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Sammanfattning 
 
Jag vill genom den här uppsatsen ge en bild av hur några lärare arbetar med 
skönlitteratur i sin undervisning. Genom det kommer också lärarnas förhållningssätt till 
svenskämnet att granskas.  
 
I kapitlet Historiskt perspektiv på skönlitteraturens roll i skolan beskriver jag 
skönlitteraturens roll i svenskämnet. Detta för att kunna skapa en bättre bild av varför 
svenskämnet ser ut som det gör idag, med avseende på skönlitteraturen.  
I litteraturgenomgången gör jag en teoretisk genomgång av det sociokulturella och det 
kognitivistiska perspektivet. Därefter kommer jag in på textens betydelse för 
människan. Jag ger tre olika bilder av hur svenskämnet kan se ut idag, hur och varför 
barn ska läsa skönlitteratur. Sist tar jag upp ett exempel på projekt med läsning av 
skönlitteratur.  
 
I min metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag valde denna 
metod för att på bästa sätt kunna beskriva hur fem lärare arbetar med skönlitteratur i 
svenskämnet. Jag vill ta del av hur lärarna tänker, känner, upplever och handlar därför 
är intervjuerna halvstrukturerade. För att komplettera det jag fått ta del av från 
intervjuerna har jag gjort två observationer. Dessa gjordes under tre olika tillfällen på 
två av skolorna .  
 
Mitt resultat visar att lärarna ser på skönlitteraturen i svenskämnet på olika sätt. Detta 
grundar sig i lärarnas olika kunskapssyn, syn på svenskämnet och syn på eleven. Skola 
A har en kunskapssyn där man anser att kunskapen finns hos varje människa, varje elev. 
Eleven står i centrum i undervisningen, man vill få fram elevens möjligheter och 
reflektioner. Lärarna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv och de ser 
svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. På skola B och C har lärarna ett 
kognitivistiskt perspektiv. Jag anser att lärarna ser svenskämnet som ett färdighetsämne. 
Undervisningen utgår från både eleven och materialet. Lärarna låter eleverna arbeta med 
det som kallas egen planering. De vill utgå från elevernas olika kunskapsnivåer och få 
dem att förstå att de lär sig för sin egen skull. Skola A använder skönlitteraturen som en 
grundpelare, den ska hela tiden gå som en röd tråd genom svenskämnet. Fördelen med 
att använda skönlitteratur i undervisningen är att eleverna förstår vad de lär sig, 
svårigheterna är när det kommer nya barn som inte tidigare arbetat på detta sätt. På 
skola B och C kommer skönlitteraturen in som olika moment i undervisningen, dels på 
elevernas egna planering och dels som högläsning och bänkboksläsning. Fördelarna är 
att eleverna kan arbeta självständigt och nackdelarna är att vissa barn inte klarar av att 
arbeta på detta sätt.   
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1. Inledning 
 
Amborn och Hansson skriver i Läsglädje i skolan (1998) följande om skönlitteratur: 

 
Skönlitteratur är inte ett avtryck av verkligheten, sådant kallas något annat.  
För många är detta en bitvis smärtsam insikt. Vi vill ju gärna, ung som äldre 
att de litterära figurerna  ska vara våra levande vänner. Vi saknar dem när 
boken är slut och vi kan fundera över hur det ska gå för dem precis som om 
det var levande människor vi mött. (s. 58)  

 
Dessa ord tycker jag säger mycket om skönlitteraturens betydelse för människor. 
Skönlitteraturen är en källa till kunskap, reflektion och en större förståelse för andra 
människor och vår omvärld. Den är något som alla kan ha glädje av och den kan ge 
läsaren avkoppling. Alla minns vi väl någon speciell skönlitterär bok som mamma, 
pappa eller något syskon läst ur när vi var små. En bok som har fått oss att drömma bort 
och för en stund befinna sig i en annan värld? Själv glömmer jag aldrig när Ronja i 
boken Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren träffar på rumpnissarna i skogen. Eller när 
Jonathan i Bröderna Lejonhjärta säger till sin lillebror: �Gråt inte Skorpan, vi ses i 
Nangijala� (s.14). Upplevelser som jag inte glömmer i första taget.  
 
I skolan och i hemmet kan barn få möjlighet att uppleva skönlitteraturen. Det gäller att 
visa dem rätt väg, så att deras relation till skönlitteratur blir positiv och lustfylld. Inte en 
upplevelse som får dem att känna sig mindervärdiga och hopplösa om de inte kan läsa 
eller känner sig duktiga  på att läsa. Elever som kommer till Sverige från andra delar av 
världen kan få ta del av skönlitteraturen samtidigt som de med hjälp av den får en större 
förståelse för  det svenska språket och kulturen.  
 
Jag har valt att skriva om hur några lärare arbetar med skönlitteratur därför att jag alltid 
ansett att skönlitteratur har stor betydelse för barns utveckling. Genom skönlitteratur 
tror jag att barn utvecklar sitt språk, sin kognitiva1 förmåga och ett reflekterande 
tankesätt. Jag fick det bekräftat när jag under min lärarutbildning var på en väldigt 
inspirerande föreläsning av två lärare som arbetar med skönlitteratur. Dessa lärare gav 
mig en inblick i hur man kan göra svenskämnet roligt och spännande med hjälp av barn- 
och ungdomslitteratur. Efter detta möte är jag övertygad om och fast besluten att jag ska 
arbeta med skönlitteratur som utgångspunkt i min undervisning. Både som en källa till 
kunskap och förståelse men även som ett lustfyllt sätt att arbeta på. Jag vill även se om 
jag kan komplettera min undervisning med andra sätt att arbeta med skönlitteratur.  
 
 
 
 
 

 
 
                                                        
1  Sammanfattning av de intellektuella funktionerna. Norstedts Ordbok (1999). 
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1.1 Syfte 
 
Jag vill genom min uppsats ge en bild av hur några lärare arbetar med skönlitteratur i sin 
undervisning. Genom det kommer också lärarnas förhållningssätt till svenskämnet att 
granskas. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Följande frågor ligger till grund för min undersökning: 
 
• Hur använder olika lärare skönlitteratur i svenskämnet?   
 
• Varför har läraren valt att använda skönlitteratur på det sättet?  
 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur i svenskämnet? 
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2. Historiskt perspektiv på skönlitteraturens roll i skolan   
 
Kapitlet tar först kortfattat upp skolväsendets historia, med början från utfärdandet av 
den första folkskolestadgan 1842. Jag kommer därefter in på hur skönlitteraturens roll 
varit i svenskämnet. För att kunna skapa en bättre bild av varför svenskämnet ser ut som 
det gör idag, med avseende på skönlitteraturen.    
 
Den folkskola som byggdes upp enligt folkskolestadgan 1842 lades under kyrkans och 
prästerskapets ledning. Kyrkans ledning över folkskolan blev därför avgörande för 
skolan mål och innehåll. Ute i socknarna styrde kyrkohedarna egenmäktigt över 
utformningen av folkskolan. Folkskolestadgan utformades så, att folkskolans viktigaste 
uppgift blev uppfostran till kristen tro och förberedelse för nattvardsläsning. I 
uppfostran ingick även att lära sig respektera överheten, såväl husbonden som 
myndigheterna. Folkskolan skulle fostra till en kristlig och fosterländsk anda. Grunden 
var en gudstro enligt den lutherska läran och denna hade fastlagts i Luthers lilla katekes.     
Den svenska folkskolan som började byggas upp efter stadgan 1842 hade denna 
ideologi som utgångsläge. (Isling 1988, Det pedagogiska arvet)    
 
Folkskolestadgan var mycket kortfattad när det gällde att ange innehållet i folkskolan. 
Den uttryckte att �maximikursen� för folkskolans elever skulle omfatta samma 
kunskapsämnen som ingick i lärarutbildningen vid seminarium. Det innebar 
innanläsning, rätt- och välskrivning, katekesen, bibliska historier, fysik, politisk 
geografi, historia, räknekonst och naturlära. Detta blev dock endast en kurs för ett fåtal 
barn från välbärgade hem. För de fattiga barnen och barn med svag fattningsförmåga 
angav stadgan en annan kurs, �minimikursen�. Den bestod av: att lära sig skriva, ren 
och flytande innanläsning, religionskunskap och biblisk historia, kyrkosång och de fyra 
räknesätten. �Fattigkursen� var främst avsedd som en förberedelse för kyrkans 
nattvardsläsning. Detta blev dock kursen för nära nog alla folkskolans elever under 
större delen av 1800-talet påpekar Isling (1992) i Lärare i litteraturen.              
 
Den svenska litteraturen gavs inget utrymme i folkskolans �minimikurs. 
Modersmålsämnet var överallt främst ett språkämne. På de lägre stadierna var det 
inriktat på att lära ut de elementära språkfärdigheterna och grunderna i den svenska 
grammatiken. Ämnet hade här sina flesta timmar. De högre stadierna hade färre timmar 
och dessa gick åt till stilskrivning. Läsning av skönlitteratur kom in som en del av 
språkträningen, dock fanns det tendenser till en mer självständig ställning för 
litteraturen och dess historia. Litteraturläsning i modersmålsämnet hamnade dock inte i 
centrum för skolans bildningsuppgift förrän ett halvt sekel senare. (Thavenius 1991, 
Klassbildning och folkuppfostran) 
 
1860-talet innebar betydande förändringar för skolan och svenskundervisningen. Tre 
förändringar infördes: småskolor för nybörjarundervisningen, tillämpning av 
klassundervisning och ljudmetoden2 förenad med skrivläsmetoden vid läsinlärning. 
1860-talet  kan även ses som ett viktigt decennium när det gäller läseböckernas 
utformning. År 1867 utkom böcker för nybörjare som byggde på ljudmetoden.  
                                                        
2 Läsinlärningsmetod i vilken man utgår från ordens språkljud. Pedagogisk uppslagsbok (1996).  
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För den �egentliga� folkskolan, årsklasserna 3-6, är år 1868 ett märkesår, då första 
upplagan av Läsebok för folkskolan utkom.  
 
