (s.245). Vidare fastlägger hon att: �Man kan säga att litteraturundervisningen följer en 
svenskämnestradition där skönlitteratur intar en underordnad roll� (s.245). Hennes 
uppfattning om de undersökta lärarnas ämnesteoretiska och deras didaktiska kunskaper inom 
litteraturområdet är att de framstår som begränsade. Ingen av studiens fyra skolor hade haft 
någon ämnesinriktad kompetensutveckling. Detta gör att Ewald drar slutsatsen att det finns ett 
stort behov av kompetensutvecklingsinsatser för de lärargrupper som undervisar mellanårens 
barn.  

Judith A. Langer (2005) beskriver de litterära föreställningsvärldarna vi bygger upp när vi 
läser skönlitteratur. När elever läser litteratur föreställer de sig all scenario, personer och miljö 
i den. Dessa ändras under bokens gång och kan fortfarande komma att ändras efter bokens 
slut. Det som händer med läsaren är att den genomgår en social och personlig utveckling. 
Langer konstaterar:  

Jag använder föreställningsvärld för att hänvisa till den värld av förståelse som en 
person besitter vid den given tidpunkt. Föreställningsvärldar är textvärldar i våra 
sinnen och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är en funktion av ens 
personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, 
vad man vet, hur man känner sig och vad man är ute efter. (s.23) 

Langer (2005) fortsätter att förklara att föreställningsvärldarna är dynamiska och på så sätt 
ändrar sig ju mer vi tar in, analyserar och tolkar. Utifrån Langers åsikter förstår vi vikten av 
den intellektuella tankeförmågan som läsning av skönlitteratur innebär. Med hjälp av 
skönlitteraturen som hjälpmedel, anser Langer att elever lär sig att undersöka sina egna och 
mänsklighetens möjligheter. De lär sig att finna sig själv, föreställa andra, värdesätta 
skillnader och söka efter rättvisa. Detta skapar sedermera litterära tänkare som utvecklar 
elevens förmåga att skapa mening, förmedla idéer och alternera sitt sätt att tänka. Allt det här 
leder till att eleven skapar sig en auktoritet och därigenom ökar sin egen självkänsla. 
�Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att 
utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle 
kunna bli, och hur världen skulle kunna se ut� (s. 17).  

Detta stöds av den ryske psykologen Lev Vygotskij (1978) som ansåg att vi människor 
förändras under tiden vi utvecklas. Människans tänkande i dialog och interaktion med andra 
gör det möjligt att tolka och förstå våra intryck och upplevelser i ett både kritiskt och kreativt 
avseende. Vygotskij skriver vidare att för att utveckla elevers kunskap på bästa sätt bör dessa 
två frågor begrundas. Den ena är den generella relationen mellan lärande och utveckling. Den 
andra frågan handlar om att se de utmärkande drag av detta förhållande, när barn sedan möter 
skolan. Vygotskij beskriver grunden för detta tänkande genom: "Learning does nor alter our 
overall ability to focus attention but rather develops various abilities to focus attention on a 
variety of things" (s. 83). (Detta översätter vi som: Lärandet förändrar inte vår övergripande 
förmåga att fokusera uppmärksamheten utan utvecklar snarare varierande förmågor att 
fokusera uppmärksamheten på en mängd olika saker.)  
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En annan förutsättning som Vygotskij, liksom Langer, förespråkar är att undervisningen ska 
möta eleverna på deras kunskapsnivå. Langer skildrar hur skönlitteraturen är en form av 
berättelse som vi ofta upplever som en subjektiv verklighet. Texten behöver, gestaltar och är 
vår erfarenhet av vardagen. Vi både lever och talar om våra liv genom berättelser, där allt som 
vi upplever och har upplevt finns som en helhet. Detta gör att litteraturen har en motiverande 
och viktig dragningskraft som speciellt bör utnyttjas av pedagoger för elever i deras olika 
utvecklingsstadier. Det här perspektivet blir viktigt när vi i vår undersökning ska klargöra och 
förstå hur och varför lärarna arbetar med skönlitteratur som de gör. 

 

1.4.1 Metoder för att arbeta med skönlitteratur i undervisningen 
Vanligt är att litteraturläsningen används som �� en stunds förströelse eller litterär bildning i 
största allmänhet� (Nilsson, 2007, s. 92). Detta gör att skönlitteraturen blir monotont använd 
och tappar mycket av sin mångfald som läromedel. Ett annat problem Nilsson varnar för är att 
låta det bli �� undervisningen som får kvalificera sig till skönlitteraturen� (s. 92). Hur man 
istället bör gå till väga är att ställa sig dessa tre frågor. Varför jag som lärare väljer just den 
boken? Vad är det jag vill ha ut av läsningen ur boken? Vad tror/vill jag att mina elever 
kommer att förstå och lära sig av boken efter de läst och arbetat med den?  

En litteraturpedagogisk verksamhet måste alltså utgå ifrån undervisningens innehåll och mål 
samt vad man tror eleven kommer att utveckla efteråt. Vi är övertygande om att ett 
kontinuerligt arbete med skönlitteratur i skolarbetet är av största vikt för elevers lärande. Vi 
väljer nedan att ge exempel på några metoder som med fördel kan användas i undervisningen. 
Vår förhoppning är att de intervjuade lärarna kommer att ge oss exempel på några av oss 
uppräknade metoder, men även på varianter vi inte tänkt på att ta upp. Våra erfarenheter från 
utbildningsårens vfu-perioder är dock tyvärr att arbetet med skönlitteratur i stor utsträckning 
begränsas till att innefatta bänkboksläsning följt av recensioner.  

  

1.4.2 Tolkning och analys 
�Alla skönlitterära texter inbjuder till tolkning� (Nilsson, 2007, s.103). Det finns oftast flera 
olika teman att ta upp. Det kan vara vänskap, moral och etik, kärlek, mobbning, barn och 
vuxna, relationer, föräldrar, det sociala arvet, frigörelse, börja skolan och så vidare. Listan kan 
göras lång för vad en berättelse kan innehålla. Att sedan tolka och analysera boken utifrån 
olika perspektiv eller teman med eleverna är en god metod för att både ta reda på vad 
bokläsaren utvann av boken och för att inleda och förstå olika skeenden i den. En annan form 
av analys är att samtala om en texts uppbyggnad, form och struktur � en textanalys. Där ser 
man till de små delarna, orden och deras uppbyggnad, till den hela meningens form och 
slutligen till det hela styckets innehåll med dess struktur. Författaren Lars Norström (1995) 
anser att läsning av skönlitteratur och de efterföljande textsamtalen med eleverna bygger två 
viktiga hörnstenar i svenskundervisningen och bör löpa som en röd tråd genom hela 
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grundskolan. Han menar vidare att svenskämnet som sådant måste vara elevens roligaste 
ämne i skolan för att resterande ska fungera optimalt. Därav det centrala med skönlitteraturen.  

För att också synliggöra ett problem med att utnyttja texter/skönlitteratur, i stor utsträckning, 
som kunskapskällor och tilltänkta temaskapare eller samtalsinledare, kan nämnas att 
upplevelsen kan förtas. Detta kan ske om texten bearbetas och/eller analyseras så pass mycket 
eller djupt att läsupplevelsen berövas. Den kommer då att tappa sina positiva egenskaper och 
slutligen leda till att eleverna förlorar sitt intresse och sin motivation (Nilsson, 2007). 

 

Boksamtal  
Att läsa en bok, lägga den åt sidan och sedan läsa ytterligare en ger sällan speciellt mycket. 
Har man möjlighet att läsa boken i grupp eller i helklass för att sedan diskutera den utifrån 
olika utgångspunkter ger läsningen mycket mer. Detta gäller i ännu högre grad om boken 
läses inom ramen för ett övergripande, problemorienterat ämne. Läraren använder samtalet för 
att underlätta och möjliggöra elevens förståelse och tolkning av texten. Elevens egna 
erfarenheter blir ett verktyg till detta (Nilsson, 2007).  Chambers (1993) ställer frågan om 
barn kan vara kritiker till en text. Enligt honom tycks kritik i lärares ögon vara en fråga om 
abstraktion och okänslig intellektualism. Chambers arbete har dock övertygat honom om att 
barn har en medfödd kritisk förmåga. �De ifrågasätter, berättar, jämför och bedömer rent 
instinktivt� (s.34). För att få igång ett kreativt boksamtal krävs att vi som vuxna tillsammans 
med barnen är överens om att allt är värt att berättas.  

 

Hög- och tyst läsning 
I boken Svenskämnets röda tråd (1995) står det att en gammal metod är att använda 
skönlitteraturen till högläsning. Det finns vidare olika sorters modeller hur den kan bedrivas 
och hur den uppföljs. Högläsning bör ej bedrivas som ett korrektionsmedel för att stävja 
oroligheter i klassrummet - där den mest högljudde eleven får läsa. Det är dock viktigt att alla 
elever får träna att läsa högt, då målet är att skapa goda läsare/talare som senare kan ge andra 
åhörare en inlevelsefull lyssnarupplevelse. För att kunna nå det målet måste barnen lära sig 
läsa långsamt och kunna betona och pausa i textens olika skiftningar med mer eller mindre 
dramatik. Det är även bra om den som läser högt kan skapa en ögonkontakt med de som 
lyssnar, allt för att ett intresse ska skapas och binda dem till litteraturen. Ett bra sätt att inleda 
till att skapa ett intresse för högläsning är att läraren högläser för eleverna. Om läraren har 
förberett sig och väljer en passande bok kommer eleverna att lyssna då läraren uppfattas som 
en god berättare. Att lyssna på en god berättare skapar ett intresse hos eleverna och utvecklar 
dessutom deras förmåga att föreställa sig saker � deras fantasi. Sedan gör detta att eleverna tar 
direkt eller indirekt efter på grund av att barn är mycket receptiva � de tar lätt efter mönster de 
gillar. Därför är högläsning en metod som visat goda resultat. En annan metod som går hand i 
hand med högläsning är den tysta läsningen. Där tränar eleven sin egen läsförmåga och 
skaffar sig mängdträning. Eleven blir allmänt mer van med skönlitteratur, dess uppbyggnad, 
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struktur och form, som till exempel meningsbyggnad, nya ord och stavning. Då eleverna läser 
intressant litteratur sker dessutom inlärningen under trevliga och spännande former. När 
barnen sedan blir mera bekanta med skönlitteratur och dess uppbyggnad, skaffar de också 
möjligheter att själva konstruera berättelser med diverse handlingar. Som nämnts ovan är det 
bra att kunna nyttja barnens vakna förmåga för inlärning och skapande (Norström, 1995). 

  

Recensioner 
En klassikt metod att använda är att skriva en bokrecension efter läst skönlitterärt verk. 
Norström (1995) tar upp att det viktigaste där är att eleven fokuserar på sina egna tankar och 
upplevelser den fått av boken, inte att beskriva handlingen. Vidare är det av vikt att eleven 
fokuserar på är vad den har �fått ut� och lärt sig av litteraturen. Det är vidare viktigt att barnen 
ska ha vida, men fasta, ramar för att kunna utveckla sitt arbete med egna upplevelser och 
tankar kring den lästa texten.  

 

Tematisk undervisning 
Nilsson (2007) skriver att tematisk undervisning integrerar olika ämnen till en helhet. Olika 
färdigheter tränas i funktionella sammanhang där det tematiska innehållet är det centrala. Det 
är färdigheter som till exempel att läsa, skriva, räkna, tala och skapa. Även tolkningar, 
reflektioner och samarbete med andra elever ingår ofta i ett temaarbete. Temaarbeten är 
vidare oberoende av traditionella läromedel när de skönlitterära texterna får ha en central 
funktion i elevernas kunskapssökande verksamhet.  

 

Dikt och prosa  
Det finns få skrivformer som är mer lämpade för att uttrycka känslor och stämningar än dikt 
och prosa. Molloy (1996) konstaterar dock att dikter på skolor oftast skrivs utifrån färdiga 
överskrifter vilket gör att elevernas inspiration inte räcker till för att producera längre texter. 
Den egna upplevelsen saknas ofta i texterna och det är den som, enligt henne, kan bära texten 
vidare. Olika texter (dikter) kan läsas på olika sätt. Molloy menar att dikter kan ge eleverna 
ännu ett verktyg för att lära sig uppmärksamma språkets rytm. Den behöver inte bli ett separat 
moment i elevens språkutveckling utan kan i ett ständigt pågående klassrumssamtal, om vad 
text, form och rytm är, bli en uttrycksform bland andra. 

 

1.5 METOD 
Under detta avsnitt redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt i denna undersökning. Vi 
kommer att förklara anledningen till valet av intervju som metod och de kriterier vi arbetat 
utifrån i intervjuprocessen. Vidare presenterar vi vår undersökningsgrupp och redogör för 
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genomförandet av undersökningen, hur vi efterbehandlat materialet och vilka etiska 
ställningstaganden vi tagit hänsyn till. 

 

1.5.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
Hermeneutik kan beskrivas som tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & 
Davidson, 1994). Då vi som lärarstuderande genom vfu och kurser på universitetet anser oss 
ha fått en insikt i skolans värld kan det vara klarlagt att vi som undersökare står i en inre 
relation till forskningsobjektet. Vi är på det sättet en del av den verklighet vi studerar (Patel & 
Davidson, 1994). Ett hermeneutiskt förhållningssätt gör att vi kommer att närma oss det 
undersökta utifrån vår egen förförståelse, våra tankar, intryck, känslor och den kunskap vi har. 
Detta skall ses som en tillgång och inte som ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet (Kvale, 1997). En av hermeneutikens grundprinciper gör gällande att 
intervjuaren måste ha omfattande kunskaper om det tema man valt att arbeta med. Detta för 
att kunna nyansera och tolka de åsikter som kommer till uttryck i samtalen.   

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som skall tolkas. Hermeneutiken är alltså dubbelt 
relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog som 
skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process 
där intervjutexterna tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog eller ett 
samtal med texten. (Kvale, 1997, s.49) 

När principer för hermeneutisk tolkning redovisas används ofta begreppet hermeneutisk 
cirkel. Med detta menas att förståelsen för en text sker genom en process där de enskilda 
delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Delarna kan i princip påverka 
varandra i en oändlig process, men tolkningen upphör när man kommit fram till en rimlig 
mening. Det som enligt Kvale skiljer tolkning av texter från, som i vårt fall, tolkning av 
intervjuer är att vi även medverkar i skapandet av texten då vi utformar frågorna och skriver 
ut bandinspelningarna. 

 

1.5.2 Val av metod 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?                       
(Kvale, 1997, s.9) 

Vår ansats med denna undersökning är att få svar på de frågeställningar vi formulerat. För 
detta har vi bestämt oss att genomföra intervjuer med lärare för elever i mellanåren. För 
arbetet med en vetenskaplig undersökning kan vi använda oss av två olika övergripande 
metoder, de kan kategoriseras som kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvantitativ metod 
kan till exempel vara enkäter eller frågeformulär. Denna metod anser vi vara mer 
tidskrävande och bygger på ett stort antal deltagare. Vi ser många fördelar i att använda oss av 
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intervjuer som klassas som en kvalitativ metod. Vi har i intervjusituationen möjlighet att ställa 
följdfrågor och på det sättet klargöra eventuella frågetecken som kan uppstå. 