I Läsebok för folkskolan fanns olika slag av faktatexter och fabler som blandades upp 
med skönlitterära texter på vers och prosa. Dessa skönlitterära texter hade ett religiöst 
och moraliskt innehåll med anknytning till kristendomsämnet. Det moraliska innehållet 
hade även en fosterländsk tendens. Läseboken fick rollen som en folkfostrare: att göra 
folket, det vill säga de lägre skikten, gudfruktigt och fosterländskt. Den innebar också 
att världen öppnades för de svenska barnen i såväl tid som rum. Glädje och kraft väcktes 
av läsupplevelserna, som så småningom ledde vidare till annan litteratur. (Isling 1988) 
 
1919 blev ett viktigt år för folkskolan. Undervisningsplanen från 1919 gällande till 1955 
gjorde att man kunde betrakta folkskolan som en verklig obligatorisk skolform.  
Folkskola med heltidsläsning i sex år blev det normala. Undervisningsplanen var starkt 
präglad av den debatt som pågått sedan 1900-talet om krav på en samhällsutveckling i 
demokratisk riktning. Uppgiften att sörja för en religiös folkuppfostran ersattes mer och 
mer av nationella och medborgerliga bildningsmål. Kristendomsämnet fick överlåta en 
del av sina timmar åt basfärdigheter såsom tala, läsa, skriva och räkna.  
I undervisningsplanens formuleringar uttrycktes respekten för barnet och dess behov av 
ett meningsbärande innehåll, speciellt när det gällde läsundervisningen. Ellen Key 
speglade den misstro som fanns mot den auktoritära skolan i sin bok, Barnets 
århundrade (1901), även om få gick lika långt som henne i sin kritik mot skolan.  
Reformkraven ledde till många nya läseböcker, alla präglade av det för den tiden nya 
tankar. Skolans läseböcker skulle vara genuin barnlitteratur med både realistiska 
verklighetskildringar, sagor och äventyr. Selma Lagerlöf utkom nu med sin 
världsberömda bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-07). 
Dessa förändringar innebar att svenskämnet fick en central roll i undervisningen och att 
alla elever undervisades i det, med undantag av en del av yrkesskoleeleverna. 
(Thavenius 1999, Svenskämnets historia)    
 
Andra världskriget hade precis brutit ut när arbetet för en ny skola började med 1940 års 
skolutredning. Demokrati blev det ledande begreppet i arbetet. Dock var det först i och 
med 1946 års skolkommission som en ny skola skapades, en skola där barn från alla 
samhällsklasser hade rätt att få utbildning. Grunden till dagens skola lades.(a.a.)  
 
1962 kom den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62. Vid jämförelse med den sista 
kursplanen för modersmålsundervisningen i folkskolan från 1955 var Lgr 62 mer 
inriktat på form och färdighetsträning än innehåll. Den fragmentiserade 
ämnesuppfattningen som man kallar det idag, byggdes upp. Inriktningen  på 
färdighetsträning och språkform fick större betydelse för utvecklingen av svenskämnet 
än de nya inslagen i kursplanen, dramatisk verksamhet, tidningsläsning och den rörliga 
bildens språk. (Thavenius, 1999)         
 
Nilsson påpekar i Tematisk undervisning (1997) att svenskundervisningen under slutet 
av 1960-talet var mer fragmentariserad. Synen på språk och läsning var kvantitativ och 
teknisk. Undervisningen gick ut på att lära eleverna språkets minsta byggstenar och 
sedan långsamt låta dem sätta ihop dessa till ord, meningar, och texter. Innehållet i 
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undervisningen var övervägande inriktat på språket. Han skriver att det var en 
metaspråklig3 undervisning där fokus låg på formen och isolerad färdighetsträning. 
Eleverna skulle inte kommunicera, läsa , skriva och samtala för att lära sig något om sig 
själva eller sin omvärld. Målet var endast att lära sig läsa, skriva och samtala. Vad detta 
läsande, skrivande och samtalande sedan handlade om hade mindre betydelse. 
 
Nilsson (a.a.) menar att läsning av litteratur i svenskundervisningen delades upp i 
informationsläsning och upplevelseläsning. Informationsläsningen som bestod av 
översiktsläsning, sökläsning och djupläsning var inriktad på fakta och efter varje läst 
avsnitt skedde en kontroll med ett antal frågor som skulle besvaras. Det rörde sig sällan 
om frågor som grundade sig på att se om eleven hade förstått något av texten, inte heller 
om resonerande eller ställningstagande frågor.  
 
Malmgren påpekar i Svenskundervisning i grundskolan (1988) att läsning av 
skönlitteratur förknippades med begreppet upplevelseläsning efter Lgr 62. Ett begrepp 
som är förknippat med lust, känsla och subjektiv uppfattning av verkligheten.  
Nilsson (1997) beskriver upplevelseläsningen som läsning där eleven i stort sett fick 
lämnas ifred med sina upplevelser. De fanns även de som hävdade att olika former av 
bearbetning av skönlitterära texter riskerade att fördärva elevernas läsupplevelser. Man 
hade en romantisk tro på skönlitteraturens krafter och  tanken var att den skulle nå fram 
till eleven utan någon påverkan från läraren. Det kvantitativa blev centralt. Ju fler 
böcker eleverna läste desto bättre, vad eleverna fick ut av böckerna var mindre 
väsentligt. Det förekom mycket sällan läsning av gemensamma texter kring ett helt 
kunskaps- eller undervisningsinnehåll. Om så var fallet handlade det om högläsning av 
texter i läseboken som hade i uppgift att träna läsfärdigheten.  
 
I 1969 års kursplan i svenska började barn- och ungdomslitteraturen få fotfäste i 
grundskolan. Det modersmålsämne som vuxit fram med den nya grundskolan 
kritiserades starkt under 1970-talet, kravet på en mer erfarenhetspedagogisk förankring 
av modersmålsämnet istället för den formaliserade undervisning som fanns växte. Detta 
gällde både språkutvecklingen och litteraturläsningen. Nya teorier om den elementära 
läsinlärningen som betonade innehåll och förståelse i läsprocessen började se dagens 
ljus inom läsforskningen. Allt detta bidrog till en ökad kritik av det splittrade 
svenskämnet som fanns i grundskolan och gymnasiet. Under slutet av 1970-talet 
startades olika pedagogiska försök för att försöka komma tillrätta med den kris, som en 
del menade fanns och som andra förnekade, inom svenskämnet. (Malmgren 1988)         
 
I Lgr 80 fick skönlitteraturen en central plats i svenskämnets kursplan, den skulle  
dominera svenskundervisningen. 1981 introducerade läraren Jan Nilsson med boken 
Svenska genom litteraturen skönlitteraturen som en bas för undervisning i svenska. Den  
tematiska svenskundervisning som han gick i spetsen för innebar att eleverna utifrån 
barn �och ungdomslitteratur fick arbeta med litteratur på olika sätt. (Thavenius 1999)  

                                                        
3 Språk som används för att beskriva språkliga uttryck, grammatik. Norstedts Ordbok (1999). 
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Nilsson skriver i Framtidens gemenskap -barnen och litteraturen (1980) hur man med 
hjälp av skönlitteratur skapade undervisning i svenska. Hans syn på målet med 
svenskundervisning var: 

 
Att ge barnen konkreta och användbara färdigheter och kunskaper i det 
svenska språket, att ge barnen dessa färdigheter och kunskaper eftersom 
språket är människans viktigaste (eller enda) redskap att skaffa sig kunskaper 
med. Ge barnen ett levande språk, att det är väsentligare att lära barnen förstå 
och uppleva en bok än att lära dem skilja på verb och substantiv [�] och till 
sist att stimulera till egen produktion av lyrik, dramatik och prosa  (1980, s.7) 

 
Med Lgr 80 och den nya kursplanen i svenska kunde lärarna hävda skönlitteraturens 
betydelse och det blev på många håll ett uppsving för arbete med litteratur. I denna 
förnyelse kunde lärarna med häpnad upptäcka elevernas stora kapacitet.  
(Thavenius 1999). 
 