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter 
om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel 
där kunskap utvecklas genom en dialog�. (Kvale, 1997, s.117) 

�Om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller testa hypoteser 
om skillnader mellan grupper� (Kvale, 1997, s.97). När det gäller antalet intervjuer är vi 
medvetna om att dessa inte ger oss grund för att med säkerhet fastsälla de fakta vi kommer 
fram till för lärare i allmänhet. Vårt resultat kommer endast att baseras på det som lärarna 
säger och beskriver i intervjuerna. Vi har ingen möjlighet att följa upp detta med 
observationer av lärarnas arbete och metoder.  Vår övertygelse är dock att vi kommer att få en 
insikt i varierande syn på, och exempel hur, lärare valt att arbeta med skönlitteratur. 

När det blir dags för sammanställning av våra intervjuer kommer vi på grund av tidsplanen 
inte att ha möjlighet att fullständigt skriva ut allt som sägs under våra intervjuer. Därför är 
meningskoncentrering den vetenskapliga analysmetoden som vi kommer att använda oss av. 
Det innebär att de utskrivna intervjuerna kortas ner så den väsentliga innebörden framkommer 
mer koncist (Kvale, 1997).  

Vi kommer att genomföra intervjuerna som till stor del är standardiserade. Detta innebär att vi 
ställer likalydande frågor i samma ordningsföljd till samtliga intervjupersoner. Svarsutrymmet 
för frågorna vi ställer till de intervjuade kommer att var brett. Detta medför även att 
följdfrågor som ställs kan ha stor variation beroende på hur svaren formuleras. Någon enstaka 
fråga kan besvaras med ja eller nej men intervjun som helhet måste anses ha betydligt lägre 
grad av strukturering än som vore fallet om vi genomfört en enkät. (Patel & Davidson, 1994).  

 

1.5.3 Intervjusituationens sju stadier 
Vi har i vår utformning och planering av intervjuerna utgått från Kvales (1997) beskrivning 
av intervjusituationens sju stadier (s.85). Dessa tematiska rubriker har tjänat som ett stöd i den 
arbetsprocess vi gått igenom i färdigställandet av denna rapport. 

• Tematisering: Här skall undersökningens syfte formuleras och ämnet för 
undersökningen skall beskrivas. �Undersökningens varför och vad bör klargöras innan 
frågan om hur � metoden � ställs.� Våra tankar kring arbetets tema baseras på den 
tyngd som skönlitteraturen som läromedel haft under vår undervisning. Vi känner 
erfarenhetsmässigt att litteraturen ändå inte får det utrymme i skolan som enligt vår 
utbildning vore önskvärt, av den anledningen skapades vårt tema för detta 
examensarbete.   
 

• Planering: Här skall undersökningens sju steg planeras. Detta skall göras med hänsyn 
till vilken kunskap vi söker och med beaktande av de moraliska aspekterna vi kan 
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ställas inför under undersökningen. Vi har en grovplanering för hela arbetsgången, 
vilken vi i möjligaste mån kommer att hålla oss till.  

  
• Intervju: Vi kommer att genomföra intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. Där 

använder vi oss av ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och 
till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. Vi har formulerat en guide 
med rubriker där våra frågeställningar framgår, under respektive rubrik har vi de 
frågor vi anser oss behöva för att klargöra dem.  

 
• Utskrift: Det material som intervjuerna gett förbereds för analys. Vårt material 

kommer i denna undersökning vara ljudinspelningar och dessa skrivs ut. Första steget 
blir en utskrift från ljudinspelningarna av det vi anser vara relevant utifrån våra 
frågeställningar. Som andra steg gör vi en sammanställning av svaren från samtliga 
lärare för respektive fråga.    

 
•  Analys: �Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av 

intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna.� 
Här har vi, som tidigare nämnts, för avsikt att använda meningskoncentrering. Vi 
kommer inte att skriva ut allt som sägs (naturlig enhet) för att i nästa skede 
koncentrera budskapet i svaret (centralt tema) enligt Kvales exempel (s.176). Under 
genomlyssningen tänker vi istället arbeta med att direkt ta ut och koncentrera de 
meningar som besvarar våra frågeställningar.  

 
• Verifiering: �Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en 
intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas.� När 
sammanställningen och analysen är klar kommer vi i uppsatsens diskussion ge vår syn 
på undersökningens validitet och reliabilitet.  

 
• Rapportering: Skapa en läsbar produkt där resultatet av undervisningen redovisas.   

Denna rapport skall motsvara de uppställda vetenskapliga kriterierna. Vi utformar 
rapportens struktur efter de kriterier som Institutionen för pedagogik och lärande, 
Luleå Universitet, angett i dokumentet Författarvägledning examensarbeten i 
lärarutbildningen. 

 

1.6 URVAL 

1.6.1 Undersökningsgrupp 
Vi har valt att intervjua fem lärare för barn i grundskolans mellanår. De arbetar alla på samma 
grundskola inom Norrbottens län. De har samtliga lång erfarenhet av att arbeta som lärare och 
deras ämnesomfattning spänner över flera kunskapsområden. Vi har valt att i rapporten ge de 
intervjuade personerna fingerade namn. 

Först presenterar vi Anna som arbetat som lärare i 25 år. Hon har arbetat mestadels som lärare 
för elever i grundskolans mellanår. Nu har hon sedan två år tillbaka arbetat som resurs för 
skolan i samtliga ämnen utom musik och träslöjd. Anna har även ansvaret för skolans 
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bibliotek vilket är av särskilt intresse för henne. Genom sitt ansvar för skolans bibliotek får 
Anna en kontinuerlig information av kommunen via bibliotekstjänst. Där får hon information 
och uppdateringar om böcker och författare samt även möjlighet att delta vid författarbesök 
och bokutställningar. 

Nästa pedagog är Bea som arbetar med barn för grundskolans mellanår. Hon har tolv års 
erfarenhet som lärare. Bea har nu en årskurs sex där hon undervisar i svenska, engelska och 
SO-ämnena. Hon läser för närvarande en regeringsstödd svenskutbildning för elevers läs- och 
språkutveckling på Luleå Tekniska Universitet.  

Cecilia har en gedigen bakgrund på 32 år som lärare för barn i skolans mellanår. Nu arbetar 
hon i två klasser, en årskurs tre-fyra samt en årskurs fem-sex. Cecilia undervisar i engelska 
och SO-ämnena samt som resurs för hela skolan. Hon har gått en fortbildning i svenska under 
åttiotalet med mycket skönlitteratur som innehåll. Hon tillägger också att skönlitteratur alltid 
varit och är av speciellt intresse för henne. 

Vidare fortsätter vi med David som undervisar i alla ämnen utom musik och slöjd. Han är den 
som har mest erfarenhet av läraryrket med sina 38 år som lärare. David är klasslärare för en 
årskurs fyra-fem och har mestadels arbetat med elever för grundskolans mellanår. Han har 
tidigare nyttjat en fortlöpande vidareutbildning som delvis haft skönlitteratur som innehåll. 
Denna fortbildning erhölls av Luleå Tekniska Högskola i samband med att han var handledare 
för lärarstuderande. 

Undersökningsgruppen avslutas av Eva. Hon har arbetat som lärare i 26 år för barn i årskurs 
ett till sex. Numera arbetar Eva 25 % i en årskurs tre samt 50 % som speciallärare för elever i 
årskurs två till sex. Hon har inte fått någon fortbildning som innefattat skönlitteratur.  

 

1.6.2 Avgränsningar  
Vår intervjuundersökning är genomförd på en grundskola för tidigare år i Norrbottens län. Då 
vi genomfört en vfu-period på denna skola kändes det naturligt att studera våra 
frågeställningar där. Urvalet av lärare till intervjuerna skedde genom att vi tillfrågade de 
lärare som för tillfället befann sig i lärarrummet då vi besökte skolan för att boka intervjuer. 