I LPO 94, läroplanen för den obligatoriska skolan, fastställdes nya mål och riktlinjer 
och 1996 presenterades nya kursplaner och betygskriterier. I 1996 års kursplan i 
svenska stod följande: 

 
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för 
att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift 
att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans 
undervisning skall ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sina 
färdigheter i att tala och lyssna, läsa och skriva. De skall få möta 
skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt 
kulturarv. (s. 1) 
 

Det stod även att skolan i sin undervisning i svenska skulle sträva efter 
att eleven:  

 
Kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur [�] kan anpassa 
lässättet till textens karaktär och till syftet med läsningen. (s.1 ) 
 
I samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker. 
(s. 1)  
 
Kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur [�] med god förståelse så att 
innehållet kan återges sammanhängande. (s.2 )  
 
Känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen som 
ingår i vårt kulturarv.(s.2 ) 
 

Karin Dahl skriver och hänvisar till Ågren, att det i 1996 års kursplan skett en 
förskjutning till att språkets form har större tyngd än tidigare. Språket som system och 
den litterära bildningen får mer utrymme. Detta gör att läsningen för personlig och 
social utveckling hamnar i skymundan. I kursplanen står det att eleven skall kunna i tal 
och skrift använda det svenska språket och att detta är en förutsättning för att aktivt 
kunna delta i samhällslivet. Dahl kritiserar formuleringen och påpekar att kursplanen 
endast sätter språkutvecklingen som det främsta målet för utbildningen. (Thavenius 
1999)  
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Amborn och Hansson (1998) är även de kritiska mot LPO 94. De kan inte förstå att det 
kan räcka med att � känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen 
som ingår i vårt kulturarv �. Vad i de skönlitterära verken som eleverna ska känna till 
spelar ingen roll eller vad i verken som gör att elever läser dem. Att använda  
skönlitteraturen till att svara på barn och ungdomars livsfrågor tas inte upp. Målet är 
bara att de ska ha hört talas om Nils Holgerssons underbara resa, Pippi Långstrump och 
Utvandrarna samt att de vet ett det var Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren respektive 
Vilhelm Moberg som skrev dessa verk. De (a.a.) anser att punkten har lett till att bli en 
ren färdighetsövning. Underförstått så tycker de att målet med litteraturläsningen blir 
samma sak som lästräning för lästräningens skull  Författarna  anser också att  begreppet 
�vårt kulturarv� är komplicerat att använda eftersom det i Sverige idag finns många 
kulturer och många olika arvtagare till stora författarskap.  
 
Amborn och Hansson (a.a ) påpekar dessutom att många punkter i skolors kursplaner är 
hämtade direkt från LPO 94, de tycker att det verkar som att statens och riksdagens 
inflytande har ökat i de kommunala skolorna. Många skolor blandar samman begreppen 
uppnåendemål, betygskriterier och kursplaner och denna sammanblandning utgör ett hot 
mot skönlitteraturens roll och funktion. De skriver att när kunskaper som är lätt mätbara 
ges större utrymme på grund av lärarnas osäkerhet i förhållande till en ny läroplan 
riskerar man att förlora litteraturens sammansatta men svårt mätbara effekter på 
elevernas färdighetsutveckling.  
 
Nilsson (1997) anser däremot att det efter LPO 94 har det skett ett intensivt arbete med 
de lokala arbetsplanerna i skolorna, dock vet han inte om forskningen om läsning, 
läsinlärning och språkutveckling har satt sina spår i dessa. Han påpekar att många lärare 
självfallet har tagit till sig de nya kunskaperna och att de reflekterar över sin 
undervisning, förändrar och utvecklar. Hans uppfattning är dock om man betraktar ett 
mer generellt mönster, att mycket av undervisningens form och innehåll är sig lik. Han 
anser att det inte hänt speciellt mycket sedan början av 1970-talet. 
. 
År 2000 presenteras den nya kursplanen i svenska. Förutsättningarna för 
skönlitteraturens roll i svenskämnet har ändrats och följande står om skönlitteratur,  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att 
använda och utveckla sin förmåga att tala, se, läsa, och skriva samt att 
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater.  (s.96)  

  
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten.  

           (s. 96) 
 
            Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin 

förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. (s 97)  
 
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. (s.99) 
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Eleven skall: kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, 
Norden och andra länder [�] kunna återge innehållet sammanhängande samt 
reflektera över det. (s. 100)    

 
Amborn och Hansson (1998) påpekar att texten eller litteraturen inte fick samma 
utrymme i LPO 94 som i Lgr 80. När man i detta sammanhang ser till den reviderade 
kursplanen i svenska för år 2000 så syns det att litteraturen åter igen fått mer utrymme.  
I kursplanen i svenska för 1996 stod det att eleverna ska �kunna läsa till åldern avpassad 
skönlitteratur [�] med god förståelse så att innehållet kan återges sammanhängande.� 
Om man jämför det med vad som nu står i den reviderade kursplanen för år 2000, 
�kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur [�] återge innehållet sammanhängande 
samt reflektera över det� är det en tydlig skillnad. Eleverna ska nu även kunna 
reflektera över skönlitteraturen, inte bara återge.  
 
[�] Möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt 
kulturarv� stod det i kursplanen i svenska för 1996 (LPO 94). Den nya kurplanen från år 
2000 formulerar det istället att eleverna ska � [�] uppleva och lära av skönlitteratur, 
film och teater�. Skillnaden här är att eleverna endast får möta litteraturen i den gamla 
kursplanen medan de i den reviderade kursplanen ska lära av densamma. Kursplanen i 
svenska från år 2000 går alltså djupare och vill att eleven får kunskap, insikt och 
erfarenheter från skönlitteraturen.       
 
Mot denna bakgrund kan man se att skolan och svenskämnet har förändrats mycket från 
1800-talet till våra dagar. Det har gått från undervisning med läsning för 
språkträningens skull under 1800-talet till 1960-talets fragmentiserade undervisning. En 
undervisning som byggde på färdigheten och formen. Härifrån har 1980-talets 
tematiserade undervisning med skönlitteratur tagit oss till LPO 94. I LPO 94 har språket 
och formen åter igen varit det mest väsentliga. Dock ändras detta under år 2000 i den 
reviderade kursplanen i svenska. Skönlitteraturen får åter igen en större roll i 
svenskämnet  och i LPO 94.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

3. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel gör jag en teoretisk genomgång av olika perspektiv på lärande.  
Jag väljer det sociokulturella och det kognitivistiska perspektivet för att jag tycker att 
dessa är relevanta för min undersökning. Därefter kommer jag in på textens betydelse 
för människan. Jag ger tre olika bilder av hur svenskämnet kan se ut idag, hur och varför 
barn ska läsa skönlitteratur. Sist tar jag upp ett exempel på projekt med läsning av 
skönlitteratur.  
 
3.1 Kunskapsteoretiskt perspektiv på lärande    
 
I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning länken mellan 
barnet och omgivningen menar Säljö (2000) i Lärande i praktiken. Genom att 
kommunicera om vad som händer i lekar och genom interaktion med andra människor 
blir barnet delaktigt i hur människor uppfattar och förklarar företeelser. I de språkliga 
uttrycken finns det innebörder som  barnet tar till sig och använder för att ta kontakt 
med andra. Barnet tänker med och genom de intellektuella redskap det lärt sig i samspel 
med andra. �Att lära sig ett språk är att lära sig tänka inom ramen för en viss kultur och 
en viss samhällelig gemenskap� (s.67 ). Det sociokulturella perspektivet visar att det är 
genom mänsklig kommunikation som lärande och utveckling äger rum. Tänkandet är ett 
kommunikativt arbete, aktiva handlingar från individers och kollektivs sida. 
Kommunikation är länken mellan det inre tänkandet och det yttre, interaktionen med 
människor. Detta perspektiv kan man jämföra med det kognitivistiska synsättet.   
Kognitivismen betonar intellektet, det vill säga inlärning som rör kunskaper, begrepp 
och tankar. Att utvecklas kognitivt innebär att man gör erfarenheter som förändrar ens 
världsbild och därmed utvecklar intellektet. Något intresse för hur tänkandet går till i 
sociala verksamheter finns inte inom synsättet.    
 
Säljö (a.a.) menar att barn i vår kultur tidigt socialiseras in i vad han kallar textbaserade 
verkligheter. Dessa verkligheter är varierade och kulturspecifika modeller av 
omvärlden. Barnets första pekbok avlöses snabbt av svårare berättelser, av barn- och 
ungdomslitteratur vars struktur ger nya utmaningar. Människan är en berättande varelse 
och texten som medium ger henne möjligheten att skapa nya texter som öppnar nya 
perspektiv på tillvaron. Texten berättar för oss om vår omvärld, på en mängd sätt som 
roar, skrämmer, informerar och förklarar. Berättelser hjälper oss också att förstå och 
handla i olika kontexter. Säljö fortsätter med att påpeka att vi läser läroböcker och andra 
bruksanvisningar med förväntningar om att det som står där är en godkänd och 
tillförlitlig beskrivning av verkligheten som ska kunna användas i specifika 
sammanhang, men vi läser skönlitteratur med helt andra förväntningar.  
 
Thavenius (1991) anser att skolans undervisning om litteratur i hög grad har bidragit 
till att skapa olika sätt för människor att förhålla sig till texten. Den har kunnat inverka 
på elevernas syn på texten och på vad litteraturen kan betyda i människors liv. Olika sätt 
att läsa har förmedlats och eleverna har påverkats i olika grad av de arbetssätt och 
metoder som använts i undervisning, högläsning, textkommentarer, litteratursamtal, fri 
läsning, tema- och motivstudier, projektarbeten och så vidare. Detta har varit en viktig 
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del av elevernas litterära socialisation, sättet att växa upp eller inte i den litterära 
världen. Med andra ord så är skolan med och skapar och förmedlar normen kring 
läsning av skönlitteratur och attityder till den. Genom valet av litteratur ger den elever 
en bild av historien och samhället, av vad som är viktigt och inte. 
 