    

1.7 GENOMFÖRANDE 
Efter att vi konstruerat de frågor vi ansåg vara relevanta för våra frågeställningar begav vi oss 
till skolan för att boka intervjuer. Vi kunde i personalrummet få fem lärare att ställa upp på 
intervjuer som vi bokade tid och datum för. Vi berättade att frågorna skulle kretsa kring deras 
syn på skönlitteratur som läromedel. Vi hade genomfört en vfu i denna skola, vilket gjorde att 
vi var �kända� bland personalen. Detta faktum underlättade för oss att få informanter till 
undersökningen. Intervjuerna genomfördes under tre dagar, två intervjuer dag ett, två stycken 
dag två och en intervju dag tre. Vi fick tillgång till ostörda utrymmen, vilket gjord att 



16 

 

samtalen genomfördes utan yttre störningsmoment. Två av samtalen höll vi i en för dagen 
outnyttjad syslöjdssal, två i ett litet kök och den sista på ett kontor.       

För att dokumentera samtalen använde vi oss av en bärbar dator med en inkopplad mikrofon. 
Det visade sig att momentet med inspelning av intervjuerna var lite obekväm för ett par av 
lärarna. Vi frågade om tillåtelse för inspelning, men poängterade att om de absolut inte ville 
spelas in skulle vi föra anteckningar över intervjun. Inspelningarna var till för att underlätta 
vår nerskrivning och analys, inspelningarna skulle efter det raderas. Samtliga intervjuer 
registrerades med ljudinspelning. En av deltagarna tillät inspelning efter lite övertalning, men 
påpekade att hon inte hade ställt upp om hon vetat om detta. Vi poängterade återigen att 
inspelningen var för att underlätta vårt efterarbete och att vi då kunde koncentrera oss på 
samtalet och slippa anteckna under tiden. Vi fick möjlighet att efter intervjuerna sitta kvar på 
skolan och i direkt anslutning till de avslutade samtalen gå igenom det inspelade materialet 
och skriva ut det. På detta sätt kunde vi med allt i färskt minne skriva ner våra intryck efter 
intervjuerna. Vi hade under intervjuerna hela tiden noterat tidpunkten för respektive svar, 
vilket underlättade uppspelningen för att analysera svaren på de olika frågorna.  

 

1.7.1 Etiskt ställningstagande 
När vi planerat och genomfört vår undersökning har vi lagt upp vårt arbete och tagit hänsyn 
till de regler som svensk författningssamling ställer. Vi har som undersökare krav på oss att 
följa Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Den redogör för bland annat 
följande: 

16 § Forskningspersonen skall informeras om 
� den övergripande planen för forskningen, 
� syftet med forskningen, 
� de metoder som kommer att användas, 
� att deltagande i forskningen är frivilligt, och 
� forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. (SFS lag 2003:460) 
 

Kvale (1997) använder sig av uttrycket informerat samtycke och definierar detta som: �att 
man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort �� (s. 107).  Konfidentialitet inom forskning betyder att: 
�privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas� (s.109). 
För att följa detta kommer namnen i undersökningen att vara fingerade och skolans namn inte 
att nämnas. Vi försäkrade våra intervjupersoner om att de skulle förbli anonyma och att 
bandinspelningar skulle raderas efter genomförd undersökning.   
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1.7.2 Databehandling 
Våra inspelade intervjuer behandlades direkt efter respektive intervjutillfälle. Inspelningarna 
höll mycket bra kvalité vilket underlättade arbetet. Vi gick igenom intervjun och skrev ner de 
erhållna svaren under respektive fråga i intervjuguiden.  

Utskrifterna har skrivits så ordagrant som möjligt, men vi är medvetna om att en utskrift av en 
intervju ofta blir en fråga om tolkningar av det intervjupersonen sagt (Kvale, 1997). Nästa 
steg blev att sammanställa lärarnas svar för respektive fråga, även detta gjordes skriftligt, 
vilket gav oss en bild över samstämmighet och skillnader i svaren. Denna sammanställning 
redovisar vi under rubriken Resultat. 
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2 RESULTAT 

2.1 HUR OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING ANVÄNDS 
SKÖNLITTERATUR I UNDERVISNINGEN? 
De metoder som våra lärare använder sig av är delvis varierande, men i många fall liknande. 
De som används av samtliga personer är hög- och tyst läsning, bokrecensioner, boksamtal 
samt temaarbeten. Det som även var liktydigt var att alla drar slutsatsen att deras lästräning, 
hög- och tyst läsning, används för att få upp intresset för litteratur och höja elevernas 
motivation samt för att få ett flyt i deras läsning. Vidare höll alla med om att vid temaarbete 
har skönlitteraturen en viktig roll som både motivationshöjare och för att hämta 
faktakunskaper på ett roligare sätt än från vanliga skolböcker. Även boksamtal och 
bokrecensioner genomförde några av dem av samma anledningar. Boksamtalen genomförs för 
att se om eleven har förstått bokens innehåll och undermening.  Det görs också för att vädra 
tankar och frågor som uppkommit. Dessa boksamtal handlar om en gemensamt läst bok i 
klassen. Bokrecensionerna används liktydigt för att få eleven att reflektera över boken och 
dess innehåll samt för att kunna ge tips om bra böcker för sina kamrater.  

David har tidigare prövat att bygga upp hela sin svenskundervisning utifrån skönlitteratur, 
men nu integrerar han skönlitteraturen med traditionella läromedel. Han tycker att 
skönlitteraturen i undervisningen täcker in meningsbyggnad, direkt- och indirekt anföring, 
stavning, högläsning och tyst läsning. Tyst- och högläsning brukar han variera mellan då det 
gynnar elevernas inlärning och koncentrationen. Vidare är det övergripande målet att väcka 
elevernas läslust. Anna berättar att läsperioder ger bra resultat för barnens läsande. 
Läsperioderna som skolan under vissa tider använder sig av, är perioder av koncentrerad 
läsning, en viss tid varje dag hemma och på skolan. Tyst- och högläsning föredrar hon i 
halvklass, detta för att lättare finna och kunna använda sig av klassuppsättningar av en och 
samma bok.  

Cecilia tycker att eleverna ska möta skönlitteratur varje dag och använder den också på det 
sättet. Den dagliga metoden är tyst- och högläsning. Hon anser att det behövs för att 
frambringa en rofylld stämning hos barnen och skapa rutin kring läsningen, vilket gör att de 
får möjlighet att träna kontinuerligt. Hon vill betinga en positiv känsla för skönlitteratur och 
menar att när eleverna en gång blivit läsare förblir de alltid det. Bea kopplar ofta skönlitteratur 
till temaarbete. För tillfället arbetar hon med ett temaarbete i klassen om samerna och 
använder sig där av en skönlitterär bok för att binda barnens intresse och få fram fakta.  

För högläsningen använder hon, förutom det gemensamt ovan nämnt, sig ibland av grupper 
där samma bok läses för att sedan mynna ut i boksamtal och/eller recensioner. I grupperna 
tittar de även på hur boken är uppbyggd, dess viktiga inledning, vilken fakta som funnits och 
hur man kan finna den. Vidare leder det ibland också till olika skrivuppgifter som att till 
exempel berätta om en person ur boken. Fler metoder Bea använder är även att dramatisera 
med eleverna efter läsning av vald skönlitterär bok. Som speciallärare använder Eva sig av 
utvalda och anpassade böcker som är uppdelande i varierande svårighetsgrader för elevernas 
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olika kunskapsnivåer. Hon betonar att lästräning är något hon använder sig mycket av. Då 
Eva läser enskilt med en elev har hon en ständig dialog för att notera läsförståelsen. Då hon 
istället har flera elever eller helklass av elever följer hon inte alltid upp läsningen. Hon 
betonar att skönlitteratur är en upplevelse, något barnen ska få, utan att alltid behöva ge något 
tillbaka. David och Bea nämner å andra sidan att krav på bearbetning av det lästa också 
behöver ställas på eleverna för att de ska gå framåt i sin utveckling och bli bättre läsare och 
skrivare. 

Ett nuvarande tema som Anna, Bea, David och Eva arbetar med är Astrid Lindgren. Där går 
skönlitteraturen in som en naturlig del av temaarbetet. Den används som faktasamlare, 
intresseskapare, vid talträning, lästräning, dramatiseringar, bokrecensioner, boksamtal och 
skrivuppgifter av olika slag samt hur en berättelse är uppbyggd. Målet är även här att öka 
barnens läslust. Andra exempel på hur lärarna använt sig av litteraturen i sitt arbete är Cecilia 
som har använt Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa i ett tema om Sverige. Hon 
talar också om ett annat temaarbete som handlade om häxor och häxprocessen, där en 
skönlitterär bok i klassuppsättning användes på liknande sätt som ovan. Anna ger ett annat 
exempel där hon dagligen ger eleverna tid att läsa en bänkbok. Hon har, liksom David, ett 
delmål att eleverna minst ska ha läst ut tre böcker under pågående hösttermin.  

Den skola våra intervjuade lärare arbetar på har ett gemensamt läsprojekt tillsammans med 
förskola och övriga skolor i närområdet.  Det går ut på att alla barn ska läsa eller läsas för 
varje dag. Läsprojektets mål är att öka elevernas läslust. Kontinuerligt under året träffas 
representanter för enheterna för att driva projektet vidare. Skolan har även ett gemensamt 
bibliotek som är centralt placerat och alltid öppet för eleverna. Syftet med detta är att öka 
barnens läslust samt att böckerna ska vara åtkomliga - böckerna ska helt enkelt användas och 
synas för och av alla.     

Skönlitteraturen används i flera olika ämnen enligt våra intervjupersoner. De ämnen som 
nämns via intervjun är svenska, engelska, samhällsorientering och vid temaarbeten. Anna, 
Eva och David arbetar mest med skönlitteratur i svenska där huvudkoncentrationen sker på 
tyst- och högläsning. Detta sker enligt David bland annat för att hjälpa elevernas utveckling 
av meningsbyggnad. Även Bea arbetar med skönlitteratur i ämnet svenska där hon, precis som 
de andra lärarna, låter eleverna ha boksamtal, skriva recensioner och egna texter.  

Cecilia har högst undervisningskoncentration i engelska, där hon lägger ned mest tid på tyst- 
och högläsning. Bea använder sig ytterst lite av läroboken i ämnet engelska, utan nyttjar 
diverse skönlitteratur och texter som eleverna tidigare läst eller hört på svenska för att kunna 
få en förförståelse. Denna metod arbetar även nu Cecilia med. Här nämner båda två 
ljudböcker som ett sätt att använda sig av litteraturen. Samtliga intervjuade lärare använder 
sig någon gång av ljudböcker. Ytterligare en gemensam faktor för lärarna är att de vid olika 
tillfällen använder sig av skönlitteratur vid temaarbeten. Vid temaarbeten säger alla lärare att 
den har en viktig intresseskapande och faktalärande del. I de samhällsorienterade ämnena 
använder sig Eva, Bea och David av skönlitteratur. Där trycker David på att det även här är 
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för att väcka barnens intresse samt att som även Bea och Eva säger, använda den som en 
alternativ källa för faktainsamling. 

Enligt lärarna används skönlitteraturen kontinuerligt i undervisningen. Detta är dels för att de 
har en uttalat inriktning mot att barnen ska läsa varje dag, dels för att biblioteket ligger 
centralt och är tillgängligt för alla under hela skoldagen. Vidare ser ingen av lärarna några 
direkta problem med att arbeta med skönlitteratur i undervisningen, men vissa svårigheter 
framkommer dock. Det som bland annat tas upp av Eva är att elever med lässvårigheter kan 
ha ett visst läsmotstånd. Speciellt när de försöker läsa böcker som för dem var för avancerade 
men för andra elever allmänna. Att hitta rätt böcker till rätt elever är viktigt, men också 
krävande. Ett annat spörsmål David och Bea talade om är resursproblem såsom att kunna 
finna/köpa in klassuppsättningar av önskad skönlitteratur. Vidare anser David, precis som 
Eva, att det är svårt att hitta böcker som är på en lämplig nivå och passar samtliga elever. Bea 
och David tycker även att det är mera krävande för läraren att kunna finna och planera 
undervisningen med skönlitteratur. Anna och Cecilia ser dock inga svårigheter eller problem 
med att arbeta med skönlitteratur i sin undervisning.   

David och Eva anser att de använder sig av skönlitteratur lagom mycket i sin undervisning 
och tycker sig ha funnit en jämvikt tillsammans med andra läromedel. Bea och Cecilia tycker 
likaså att de integrerar skönlitteraturen bra med tanke på den tiden för planering de har, men 
skulle kunna tänka sig att utöka sitt arbete om tid och resurs fanns. Anna som har ansvar för 
biblioteket skulle gärna arbeta mera med skönlitteratur, gärna i en funktion som bibliotekarie 
på skolan. 

 

2.2 HUR BERIKAS ELEVERNA AV ATT SKÖNLITTERATUR 
ANVÄNDS SOM LÄROMEDEL? 
Lärarnas uppfattning om hur eleverna upplever arbetet med skönlitteratur är liktydig och visar 
att samtliga anser att eleverna tycker arbetet är positivt. Anna, Bea och Eva säger att de tror 
att de flesta elever tycker stunderna är trevliga och ser det då eleverna gärna vill läsa då 
tillfälle ges. Bea poängterar också att lässtunderna bidrar till att det råder en god atmosfär 
efter läsningen där barnen får diskutera och dela med sig av sina upplevelser och tolkningar. 
Att få fram ett positivt klimat när det gäller läsningen är A och O. Bea anser att lärandet blir 
lättare om det är roligt. Cecilia tycker vidare att ljudböcker upplevs som något mycket positivt 
av eleverna. För många som inte tidigare mött böcker och/eller är ovana läsare, kan det hjälpa 
dem att finna läslusten genom att lyssna till uppläsningar.  

Gällande vad eleverna sedan lär sig säger Cecilia att hon hoppas att det berikar deras språk, 
utvecklar deras sätt att tänka och reflektera. Det är viktigt att de vidare får insikt och förståelse 
för saker de inte har erfarenhet av. Cecilia säger att genom att utmana deras fantasi och 
komma i kontakt med saker de inte tidigare visste gör det att eleverna öppnar dörrar för sådant 
de inte kan.  
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Samtliga lärare ser ett tydligt samband mellan elevers lärande och skönlitteraturen. Det anser 
samtliga att elever som läser mycket har ett bättre språk och skriver också utförligare än 
elever som läser lite skönlitteratur. Cecilia beskriver fortsättningsvis att läsande elever är 
alltid framgångsrika elever, de har ett rikt språk och är vana att ta till sig text vilket gör att de 
blir allmänbildade. Det är därför viktigt att göra barn till starka läsare då det tydligt stärker 
deras lärande. David beskriver att de som läser mycket kan �måla med ord� � utökar sitt 
ordförråd och sin nyans att använda sig av dem. Han ser också samband med stavning och 
meningsbyggnaden samt konstruktionen av en berättelse.  