Malmgren (1986) tar i Den konstiga konsten också upp detta med läsarens eller elevens 
socialisation. Han skriver att läsningen av en text är bestämd från tre håll. Det första är 
att  texten med sina förutsättningar utgör en ram. Det andra är att läsningen äger rum 
någonstans, den har ett socialt rum och det tredje att läsningen bestäms av läsarens 
erfarenheter och förväntningar av olika slag. Författaren kallar detta att läsningen är 
bestämd av läsarens socialisation.  
 
3.2 Tre olika bilder av svenskämnet idag 
 
Med denna kunskapsteoretiska genomgång av olika perspektiv på lärande och textens 
betydelse för människan, övergår jag till att beskriva tre olika bilder av hur svenskämnet 
kan se ut idag.  
 
3.2.1 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne  
 
I en undervisning där svenskämnet anses som ett erfarenhetspedagogiskt ämne har 
innehållet en tydlig koppling till elevernas erfarenheter och förståelse. Synsättet  är 
holistiskt, vilket innebär att man utgår från helheten för att lära sig delarna. 
(Exempel: läraren utgår  från ordet när eleven ska lära sig bokstäverna.) Arbetspassen är 
sammanhängande med gott om tid och arbetet utgår från olika problemområden. 
Språket och läsandet betraktas som en kollektiv och kommunikativ aktivitet istället för 
fragmentiserad och färdighetsinriktad. Språkutveckling sker genom användning av 
språket i kommunikativa och kunskapssökande sammanhang. Nilsson var en av 
pionjärerna som arbetade utifrån en erfarenhetspedagogisk syn på svenskämnet. Han 
använde skönlitteraturen som en källa till kunskap och upplevelse i sin tematiska 
undervisning. När svenskämnet betraktas som erfarenhetspedagogiskt  så övas språkliga 
färdigheter i funktionella sammanhang. I en funktionaliserad undervisning betonas 
innehåll och kommunikationssituation. Språket utvecklas i elevernas egna sökande efter 
kunskap, och i detta undersökande arbetssätt lär de sig använda olika språkliga genrer 
och utvecklar sin förmåga att använda skönlitteratur. När svenskan framstår som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne är textvalet brett, både barn- och ungdomslitteratur, 
vuxenlitteratur och sakprosa finns med. Skönlitteraturens titlar speglar ett textval där 
inlevelsen i personers erfarenhet och förståelsen av generella historiska förhållanden 
står i fokus. (Malmgren 1988)  
 
Smith är en annan teoretiker som har ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv på 
svenskämnet. Han poängterar i Läsning (1993) vikten av att barn får läsa meningsfulla 
texter. Smith anser att det finns två nödvändiga grundvillkor för att läsa: intressant 
läsmaterial som upplevs som meningsfullt av eleven och en förstående och mer erfaren 
läsare som vägledare. Han fortsätter med att säga att läsning är ett sökande efter mening 
och betydelse. Barn måste kunna ställa frågor som är meningsfulla till de texter de läser. 
Om texterna är obegripliga eller oerhört tråkiga är det inte konstigt att eleverna inte kan 
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eller vill läsa dem. Nilsson (1997) refererar till Smith och påpekar  att man som lärare 
kan dra vissa slutsatser av detta: 

 
All läsning måste vara meningsfull, texterna måste handla om sådant som 
intresserar eleverna och som de redan vet något om eller har egna 
erfarenheter av. Den värld eleverna möter i litteraturen måste ha något med 
deras egen värld att göra. Eleverna måste ges möjlighet att känna igen sig, att 
jämföra, att hålla med eller bli arga, ledsna, upprörda eller glada. (1997 s..37) 

 
Han anser att läroböcker som uppfyller dessa krav är väldigt sällsynta och att letandet 
efter läsbar meningsfull litteratur får läraren göra bland skönlitteratur som romaner, 
noveller och dikter.  
 
3.2.2 Svenska som färdighetsämne  
 
Nilsson påpekar i Ska vi kasta det sen? (1995) att det idag alltför ofta förekommer 
traditionell svenskundervisning i skolan med en bastant läromedelsstyrning. I denna 
sorts undervisning används oftast inte ett enda heltäckande läromedel utan olika 
läromedel med fokus på olika färdigheter som väljs av läraren. Moment som 
rättstavning och ordkunskap tränas på samma lektioner varje vecka. Dessa tränas 
isolerat från varandra och det handlar om svenska som färdighetsämne. Malmgren 
(1988) skriver att svenskan som färdighetsämne innebär att undervisningen är 
formaliserad. Formaliserad undervisning är när det språkliga systemet delas upp i 
olika delfärdigheter. Formen på språket tränas systematiskt och det kopplas inte till 
något sammanhang eller innehåll. Undervisningen är uppbyggd så att eleven börjar 
träna de elementära färdigheterna som sedan övergår till mera komplicerade. Malmgren 
menar att utvecklingen av elevernas medvetande om formen för språket gör att 
användningen av språket underlättas.  
 
Nilsson (1997) belyser olika sätt att bedriva läsning i skolan då man betraktar svenskan 
som ett färdighetsämne. Han nämner bänkboken och det lästeknokratiska sättet. Det 
första han kommer in på är bänkboken. Han anser att bänkboksläsning är ren 
tidsutfyllnad och bedrivs utan reflektion. Den fyller främst två funktioner, varav den 
första är att fylla ut tiden mellan olika undervisningsmoment. Elever arbetar ju i olika 
takt och med varierat engagemang och eftersom de elever som inte är klara behöver 
arbeta i lugn och ro har tystläsning av bänkboken blivit en lämplig aktivitet. Den andra 
funktionen bänkboken har är ren lästräning. Nilsson menar att bänkboken har återinförts 
mer och mer från att ha hamnat i skymundan under 1980-talets mer genomtänkta 
litteraturpedagogik. Idag tycker han det finns tecken på att den organiserade läsningen 
av skönlitteratur blir allt ovanligare. Han skriver att om det är som han tror så är det  
hög tid att föra upp läsningen av skönlitteraturen i den pedagogiska diskussionen igen.  
 
Ett annat sätt att bedriva läsning av skönlitteratur är det lästeknokratiska sättet skriver 
Nilsson (1997). Detta förhållningssätt innebär att eleverna läser så mycket som möjligt 
för att bli goda läsare. Vad eleverna läser är mindre intressant. I sådana här arbetssätt 
skriver eleverna ofta någon form av läsjournaler där antalet sidor antecknas och 
summeras. Intresset är inriktat på form och kvantitet och inslag av konkurrens och 
tävlan eleverna emellan är vanliga. Läsningen som färdighet betonas, att de skönlitterära 
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texterna som eleverna läser handlar om något beaktas inte. Resultatet av denna 
undervisning kan bli att de elever som har svårt för läsningen aldrig kommer underfund 
med vad läsning av skönlitterära böcker innebär. De får uppfattningen att läsningen är 
en meningslös aktivitet och i möjligaste mån undviker de att läsa skönlitteratur 
överhuvudtaget.  
 
Högläsning är också ett vanligt sätt att bedriva läsning på. Ejeman och Molloy (1997) 
påpekar i Svenska i grundskolan att högläsning är en viktig del av svenskämnet och att 
det ska ingå i planeringen från år 1 till år 9. De menar att man helst bör läsa högt en 
stund varje dag och läsningen ska ha ett mål, det ska inte vara så att man som lärare tar 
till högläsningen för att lugna ned eleverna. Budskapet blir då att läsningen inte är så 
viktig och risken finns att den läsningen avbryts mitt i en spännande händelse för att 
lektionen är slut.  
 
3.2.3 Svenska som litteraturhistoriskt ämne  
 
Malmgren (1988) tar upp en tredje inriktning inom svenskämnet, svenska som ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne. Här är läsning av litteratur och förmedlingen av ett 
kulturarv det centrala. Litteraturhistoriens klassiska texter används i undervisningen. 
Eleverna får en gemensam kulturell referensram genom att läsa klassikerna. Dessa 
klassiker kan vara skrivna av till exempel Strindberg, Fröding eller Moberg. Bredvid 
litteraturläsningen finns även språkläran som består av grammatik och språkhistoria. 
Nilsson (1997) skriver om det läsfrämjande arbetssättet som ett sätt att bedriva läsning i 
skolan. Detta arbetssätt kan delvis betraktas som svenska som litteraturhistoriskt ämne. 
Eleven vägleds till den �goda� litteraturen, målet är att eleverna ska läsa så många av 
dessa som möjligt. Goda böcker är här de böcker som finns på biblioteken och 
populärlitteratur räknas inte hit. Även om inriktningen ligger mot den �goda� 
litteraturen blir den kvantitetsinriktad. Läsningen blir individuell eftersom alla läser 
olika böcker och det sker sällan eller aldrig samtal om böckerna. Böckernas handling i 
förhållande till elevernas värld behandlas inte, denna sortens läsning sätter inte heller 
skönlitteraturen i relation till sociala eller samhälleliga frågor.  
 