Barnen lär sig dessutom mycket genom kontinuerlig läsning av skönlitteratur samt som 
Cecilia ovan nämnt, blir de mera allmänbildade och mera mottagliga för instruktioner och 
saker som händer runt omkring dem. Eva tycker liksom David att elevernas ordförråd och 
stavning utvecklas för de allra flesta eleverna. Målet med att arbeta med skönlitteratur i 
undervisningen anser samtliga lärarna vara att skapa goda läsare samt att skapa en god 
plattform för eleverna och deras bruk av skönlitteraturen. Bea nämner ett av kursplanens mål i 
årskurs fem, som är att elever ska känna sig hemma med olika genrer i skönlitteraturen. 
Vidare menar hon att eleverna blir säkrare på att läsa, de ökar sin läshastighet och 
läsförståelsen. Eva stämmer vidare in att de får nya upplevelser som de inte annars kan nå, 
eller som hon säger, att skönlitteraturen öppnar nya världar för eleverna. Bea fortsätter att 
berätta att hon arbetar för att uppnå skolans mål om att eleverna ska bli ansvarsfulla individer 
i samhället samt kunna känna empati. Cecilia anser att det stärker individen då barnet får ett 
språk. Hon vidareutvecklar det med att härleda till att utan språk kommer man ingenstans i 
samhället. Anna tillägger att det också är ett mål att få eleverna att självmant välja sin egen 
litteratur samt att tipsa kamrater om denna. 

Alla lärare som vi intervjuat tycker att skönlitteratur är ett kvalitativt läromedel som bör ingå i 
undervisningen. De tycker dessutom att man ska integrera skönlitteraturen med traditionella 
läromedel i undervisningen för de olika ämnena för att få den bästa inlärningen. Cecilia säger 
som ovan och förlänger att det ska vara ett läromedel bland andra. Hon tror på mångfald och 
att det skulle vara ett handikapp om eleverna inte fått en mångfald av läroböcker när de sedan 
ska gå vidare upp i årskurserna. Till sist frågade vi om de hade något att tillägga och/eller 
något de ville betona. Anna framhöll att det närliggande kommunala biblioteket skulle ses 
som en stor resurs för eleverna. Hon ville också understryka sitt påstående om att barn som 
läser klarar sig i alla ämnen i skolan. Cecilia vidhöll det viktiga med att utnyttja biblioteken 
samt att vi lärare måste föregå med gott exempel och servera och ge eleverna respons för det 
de gör. Hon trycker på att genom att använda flera sinnen ökar barnens utveckling. Eva 
tillägger att vi aldrig ska säga att det är för sent att börja läsa böcker utan att vi ska fortsätta att 
finna vår läslust även om den inte infunnit sig. Den kommer förr eller senare, menar hon. 
Avslutningsvis instämmer alla att läsning ska vara roligt för barnens utveckling.  
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3 DISKUSSION 

3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Dessa två begrepp är av största vikt då vi i diskussionen kritiskt ska granska de fakta vi 
kommit fram till. Validitet är begreppet som används för att fastställa om vi i vårt arbete har 
undersökt det vi hade som avsikt att undersöka (Patel & Davidson, 1994). Vi tycker att vi kan 
dra slutsatsen att våra tre huvudfrågeställningar har blivit besvarade tillfredsställande genom 
våra intervjuer, vilket gör att validiteten kan anses god.  

Det är relevant att vi ställer oss frågan om i vilken grad vår undersökning kan vara 
generaliserbar. Denna frågeställning måste vi alltid reflektera över i en intervjuundersökning 
(Kvale, 1997). Vår undersökningsgrupp arbetar samtliga på samma skola och fyra av fem 
lärare i samma arbetslag. Detta gör att vi givetvis inte kan konstatera generella åsikter för 
lärare över lag, men variationen i deras svar har ändå gett oss en bra bild över olika 
uppfattningar gällande skönlitteratur. När det gäller deras syn på, och arbete med, läsning 
varje dag kan vi dock dra en generell slutsats för pedagogerna på den undersökta skolan. 

Vi kunde tydligt se att det läsprojekt man hade gemensamt i närområdet tydligt avspeglade sig 
i lärarnas svar. Samtliga lyfte fram att det var viktigt och att man varje dag hade tillfällen då 
eleverna läste skönlitteratur. Detta kan ge oss underlag för att med stor sannolikhet konstatera 
att denna syn på vikten av kontinuerlig läsning kan antas genomsyrar förskolor och skolor i 
närområdet.  

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens (Kvale, 1997). Vi ska med detta 
begrepp se tillförlitligheten i vår undersökning. Patel & Davidsson nämner begreppet 
intervjueffekt och förklarar det med att de intervjuade uppträder och svarar efter vad som 
förväntas av dem. Vi kan inte se att detta var ett problem i vår intervjuserie, utan vi uppfattar 
det som om svaren speglade det verkliga sätt som lärarna arbetar med skönlitteratur. Det vi 
däremot upptäckte var att själva intervjutillfället, med inspelning av samtalen, kom att 
påverka vår undersökning. Två av de intervjuade upplevde till en början inspelningen som 
obehaglig. Vi hade givetvis förklarat att det endast var vi som skulle lyssna till det inspelade 
och att det var till för att underlätta utskriften av intervjun. Inspelningarna skulle förstöras 
efter arbetets slut. Vi lät dem förstå att vi kunde anteckna istället för att spela in om de absolut 
inte ville delta på bandning av samtalen, men de gav till slut sin tillåtelse. Vi kan nog 
konstatera att själva intervjusituationen tillsammans med inspelningen gav en lite �obekväm� 
stämning som dock släppte en bit in i samtalen.  

Många av de, som vi anser, �förväntade� svaren med exempel på olika metoder och 
anledningar till varför man arbetar med skönlitteratur kom inte fram i intervjuerna. Till 
exempel är insikten att skönlitteratur utvecklar språket i läsning, skrivning och tal någonting 
som vi förutsätter att alla lärare anser trots att de inte tydligt uttryckt det i svaren.  Vi är 
övertygade att dels intervjusituationen tillsammans med vår orutin att följa upp svaren med 
följdfrågor spelade in i avsaknaden av dessa exempel.  
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Hade vi tänkt på denna möjlighet hade vi under intervjuerna kunnat ge exempel på metoder 
och på detta sätt leda in de intervjuade på tankegångar om vilka metoder de tidigare använt 
och numera använder sig av. 

    

3.2 RESULTATDISKUSSION 
Vi ville med detta arbete belysa hur och i vilken utsträckning lärare arbetar med skönlitteratur 
och vidare skapa oss en bild över hur elever, enligt lärarna, berikas av detta. Metoden vi valde 
för att genomföra vår undersökning var intervjuer av lärare för grundskolans mellanår. Miljön 
för vår undersökning kändes mycket bekant. Detta för att vi under vår utbildning bekantat oss 
med olika skolor och varierande lärandemiljöer men mer konkret då vi genomfört en vfu-
period på denna skola. Detta med att vi var �kända� gjorde att arbetet gick lättare. Vi fick 
relativt enkelt personer att ställa upp på intervjuerna och vi kunde bekvämt röra oss i 
lokalerna och låna utrymmen för att sitta och efterarbeta intervjuerna.  Vi tror även att vår 
förkunskap som nästan färdigutbildade lärare underlättade vårt tolkningsarbete med 
intervjuerna. Detta nämner Kvale (1997) och skriver just kring dessa våra funderingar:   

Kännedom om innehållet i en undersökning erhålls inte bara genom teoretiska 
studier och litteraturstudier. Genom att hålla till i den miljö där undersökningen 
skall genomföras kommer man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och 
maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad de intervjuade kommer att tala 
om. (s. 92) 

Vi tror inte att denna kännedom har påverkats oss i negativ riktning då vi intervjuat lärarna. 
Vi kunde konstatera en stor samsyn när det gällde vikten av att använda skönlitteratur i 
undervisningen. Skolan i fråga prioriterade uttalat kontinuerlig läsning vilket var mycket 
glädjande. Samtliga lärare använde läsning av skönlitteratur varje dag, det kunde vara hög- 
eller tyst läsning. Lärarna ansåg att detta var nödvändigt för att få flyt i läsningen och öka 
elevernas intresse för skönlitteratur. Denna inställning uppfattade vi som mycket positiv. Med 
anledning av detta ser vi att när eleven väl har blivit införlivad i läsning av skönlitteratur kan 
den dra nytta av det den förmedlar. Eleven kan till exempel på ett induktivt sätt lära sig mera 
om andra kulturer genom sin direkta kunskap och nya indirekta kunskap den fått från läst 
skönlitteratur. Ur Nilsson (2007) framkommer det att en elev fyller på sin förståelse och sina 
kunskaper om bland annat samhället och dess kultur i mötet med skönlitterära böcker. 
Elevens nya insikter kommer i sin tur att spegla av sig i andra situationer där det kommer till 
nytta. I detta exempel om elevens nya indirekta kunskap om kulturer, kan det återges i att den 
förstår hur olika människor i olika länder reagerar på exempelvis religion.  Vidare fortsätter så 
eleven att öka sina kunskaper vid nya möten av olika slag. Mötet mellan elev och bok bedöms 
och fyller på elevens förståelse och kunskaper om samhället och dess omfattning med 
historia, framtid och socialkultur som perspektiv. 