3.3 Varför ska barn läsa skönlitteratur ?  
 
Liberg och Björk i Vägar in i skriftspråket (1996) menar att huvudmålet med vår 
läsundervisning i grundskolan är att skapa motivation och ett intresse hos unga läsare att 
våga och vilja läsa skönlitteratur. De anser att oavsett vilket arbetsätt barnen använder 
sker läsning lättast i sammanhang som fyller en mening i deras liv. Ett sammanhang där 
de har god förförståelse. Den grammatiskt fonologiska medvetenheten4 utvecklas bäst 
i leken där barnet får utforska språket själv och när det får skriva egna texter. De 
påpekar också att de allra första stegen i läsningen tar barnen inom ramen för 
läsupplevelser tillsammans med andra. Detta är lärande i ett sociokulturellt perspektivet 
som Säljö (2000) talar om. Att det är genom mänsklig kommunikation som lärande och 
utveckling äger rum. Kommunikation är länken mellan det inre, tänkandet och det yttre, 
interaktionen.   
                                                        
4 Kunskapen om bokstäver och deras användning. Liberg och Björk (1996).  
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Amborn & Hansson (1998) anger också språkutvecklingen som ett av skälen för barn 
att läsa barn- och ungdomslitterära böcker. Läsningens betydelse för barns 
språkutveckling är stor. Barn bör läsa innan de kan läsa. De som fått språklig stimulans 
under sin tid på förskolan får ett försprång framför andra barn eftersom de fått hjälp av 
duktiga pedagoger att utveckla sitt språk. Jämförelser mellan den välkända 
Bornholmsmodellen5 och andra kontrollgrupper visar tydligt detta.  
 
Den vuxnes stöd och hjälp är också högst väsentligt när det gäller för barnet att utveckla 
sitt språk. Tyvärr så är inte alla barn förunnande detta stöd. Det är inte självklart att man 
i alla familjer läser högt för sina barn. För dessa barn kan det blir en chock att kastas in i 
en läs- och skrivundervisning om den skiljer sig från deras sätt att tänka. Därför har 
förskolan och skolan ett stort ansvar att dessa barn får möjlighet att upptäcka att 
böckernas värld har något värdefullt att erbjuda anser Liberg och Björk (1996).       
 
Amborn och Hansson (a.a.) kommer också in på detta med förälders roll i barnets 
språkutveckling. En föräldrar som inte endast läser för sina barn utan även förklarar ord 
och uttryck och samtalar om det lästa ger barnen större språklig stimulans än när man 
endast läser för dem. Ett aktivt förhållningssätt till språket hos föräldern är det som mest 
utvecklar barnets förmåga. De skriver att barn vars föräldrar aktivt läst för dem talar 
bättre, använder fler ord, svarar med fler korrekta satser, kan återge händelser bättre än 
de barn som inte får denna språkstimulans. Det finns generellt starkare samband mellan 
föräldrars utbildning och barnets språkliga nivå än mellan föräldrars utbildning och 
barnets intellektuella kapacitet.  
 
Liberg och Björk (a.a.) anser att den gemensamma läsupplevelsen ska bearbetas genom 
samtal. Genom samtalet bearbetas skönlitteraturen på såväl innehållslig som språklig 
nivå i syftet att fördjupa läsupplevelsen och erfarenheterna av skriftspråket. Barnen lär 
sig då att litteraturen är en gemensam kulturell egendom som kan berika våra liv. 
Lärarens viktigaste uppgift är här att få eleverna att knyta an läsupplevelserna till egna 
erfarenheter. Få dem att diskutera och ifrågasätta för att på så sätt vidareutveckla  
innehållet i texten. Liberg och Björk poängterar att en förutsättning för dessa samtal är 
att, det finns texter av hög kvalitet att utgå från, att läraren själv har ett genuint 
läsintresse och att han eller hon berättar om böcker som varit bra. Genomsyras 
undervisningen av ett sådant förhållningssätt tror författarna att risken är mycket liten 
att eleverna uppfattar läsning som i första hand en teknisk färdighet som ska tränas upp. 
Thavenius (1991) påpekar också hur viktigt valet av litteratur är. Han skriver att skolan 
är  med och skapar och förmedlar normen kring läsning av skönlitteratur. Genom valet 
av litteratur ger den elever en bild av historien och samhället, av vad som är viktigt och 
inte.   
 
Amborn och Hansson (1998) påpekar att den empatiska förmågan utvecklas genom 
läsningen och att de inre bilderna har stor betydelse för empatin. Vi är rädda för det 
okända och det som känns långt borta har vi svårt att ha medkänsla för, men litteraturen 
                                                        
5 Projekt om språklig medvetenhet i förskoleklass på Bornholm. Pedagogisk uppslagsbok  (1996).  
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gör oss minde rädda och gör det avlägsna mindre avlägset. Litteraturen gör oss till 
bättre tänkare, den får oss att förstå hur mångsidigt man kan tolka situationer i 
tillvaron och litteraturen vidgar våra vyer och våra visioner. När barn möter texter som 
de kan känna igen sig i får de hjälp med att organisera egna tankar och erfarenheter och 
strukturera omvärlden och att kunna samtala om detta. De lär sig att jämföra, bedöma 
och värdera idéer, information, handlingssätt och ställningstaganden.  
 
Ejeman och Molloy (1997) anser också att barn behöver läsa böcker för att få hjälp. 
Alla människor hamnar förr eller senare i påfrestande situationer. Vid dessa tillfällen 
kan litteraturen både vara till hjälp och tröst, i böckerna kan de möta människor som har 
det på samma sätt som de själva. Barn kan genom skönlitteraturen få hjälp att orka tänka 
igenom sin egen situation, att betrakta sina problem ur nya och oväntade infallsvinklar. 
Naturligtvis är skönlitteratur också underhållning och avkoppling. I böckerna finns flykt 
och tankevila från barnens ibland hårda verklighet.  
 
Skönlitteraturen har rollen som en viktig kunskapskälla. Genom den får vi en kunskap 
som rymmer historiska, geografiska eller naturvetenskapliga fakta som sätts in i ett 
sammanhang och förklaras på ett helt annat sätt än i en vanlig faktabok. Läsning bidrar 
till uppror och barns identitetsskapande, samhället stagnerar utan ungdomarnas uppror, 
därför ligger det i samhällets intresse att barn och ungdomar läser, påpekar Amborn och 
Hansson (1998) 
 
3.4 Hur ska barn läsa skönlitteratur? 
 
Nilsson (1997) anser att elevernas läsning ska befästas under år 4-6 och en viktig 
målsättning för lärarna är att få eleverna att förstå hur underbart det kan vara att läsa en 
bok. Lyckligtvis är det också under denna period som många elever läser mycket barn- 
och ungdomslitteratur. Eleverna ska dock inte läsa för läsningens eller skönlitteraturens 
skull utan för sin egen, de ska läsa för att den har något att säga dem, något att tillföra, 
något att lära. Nilsson anser här att elevernas tolkning av eller brist på tolkning av 
skönlitteratur är en viktig fråga. Han anser att eleverna måste vara beredda att tolka den 
litteratur de läser. Om skönlitteraturen ska ha rollen av en kunskapskälla måste 
läsningen vara öppen. Ett samspel mellan elevernas direkta erfarenheter och de 
erfarenheter de möter genom litteraturen måste utvecklas. Nilsson anser här att stort 
ansvar ligger på lärarna, det är de som måste ha en tolkande och reflekterande 
undervisning istället för en undervisning som består av ytlig bokstavlig inlärning.  
 
Nilsson refererar till de båda forskarna Lars- Göran Malmgren och Cai Svensson när 
han betraktar läsforskningen idag. Malmgren (1986) anser att litteraturläsning är ett 
sätt att få kunskap, att tolka olika situationer till sina vardagserfarenheter. Han påpekar 
att främst tre faktorer måste uppfyllas när eleven ska läsa en text: möjlighet till 
igenkänning, en skapad förväntning och att texten är knuten till ett tematiskt innehåll.  
Svensson har en annan inställning till läsning och poängterar i sin uppsats 
Litteraturläsningsförmågan och dess utveckling under skoltiden ( i Sandqvist & 
Teleman 1989), att ett väsentligt inslag i undervisning med litteratur är språket.  
Han tycker det är viktigt att kunna förse eleverna med ett lämpligt fackspråk genom 



 20

tolkningsövningar och samtal om litteraturläsningen. Eleverna får då reflektera och 
pröva sina egna begrepp, se värdet av och syftet med läsning av skönlitteratur. En  
målsättning är att skapa förutsättningar för unga läsare att läsa regelbundet och att låta 
läserfarenheterna bli meningsfulla och lustfyllda.             
 
3.5 Ett projekt med läsning av skönlitteratur 
 
Malmgren och Nilsson (1993) skriver om det projekt  Litteraturläsning på mellanstadiet 
de arbetat med sedan 1988. Under två år har de i år 5 och 6 genomfört undervisning i 
klassen och dokumenterat resultatet. Undervisningen och innehållet knöt an till 
elevernas egna erfarenheter. Utgångspunkten var erfarenhetspedagogisk enligt 
författarna själva. De �kunskapsbilder� som eleverna arbetade med skulle gestalta olika 
människors konkreta erfarenheter. Färdigheter i olika ämnen, till exempel stavning, 
ordkunskap, läsning, skrivning och kartkunskap integrerades i arbetet och utvecklades i 
funktionella kunskapssammanhang. Nilssons och Malmgrens undervisning var upplagd 
kring ett tema och hade ett antal centrala frågeställningar. Skönlitteraturen var en viktig 
kunskapskälla.  
 