Som en naturlig följd av detta arbete var skolbiblioteket någonting som lärarna omnämnde 
med positiva ord. Den hade en central placering i skolan och var alltid tillgänglig för de som 
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ville låna eller läsa böcker. Lärarna nämnde också det fina samarbetet med det kommunala 
biblioteket som, enligt dem, samarbetade med skolan på ett mycket bra sätt. Dessa faktorer 
anser vi vara mycket viktiga för att väcka och bibehålla ett levande intresse för skönlitteratur 
hos eleverna. Eleverna måste omges av litteratur för att kunna ta till sig den. Även Ewald 
(2007) poängterar faktorer som litteratur i klassrummet och närhet till skol- samt 
kommunbibliotek som viktiga för att kunna skapa dynamik i skolans litteraturundervisning 
och för att främja elevers intresse för skönlitteratur. Den lärare som var biblioteksansvarig 
fick kontinuerligt information om ny litteratur. Hon blev även inbjuden till förlagsträffar och 
författarbesök. Detta måste ses som värdefullt då det enligt Ewald är en stor brist att lärare har 
tämligen små aktuella erfarenheter av litteraturläsning och sällan hinner läsa barn- och 
ungdomslitteratur och följa med i den ymniga nyutgivningen (s.372). 

Vi tycker att vår undersökning visar att skönlitteratur för det mesta �bara� används just som 
tyst- eller högläsning. Vi vill på inget sätt förringa den läsningen, tvärtom är det av absolut 
största vikt för elevers språkliga utveckling. Vår förhoppning med undersökningen var att få 
bekräftelse på att även andra metoder användes i större utsträckning. Vår uppfattning om de 
övriga metoderna som informanterna nämnde som redskap i arbetet med skönlitteratur, är att 
de endast användes sporadiskt och vid enstaka tillfällen. 

När det gäller detta konstaterar vi att det, förutom läsning, nästan enbart pågår en viss 
recensionsverksamhet för elevernas bänkböcker. Detta bekräftas av flera exempel vi mött 
under vfu, där vi sett flertal varierande mallar för att skriva recensioner. Elever tycks i många 
fall uppfatta dem som tråkiga och �tvingande�. Upplägget i dem erbjuder inte eleverna att 
kreativt utforma sina tankar kring det lästa. De får inte själva utforma sina uppfattningar utan 
skall oftast besvara formella frågor om författare, förlag, illustratör och skriva en kort resumé. 
Här borde frågorna istället handla om elevens upplevelse av boken. Har de sett något budskap 
i texten?  Har boken väckt några frågeställningar? Vad har jag fått ut av boken? Vilka känslor 
väcker boken? Det gäller att som lärare variera arbetet kring litteratur. Nilsson (2007) 
poängterar vikten att ha i beaktande att bearbetandet och analyserandet av texten inte får bli 
för omfattande. Detta kan leda till att elevens läsupplevelse berövas, vilket i sin tur gör att de 
positiva egenskaperna i läsningen försvinner och intresset och motivationen går förlorad.  

Vår uppfattning är att lärarna i undersökningen främst använde skönlitteraturen i språkämnena 
svenska och engelska, men det förekom även i de samhällsorienterade ämnena. Här ser vi en 
möjlighet att i större utsträckning integrera skönlitteraturen i fler skolämnen som till exempel 
naturkunskap och bild. Metoder som sällan används är att använda skönlitteratur vid specifika 
teman, som introduktioner till ämnen och för boksamtal vid användandet av gemensamma 
högläsningsböcker. Detta konstaterande stöds även av de erfarenheter vi haft under 
utbildningsårens vfu-perioder på olika skolor. Malmgren & Nilsson (1993) konstaterar att 
skönlitteratur är en kunskapskälla av första rang. Därför anser vi att den borde användas i 
större utsträckning under temaarbeten i skolan. På det sättet blir litteraturen en naturlig och 
positiv del i undervisningen för eleverna. Ett mycket bra exempel, enligt de intervjuade 
lärarna, på hur man kan använda skönlitteraturen i undervisningen är det nuvarande Astrid 
Lindgren-tema som de arbetar med. Där användes hennes berättelser som faktasamlare, 
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intresse skapare, redskap för talträning, för lästräning, dramatiseringar, bokrecensioner, 
boksamtal och skrivuppgifter av olika slag. På vilket sätt och i vilken utsträckning de vidare 
arbetar med temat vet vi dock inte, då vi ej följde upp detta vid intervjun. 

När det gäller svårigheter att arbeta med skönlitteratur nämner lärarna möjligheten att hitta 
gemensam litteratur på en lämplig nivå för samtliga elever. Vidare är det enligt dem svårt att 
finna �rätt böcker till rätt elever� svårighetsgraden i texten måste vara på rätt nivå utifrån 
elevens läskunskaper. Vi tolkar detta som att en för svår bok kan få eleven att tappa 
motivationen och läsintresset för skönlitteratur. Här måste läraren vara ett stöd och en aktiv 
resurs i elevens val av bok. Här anser vi med stöd av Langer och Vygotskij att undervisningen 
ska anpassas efter deras kunskapsnivå.  Följaktligen måste därför skönlitteraturen väljas med 
omsorg så att den möter eleven utifrån deras egna förutsättningar. Brist på resurser är 
någonting som kan begränsa möjligheten att använda sig av litteratur, här nämns till exempel 
inköp av klassuppsättningar av böcker.  Arbetet med skönlitteratur är överlag mer krävande 
för den enskilde läraren. Det saknas utarbetat material för att handleda läraren. Den måste 
därför själv författa detaljerna i undervisningen. Upplägget fordrar mycket tid och resurser, 
vilket i många fall kan saknas bland lärarna ute på skolorna. Finns det ett brinnande intresse 
för skönlitteratur krävs ett merarbete för att planera in dessa olika moment i undervisningen. 
Vi drar slutsatsen att detta kan vara en av anledningarna till att läsmomentet är det 
dominerande i arbetet med skönlitteratur då det är ett enkelt sätt att använda sig av 
litteraturen.  

Kring frågorna om hur de ansåg att eleverna berikades av skönlitteratur var de rörande 
överrens. Allas erfarenhet visade att eleverna upplevde detta som positivt. Eleverna visar att 
de vill läsa när tillfälle ges och detta tolkade lärarna som att eleverna upplever det som en 
trevlig stund.  Undantaget var �svaga� läsare som ibland visade motvilja mot läsnig.  En av 
lärarna känner i stunderna efter läsningen av en mycket god atmosfär vid de efterföljande 
samtalen när eleverna får dela med sig av sina läsupplevelser. En annan av de intervjuade tar 
upp vad hon anser vara det som eleverna förhoppningsvis lär sig. Hon tror att läsningen 
berikar deras språk, utvecklar deras sätt att tänka och reflektera, samt att de vidare får insikt 
och förståelse för saker de inte har erfarenhet av. Ett mål som de intervjuade lärarna hade 
gemensamt var att genom skönlitteraturen skapa goda läsare samt ge eleverna goda 
förutsättningar. Här är högläsning ett bra verktyg för detta.  Eftersom barn är mycket 
receptiva kommer lärarens högläsning direkt eller indirekt att påverka elevens sätt att läsa. 
Därför bör läraren vara påläst i texten för att kunna variera lästempo, tonfall, betoningar och 
ha möjlighet att skapa ögonkontakt med lyssnarna (Norström, 1995).    