Författarna anser precis som Amborn och Hansson (1998) att skönlitteraturen har ett 
grundläggande värde i en erfarenhetsorienterad undervisning. Genom skönlitteraturen 
gestaltas både igenkännbar erfarenhet för eleverna och erfarenheter som eleverna är 
kulturellt och historiskt obekanta inför. Detta gör att den blir en oerhört viktig 
kunskapskälla som balans till alla torra faktaböcker och därför intar skönlitteraturen en 
central plats i projektet. Undervisningen genomfördes utan traditionella läromedel, 
istället skulle eleverna använda skönlitteratur, facklitteratur, massmedia, intervjuer, 
studiebesök, egna undersökningar samtal, diskussioner med mera. Eleverna skulle själva 
få vara med att bestämma teman och arbetsformer och delta i planeringen av 
undervisningen. Sammanfattningsvis säger författarna att som ett resultat av projektet 
kunde de se att eleverna såg sig själva som läsare av litteratur, den blev ett naturligt 
inslag i arbetet. De skriver också att de anser att tematisk litteraturläsning i svenska i år 
4-6 är en framkomlig pedagogisk väg i skolan. Det finns både praktiskt pedagogiska 
metoder och kunskaps- och erfarenhetsområden som det är möjligt att arbeta med.  
 
Nilsson (1997) drog tre slutsatser av projektet:  
   

Att skönlitteratur kan (och bör ) fungera som en källa till kunskap, insikt, 
engagemang, aktiv språkproduktion, [�]. När sambandet mellan elevernas 
verkliga värld och vardag, och litteraturens fiktiva synliggörs i 
undervisningen kan resultatet bli ett ökat engagemang bland eleverna och en 
tydligare förankring av det tematiska innehållet. (s.47) 
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4. Metod 
 
4.1 Intervjubeskrivning 
 
För att få svar på mina frågeställningar väljer jag att göra kvalitativa intervjuer.  
Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, det innebär att två personer 
talar om ett ämne som är av intresse för dem båda (Kvale 1997, Den kvalitativa 
forskningsintervjun). Intervjumetoden är deskriptiv, genom intervjun får jag otolkade 
beskrivningar. Den intervjuade beskriver hur hon känner, upplever, tänker och handlar. 
Kvale (a.a.) påpekar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är: �att förstå 
ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv� (s.32).   
 
Anledningen till att jag väljer kvalitativa intervjuer är just detta, jag vill beskriva hur 
några lärare ser på arbete med skönlitteratur i svenskämnet. Jag vill förstå hur 
svenskundervisningen är upplagd på tre skolor, se hur den intervjuade upplever och 
förhåller sig till den. Jag väljer de frågor jag vill ställa, medan den intervjuade själv 
väljer speciella exempel ur sin vardag. Intervjuerna är halvstrukturerade, de är varken 
öppna samtal eller följer ett strängt strukturerat frågeformulär (a.a.). Intervjuerna 
genomförs enligt en intervjumanual som omfattar förslag till frågor. Den tillåter att jag 
kan förändra frågornas form, ordningsföljd och lägga till följdfrågor under intervjuns 
gång. Jag väljer att göra två intervjumanualer eftersom jag i två intervjuer vill inrikta 
mina frågor på undervisning med skönlitteratur i svenskämnet. I de andra tre 
intervjuerna vet jag inte vilket arbetsätt de använder i förväg därför blir frågorna om hur 
de undervisar i svenskämnet av en mer allmän karaktär. Jag har i förväg skickat ut 
intervjumanualerna till lärarna som ska intervjuas för att de ska kunna förbereda sig. 
Under intervjun styr jag samtalet så att de svarar på de frågor som manualen innehåller. 
Det händer annars lätt att samtalet kommer in på något som inte är relevant för min 
undersökning. Min ansats är induktiv, en induktiv ansats avser i detta fallet en analys 
som: �sker utan färdiga enheter eller teorier� enligt Westlund i Analys och bearbetning 
av kvalitativa data (2002, s.6). Det innebär att jag samlar in data på ett öppet och 
tillåtande sätt. Jag eftersträvar ett informantperspektiv, ett lärarperspektiv där jag vill få 
fram lärarnas spontana tankar om skönlitteraturen i svenskämnet. Med utgångspunkt 
från detta så tycker jag att induktiv ansats är lämplig att använda.  
 
4.2 Observationsbeskrivning 
 
För att komplettera mina intervjuer och ha möjlighet att inhämta så mycket information 
som möjligt kring min frågeställning har jag valt att göra observationer.  
Jag har gjort dessa vid tre tillfällen, observationer som enligt Patel och Davidson  
(1994, Forskningsmetodikens grunder ) kan kallas ostrukturerade. En ostrukturerad 
observation innebär att man inte har ett utprovat observationsschema utan istället 
registrerar allting under observationen. De skriver vidare att: �vid en ostrukturerad 
observation består observationens registrering ofta i att skriva ner nyckelord�( s.81 ).  
Jag har skrivit ned nyckelord och korta beskrivningar av vad som händer. Jag valde att 
själv konstruera ett observationsschema med en stapel för att notera vilka arbetsmoment 
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eleven gör och en stapel för tid, hur länge de arbetar. För att få ut mest av mina 
observationer var jag känd icke deltagande observatör. Detta innebär enligt Patel & 
Davidson (a.a.) att denna roll är definierad som en observatör som befinner sig utanför 
det aktuella skeendet. Närvaron kan påverka individerna, i detta fall eleverna. Deras 
beteende kan förändras eftersom jag är där, därför avvaktar jag med att börja observera 
direkt. Författarna skriver att i och med att individerna vänjer sig vid observatören 
kommer deras beteende att återgå till det vanliga och observationerna kan börja. 
Elevernas agerande kommer inte tas upp nämnvärt i resultatet utan används för att få en 
tydligare bild av hur skönlitteraturen används i svenskämnet.                
 
4.3 Urval 
 
Jag väljer att intervjua fem lärare på tre olika skolor för att få en bred bild av hur 
skönlitteratur används i svenskundervisningen. Alla intervjupersoner är kvinnliga. 
Anledningen till att jag gör fem intervjuer är att jag tycker det räcker för att kunna 
jämföra svenskundervisningen på de olika skolorna. Dessutom skriver Kvale (a.a.) att 
genom koncentration på enskilda fall blir det möjligt att i detalj studera ett specifikt 
beteende i förhållande till dess omgivning.   
 
Lärarna är öppna och det är inte några problem att jag kommer och intervjuar, de visar 
gärna hur de arbetar. Skolorna ligger i två större städer i Mellansverige. Skola A väljer 
jag därför att jag visste att lärarna inriktar sig på att undervisa utifrån skönlitteratur. 
Skolan är belägen i stad 1 i ett område som ligger centralt. Området är tungt socialt 
belastat och skolan har tjugosju eller tjugoåtta språk representerade och över 60% av 
barnen har ett annat modersmål än svenska, enligt de två lärarna. Skola B väljer jag 
därför att jag har en kontakt där i min före detta handledare (har tidigare arbetat på skola 
C). Skolan ligger i stad 2 i ett område lite utanför stadskärnan, det är en skola som har 
elever från år 1-9. Skola C ligger i stad 2 och är en liten skola med 75 elever som ligger 
närmre stadskärnan, i ett område med lägenheter. Denna skola väljer jag för att jag 
känner till den sedan tidigare. De två lärarna på skola A har föreläst under vår 
utbildning om hur de använder  skönlitteratur i svenskan så jag tar kontakt med dem via 
mail i början av oktober. De två lärarna på skolan B får jag kontakt med genom en av 
mina handledare som nu arbetar på denna skola. Min handledare på skola B får dock 
representera skola C. Jag väljer att göra observationer endast på två av skolorna (skola 
A och B) på grund av att skola C inte var tillgänglig. Dessutom anser jag att jag kan 
relatera det som läraren säger om skola C på intervjun, eftersom jag själv har gjort 
praktik där våren 2002.  
 
4.4 Bortfall 
 
Innan jag började min undersökning hade jag planerat att intervjua sex lärare, tre som 
arbetade utifrån skönlitteratur och tre som arbetade med något annat arbetssätt. Tyvärr 
fick jag ett bortfall, därför tog jag kontakt med en annan lärare på skola C men hon 
tackade nej till intervju på grund av att det var för nära jul och hon inte hann.  
På grund av detta kunde jag endast göra fem intervjuer. Inför observationerna insåg jag 
att jag var sent ute innan jul och efter läraren på skola C:s negativa svar angående 
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intervju beslöt jag att inte kontakta skolan.      
 
4.5 Genomförande 
 
Alla intervjuer genomförs under tre veckor i november månad. Samtliga fem intervjuer 
spelas in på band efter intervjupersonernas samtycke. Jag förklarar inför varje intervju 
vad min uppsats ska handla om och syftet med intervjun. Två observationer görs i år 3 
och en i år 5 under en vecka i december. Jag skriver ned med stödord vad de elever jag 
studerar arbetar med och under hur lång tid. 
 
Skola A 
Intervjuerna på skola A i stad 1 sker i ett klassrum efter skoldagens slut. På grund av 
detta blir vi inte störda utan kan samtala i lugn och ro. Intervjun sker vid ett bord och 
jag sitter mitt emot lärarna. De två lärarna intervjuas samtidigt och på grund av deras 
nära samarbete kan de en i taget svara på min frågor utan att det blir rörigt. Intervjun tar 
femtiofem minuter.  
 
Observationen på skolan görs under två dagar, en dag med varje lärare. Under båda 
lektionerna sitter jag vid sidan av eleverna i klassrummet medan de arbetar. Första 
observationen görs under två lektioner i år 3. Ena lektionen är en timme och tjugofem 
minuter lång, den andra är fyrtiofem minuter. Jag väljer slumpvis ut åtta elever som jag 
studerar, två flickor och sex pojkar. De är endast fyra flickor av fjorton i klassen, därför 
blir det en snedfördelning könsmässigt i vilka jag studerar. Den andra observationen 
görs i år 5 hos den andra läraren som jag intervjuat. I år 5 är det nivågrupperat i 
svenskämnet. Observationen varar under två lektioner, tillsammans under en timme och 
fyrtio minuter. Av de elva eleverna studerar jag sex pojkar och två flickor, även här är 
det få flickor, endast tre totalt.  
 
Skola B 
Intervjuerna på skola B sker vid två olika tillfällen. Intervju nummer tre i ordningen 
hålls i ett rum bredvid lärarens klassrum och vi sitter vid ett runt bord. Samtalet tar 
trettio minuter. Efter intervjun bestäms en tid för observation i hennes klass. Den fjärde 
intervjun görs i ett lärarens arbetsrum, vi sitter mittemot varandra vid ett bord. Intervjun 
tar trettio minuter. Observationen på skolan genomförs en vecka senare i år 3. Under 
observationen sitter jag vid sidan, längst fram i klassrummet. Jag väljer slumpvis ut åtta 
elever, sex är pojkar och två flickor. Antalet flickor är färre därför blir det en 
snedfördelning könsmässigt vilka jag studerar. Lektionen varar i en timme och även 
observationen.  
 
Skola C 
Intervjun av läraren som arbetat på skola C görs på skola B i lärarens klassrum, efter 
skoldagens slut. Läraren sitter vid sin kateder och jag på en stol mitt emot. Intervjun tar 
cirka trettiofem minuter. 
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4.6 Validitet & reliabilitet 
 
Validitet avser enligt Patel och Davidson (1994) att undersöka det man avser att  
undersöka, gör man det har man god validitet. Här rör det sig om att jag har undersökt 
hur olika lärare använder skönlitteratur i svenskämnet. Jag har intervjuat lärare och fått 
fram hur de förhåller sig till sin undervisning, hur de tänker och känner kring den, 
upplever den. Dessa beskrivningar blir föremålet för analys och tolkning, och de utgör 
underlaget för min undersökning och de slutsatser som dras. Detta gör att underlaget blir 
subjektivt. Merriam (1994) tar upp detta och skriver att det finns inte något objektivt 
sätt att garantera validitet, det finns bara olika tolkningar av den. Olika faktorer att tänka 
på när det gäller den inre validiteten poängteras. Han skriver att respondenten inte talar  
för sig själv utan det finns alltid en uttolkare eller översättare, man observerar inte en 
företeelse utan att förändra den något, ord är abstrakta symboliska representationer av 
verkligheten, inte verkligheten i sig själv. Dessa faktorer rör mig eftersom det är jag 
som transskriberat och tolkat intervjuerna, gjort observationer och sammanställt i skrift. 
Jag vill poängtera att de intervjuer jag gjort tyvärr har varit begränsade på grund av de 
bortfall jag haft.  
 
Undersökningens reliabilitet innebär dess tillförlitlighet, hur tillförlitligt det material 
som jag fått fram är. Jag har spelat in intervjuerna på band, vilket gör att reliabiliteten 
blir högre enligt Patel och Davidson (a.a.). Genom dessa inspelningar kontrollerar jag 
att jag korrekt uppfattat de beskrivningar lärarna gjort om hur de använt skönlitteraturen 
i undervisningen. Merriam (a.a.) tar upp frågan om i vilken utsträckning ens resultat kan 
upprepas om undersökningen görs igen. Jag menar att reliabiliteten i detta fall är hög. 
Om en annan forskare skulle göra min undersökning idag anser jag att samma resultat 
skulle framkomma. Skälet till detta är att de intervjuade lärarna skulle svara likadant på 
frågorna eftersom det är deras uppfattning om skönlitteraturen och om sin undervisning 
i svenskämnet. Dock kan jag inte vara säker eftersom beteendet hos människan inte är 
statiskt utan i hög grad föränderligt (Patel & Davidson 1994). Kommer samma 
undersökning genomföras om tio år kan reliabiliteten vara lägre eftersom lärarna 
eventuellt har ändrat uppfattning.  
 
4.7 Bearbetning av material 
 
För att kunna bearbeta mitt material från intervjuerna har jag kategoriserat det. 
Kategorierna skapar jag själv utifrån de frågor jag har på mina intervjuguider och dessa 
frågor utgår från mina tre frågeställningar. På intervjumanualerna hänvisar frågan utgår du 
från materialet eller eleven i din svenskundervisning och beskriv hur du arbetar med 
skönlitteratur/ berätta om din svenskundervisning  till den första frågeställningen: hur olika 
lärare använder skönlitteratur i svenskämnet. Frågan varför har du valt att arbeta på 
detta sätt och hur påverkar skönlitteratur eleverna utgår från frågeställning 2, varför 
läraren har valt att använda skönlitteratur på det sättet. Frågan vad det finns för 
fördelar respektive nackdelar med att arbeta utifrån skönlitteratur/ på annat sätt och hur 
utvecklas arbetet med skönlitteratur/svenska från de högre till de lägre åren härleder till 
sista frågeställningen, vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur 
i svenskämnet. Utifrån frågorna på intervjumanualen har jag sedan markerat i materialet 
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för varje frågeställning. När jag sammanställt materialet har jag skrivit ned vad de fem 
lärarna berättat vid varje fråga. I varje fråga har jag sett olika kategorier som bildats 
naturligt, dessa diskuterar jag i analysen av intervjuerna och observationerna.            
 
4.8 Metoddiskussion 
 
Jag är själv väldigt intresserad av att använda skönlitteratur i min kommande 
undervisning och ser positivt på skola A och lärarna där som använder skönlitteratur i 
svenskämnet. Gör denna uppfattning att jag inte är objektiv i mitt analyserande av 
uppsatsen, ger jag en mer positiv bild av hur de undervisar i svenskämnet på  skola A? 
Jag har försökt att undvika detta och förmedla en rättvis bild av alla skolorna.  
 
En aspekt som kan påverkat mitt resultat är att jag använt olika intervjumanualer. En 
intervjumanual (bilaga 1) har använts när jag intervjuade lärarna på skola A eftersom 
jag visste att de där utgick från skönlitteratur i svenskämnet. Under intervjuerna på 
skola B och C användes en annan intervjumanual (bilaga 2) på grund av att jag inte 
visste hur de arbetade i svenskämnet. Jag inser i efterhand att det hade varit bättre med 
endast en intervjumanual, att detta gjort att resultatet hade varit mer tillförlitligt. Nu kan 
jag inte svara på hur resultatet påverkats och om lärarna skulle svarat annorlunda med 
samma intervjumanual. Tyvärr har jag vid några frågor i intervjuerna fått otydliga svar 
så att jag inte kunnat utnyttja dem. Detta kan ha berott på olika saker, att läraren har 
missuppfattat frågan eller att jag har frågat på ett sätt som varit svårt att förstå. Jag 
borde inte nöjt mig med dessa otydliga svar utan frågat igen. Vid vissa frågor har jag 
inte kunnat höra vad som sagts under inspelningen när jag transskriberat. På grund av 
detta har jag valt att inte redovisa dessa lärares svar. De här aspekterna gör att resultatet 
blir sämre. Intervjuerna jag gjort speglar inte en könsmässigt rättvis bild av olika lärares 
arbete med skönlitteratur i svenskämnet, eftersom alla de intervjuade är kvinnliga. En 
annan sak som tyvärr kan göra att skola C inte ger samma bild som de andra skolorna, 
är att jag inte hade möjlighet att göra en observation där på grund av att jag var sent ute 
innan jul.  
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5. Resultat 
 
Jag kommer i mitt resultat redovisa det material jag fått från de intervjuer och 
observationer jag genomfört. Redogörelsen utgår från frågorna på intervjumanualerna 
(se bilaga 1 och 2). Från intervjumanual ett redovisas inte fråga 1-4 och från 
intervjumanual två fråga 1-3. Detta på grund av att dessa frågor endast hade i uppgift att 
få igång intervjun. Sista frågan redovisas inte heller eftersom den i efterhand inte känns 
relevant för min undersökning. 
 
5.1 Intervjuer 
 
På frågan utgår du från eleven eller materialet i din svenskundervisning, ger två av 
de fem lärarna ett tydligt svar. Lärare 2 på skola B tänker på eleverna i första hand men   
hon anser att även materialet styr svenskundervisningen:   

 
Jag tänker på eleverna i första hand, men visst är det materialet som styr 
också, man använder ju det som man har köpt in.   

 
Läraren på skola C tycker att svenskundervisningen utgår från eleven, eftersom den är 
så pass individualiserad: 

 
Utgår från eleven för att alla elever hade olika material [�] så tycker jag att 
man kan säga, där utgick man verkligen från eleven.  