Lärarna beskriver en av de viktigaste vinsterna med skönlitteratur som att det öppnar nya 
världar som utmanar elevernas fantasi och/eller verklighetsuppfattning. Detta tolkar vi som en 
indirekt referens till Langers (2005) föreställningsvärldar. Sambandet mellan elevers lärande 
och skönlitteratur framstod också som självklart. De elever som läste mycket hade, enligt 
lärarna, ett tydligt kunskapsförsprång som visade sig i alla ämnen. De konstaterade att elever 
som läser mycket har ett bättre språk- och en bättre skriftanvändning.  
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En av lärarna uttryckte det som att: �Läsande elever är alltid framgångsrika elever�. De har 
enligt läraren ett rikt språk och är vana ta till sig innehållet i en text, vilket gör dem 
allmänbildade. De som läser mycket kan �måla med ord�. De utökar sitt ordförråd och 
nyanserna i språket. Detta stöds av Möhler & Schack som konstaterar att barn som läser 
skönlitteratur direkt kan härledas till att i hög grad utveckla sitt språk och sin 
begreppsbildning. En av lärarna nämner målen i läroplan om att skolan ska sträva mot att 
eleverna blir ansvarsfulla individer i samhället samt att de lär sig känna empati. Vi ser att de 
intervjuade lärarnas insikter styrker Nilssons (1997) konstaterande att litteraturläsning stärker 
elevernas sociala och kulturella kompetens. En annan icke försumbar vinst var, enligt lärarna, 
att läsningen bidrog till att skapa lugn i klassrummet och få eleverna att komma ner i varv. En 
lärare gav exempel på hur det framgångsrikt användes i början av skoldagen och efter lunch 
då klassen upplevdes som extra �stökig�. Vår erfarenhet styrker detta konstaterande. Vi har 
under våra vfu-perioder tydligt sett hur tyst- och högläsning av skönlitteratur skapat ett lugnt 
och ett positivt arbetsklimat för eleverna.  

Avslutningsvis kunde vi fastställa att skönlitteratur används kontinuerligt varje dag i form av 
läsning i varierande form. Detta var en uttalad inriktning för skolans undervisning och enligt 
lärarna visade sig framstegen tydliga för elevernas läs-, skriv-, tal-, kulturella, och sociala 
utveckling. Denna uttalade inriktning var någonting som vi upplevde som mycket positivt och 
kan med säkerhet stimulera elevernas kunskapsutveckling.  Till största del koncentrerades 
arbetet med skönlitteratur till egen läsning i ämnet svenska. Det vi i analysen av vårt arbete 
reagerar på är att samtliga lärare nämner och beskriver skönlitteraturens positiva effekter på 
elevernas inlärning och motivation. Med anledning av detta ställer vi oss frågande till varför 
man inte använder detta i mycket större utsträckning. Samtliga lärare hävdade att det enligt 
deras erfarenhet var så att även eleverna upplever arbetet med skönlitteratur som någonting 
positivt. Det är i pedagogisk forskning helt klarlagt att någonting som av eleverna upplevs 
som lustfyllt markant ökar inlärningen. Norström (1995) hävdar att svenskämnet måste vara 
elevens roligaste ämne i skolan för att inlärningen för de övriga ämnena skall ske optimalt.  

Måhända har vi i våra intervjuer inte tillräckligt kunnat klargöra exakt i vilken utsträckning 
skönlitteratur används som läromedel i undervisningen. Detta kan delvis bero på oklara 
formuleringar i våra intervjufrågor. Vi tror oss dock kunna dra slutsatsen att skönlitteraturen, 
på grund av det vi ovan talar om, inte har så stor del i undervisningen som kunde vara 
önskvärt. Vi kunde i intervjuerna se en tydlig samstämmighet vad gäller synen på att 
litteraturen ska integreras med de traditionella läromedlen i undervisningen. Detta för att föra 
in skönlitteraturen som en positiv och naturlig del i arbetet.  

En svårighet som visade sig var att lärarna upplevde arbetet med skönlitteratur som mer 
tidskrävande då det bygger på att lärarna själva måste planera, skapa material och finna egna 
arbetssätt. Skönlitteratur framstod i intervjuerna som ett mycket värdefullt redskap för att 
öppna nya världar, berika elevernas kunskap och sociala utveckling i ett livslångt lärande. Vi 
anser att det är vårt ansvar som lärare att arbeta för att elevernas läsintresse väcks till liv då 
läsningen kanske är det viktigaste verktyget för att utveckla elevernas kunskaper, därför får vi 
aldrig ge upp den strävan. �Det är aldrig försent att börja läsa böcker, intresset väcks till liv i 
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olika åldrar hos olika människor. Man behöver inte ha det med sig från barndomen, man kan 
upptäcka det sen� (Eva, intervjuad lärare). Vi konstaterar avslutningsvis att lärarna i vår 
undersökning anser sig ha gett skönlitteraturen epitetet ett kvalitativt läromedel.   

 

3.3 FORTSATT FORSKNING 
Flera av våra intervjuade lärare nämnde ljudböcker som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi tycker 
det skulle vara intressant att ta reda på om ljudböcker kan användas i undervisningen för att 
väcka intresse för skönlitteratur och motivera till läslust.  

Vi har undersökt skönlitteratur utifrån ett lärarperspektiv, det skulle vara relevant att 
undersöka elevers uppfattningar om användandet av skönlitteratur i undervisningen. 
Elevernas perspektiv skulle eventuellt ge lärarna möjlighet att ytterligare utveckla kvalitén i 
undervisningen.  

En annan granskning vore att se till undervisningen av skönlitteratur ur ett historiskt 
perspektiv för att jämföra och urskilja olika metoders användande och utveckling.  
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BILAGA - INTERVJUFRÅGOR     

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med? 

Hur många elever är det i klassen? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Har du under fått någon fortbildning för att arbeta med skönlitteraturen i undervisningen?  

 

I vilken utsträckning används skönlitteratur i undervisningen? 

1. Vilka olika metoder använder du dig av i arbetet med skönlitteratur i undervisningen?   

� Varför? 

� Varierar du dem?  

2. Kan du ge exempel på hur du använt dig av litteraturen i ett arbete?  

3. Har skolan/arbetslaget någon uttalad inriktning gällande skönlitteratur?           (t ex projekt, teman)  

 

Hur används skönlitteraturen i undervisningen? 

4. I vilka ämnen använder du dig av skönlitteratur? 
  

� På vilket sätt? 
 
5. Används den kontinuerligt i undervisningen?  Hur? 
 
6. Ser du några svårigheter med att arbeta med skönlitteratur?  Motivera. 
 
 
7. Skulle du vilja arbeta mer med skönlitteratur än vad du gör idag? 

 � På vilket sätt? 
 
På vilket sätt berikas eleverna enligt lärarna av att skönlitteratur används som läromedel? 
 

8. Hur tror du eleverna upplever arbetet med skönlitteratur? 

9. Vilka samband kan du se mellan elevers lärande och skönlitteratur?  

egna erfarenheter 

10. Vilka mål anser du att du uppnår genom att arbeta med skönlitteratur i undervisningen?  

11. Vad anser du om skönlitteratur som läromedel? 

12. Är det något du vill tillägga? 