 
När jag ber lärarna att beskriva hur du arbetar med skönlitteratur / din 
svenskundervisning  beskriver lärarna på skola A sitt arbetssätt som ett sätt att tänka. 
Skönlitteraturen är en grundpelare för dem och de vill att den ska gå som en röd tråd 
genom allting: 

 
Man har kommit så långt så det handlar om ett sätt att tänka. Vi vet att vi inte 
har läroböcker, men läromaterial eller någonting annat.   
 

När vi kommer in på begreppet skönlitteratur på skola B pratar lärarna om läsning som 
ett sätt att arbeta på. De anser båda två att det är väldigt viktigt för barn att läsa. De 
nämner olika arbetsätt vid läsning, lärare 1 syftar på klassens läsebok som hon läser 
högt ur och lärare 2 syftar på att eleverna själva läser femton minuter varje morgon:    

 
Läseboken som vi har [� ] vi har haft samma läsebok hela tiden, den heter 
�Vi läser�, där handlar det nu om till exempel om Selma Lagerlöf och Nils 
Holgersson och då finns det en berättelse att läsa för dem om hans resa i 
Sverige. (Lärare 1) 

 
Läraren på skola C nämner också läsning som ett arbetsätt när begreppet skönlitteratur 
kommer upp. De har varsin bänkbok och varje vecka finns det en fast lässtund inlagd på 
schemat.    

 
Lärarna har olika arbetssätt i sin svenskundervisning. På skola A har de i sitt arbetssätt 
med skönlitteratur, ett inslag som lärarna kallar citat och tanke. Eleverna läser hemma 
och tar fram en stark mening eller ett citat. De skriver varför de valt just denna mening 
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eller detta citat och berättar sedan i skolan om sin kommentar. Eleverna arbetar även 
med att läsa olika texter, med tidningar, bilder och dokumentation: 

 
Citat och tanke, de får läsa [� ] där var och en få plocka ut ett citat. Sen 
kanske man skriva sin egen kommentar, vad är det, varför har jag valt det  
[� ] jag tycker att det är en stark mening ett starkt stycke, vad är det jag 
funderar på?   
  

På skola A berättar lärarna att de läser mycket skönlitteratur för eleverna och att de även 
låter eleverna läsa mycket utan att de ska göra uppgifter till boken ifråga: 

 
Två eftermiddagar i veckan slutar de dan med att man sitter och läser tyst, 
och då är det minst en halvtimme [� ]. Det ska inte vara så att du gör det här  
och är du klar snabbt ta fram och läs i fem minuter det är inte så vi använder, 
utan alla ska få sin tid att läsa och ha det skönt i tystläsning och sen bara få 
njuta utan att allt är uppgifter till.  

 
På skola B arbetar eleverna med egna planeringar. Lärare 1 kallar arbetssättet för  att 
arbeta med Planen. Hon utgår från läromedel där eleverna får läsa och svara på frågor, 
skriva skrivstil, skriva dikter, arbeta med rimord, skriva brev och berättelser, läsa 
böcker, dikter och bänkbok. Hon har lagt in övningar som �spring 3 varv runt huset� på 
Planen, just för att barn behöver röra på sig lite för att klara av att arbeta. De spelar även 
upp pjäser och gör sketcher: 

 
Planen, det är ett schema som man får kryssa över rutor då när man jobbar, 
det kanske står skriv en sida skrivstil eller jobba två sidor i extraboken i 
svenska eller spring tre varv runt huset eller gå och krama nån. Jag har små 
grejer inlagda som gör att de får röra lite på sig. 
 
Men mest är det att de ska sitta och jobba i sina böcker. Det är som en 
berättelsebok där de ska sitta och skriva berättelser fritt. När de har skrivit en 
berättelse så måste dom rätta den själva först, de måste läsa igenom noga. Sen 
rättar jag tillsammans med dom och så läser jag upp.  
 

Lärare 2 på samma skola låter eleverna själva planera och utvärdera sin vecka i 
svenskan. Eleverna arbetar med många olika saker till exempel svenskböcker med 
grammatikövningar, övningar med ordlistan, stavning, skrivstil, frågor utifrån böckers 
texter, fri skrivning, skrivuppgifter  tänk om, finn och lär om: 

 
Böckernas värld [� ]  utdrag ur olika böcker till exempel en text om Agaton 
Sax. Sen får man frågor på den och så får man �gåvidare� uppgifter där man 
måste gå till biblioteket för att lösa och kanske leta reda på fler böcker om 
honom, såna uppgifter.  
 

Eleverna får välja ett eller två moment som de arbetar med under en vecka sedan får de 
inte välja samma saker veckan därpå. Meningen är att de ska göra alla moment, roliga 
som tråkiga. När de utvärderar svarar de på frågor som läraren skrivit på planeringen, 
det kan exempelvis vara: Vad har du lärt dig under veckan? Har du hunnit med allt du 
planerat, varför? Läraren på skola C arbetar med egen planering. Varje fredag planeras 
veckan därpå samtidigt som eleverna utvärderar veckan som varit. Blir eleverna inte 
färdiga med planeringen får de skriva vad som hindrat dem eller vad som gått dåligt. 
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Läraren kommenterar vissa veckor i planeringsböckerna, då handlar det om positiv 
respons: 
 

Planeringsböckerna, de spelade ju stor roll i svenskan.  De planerade på 
fredagen och så skrev de ett brev hem och  tog med sig boken över helgen. 
Mamma och pappa skulle läsa brevet hemma och gärna skriva nåt litet svar.   
 

Alla skolorna använder eller har använt skönlitteraturen som källa i olika teman eller 
läsprojekt. På skola A har man bland annat haft tema vikingatiden. Lärarna har 
introducerat temat med att högt läsa någon berättelse som handlar om vikingatiden.  
På detta sätt tycker de att eleverna får en bra förförståelse för temat:    

 
När vi jobbar med vikingatiden så finns det jättemycket skönlitteratur. Vi 
läser väldigt mycket för barnen. Högläsning för barnen. 

 
På skola B har lärarna olika läsprojekt. Lärare 1 låter eleverna läsa mycket hemma 
under olika perioder, medan lärare 2 förra våren startade ett projekt med en annan klass 
i Göteborg. Det mynnade ut i en tävling om hur många sidor varje klass kunde läsa 
under några veckor. Det finns även en bibliotekarie anställd på skolan som läraren tar 
hjälp av. När det kommer nya böcker går klassen till biblioteket och lånar och har 
�bokprat�:     

 
I våras [�] läste vi en kvart om dan. Då fick de låna hem biblioteksböcker 
och sen läste de hemma högt för någon förälder. Minst fyra dagar i veckan en 
kvart varje dag. (lärare 1)  
 
I tvåan och trean brevväxla vi med en klass i Göteborg och dom utmana vi på 
ett läsprojekt. Då läste, räknade vi under några veckors tid hur mycket man 
läste. (lärare 2 ) 
 

Läraren på skola C berättar om det projekt skolan haft som kallas hela huset läser. 
Under en period fick de stora eleverna på skolan läsa för de små. Lärarna delade in alla 
skolans elever i olika grupper och varje tisdag läste hela huset:  

 
Hela huset läser det var ju också en trevlig grej som hade med skönlitteratur 
att göra. De stora barnen läste för de små [�] så hann de läsa i en kvart tjugo 
minuter.  

 
Lärarna berättar om hur deras läxor är upplagda i svenskämnet. Skola A arbetar med 
citat och tanke även som en läxform. Både skola B och C har läsläxor varje vecka. 
Lärare 1 på skola B låter eleverna läsa från läseboken Vi läser och sedan diskuteras 
innehållet i texten. Ibland dramatiserar eleverna styckena för varandra som sedan spelas 
upp för två andra klasser på fredagen: 

 
En läsläxa varje vecka [�].  Det är ju från den här läseboken, då så pratar vi 
om innehållet i texten. Det är väldigt roliga böcker och diskutera, dom känner 
igen sig i dom. Ibland så dramatiserar vi dom styckena.  
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På skola C berättar läraren att eleverna läser skönlitterära böcker i läsläxan varje vecka,  
inga läseböcker används:  
 

Läsläxa varje vecka [�] utgick man från skönlitteratur. Då var det ju inga 
läseböcker eller så, det var ju  bara skönlitteratur.   

 
På frågan varför har du valt att arbeta på detta sätt berättar lärarna på skola A att de 
valt att arbeta utifrån skönlitteratur för att det fanns ett behov underifrån som deras 
rektor understödde. Lärarna vill att eleverna ska reflektera över sin läsning, de vill få 
igång det egna tänkandet. De vill även få eleverna att arbeta tillsammans och bli 
berörda: 
 

Svenskan är  ett kommunikativt ämne i yttersta grad. Då kan man inte sitta 
för sig själv och skriva eller läsa böcker, utan då måste man också använda 
sig av gruppen [�]. Barnen ska för det första förstå syftet med varför vi gör 
det vi gör, de ska bli berörda av det vi gör. 

 
Lärare 1 på skola B tycker att den egna planeringen är ett bra arbetsätt. Hon har arbetat 
fram Planen under de många år som hon varit lärare. Idén till den hittade hon på en 
annan skola i stad 2 där hon arbetade som vikarie. Den andra läraren på samma skola sa 
att hon valt att arbeta individualiserat på grund av elevernas olika kunskapsnivåer och 
för att få dem att förstå att de lär sig för sin egen skull: 

 
Att skapa motivation och låta dem ta eget ansvar. Dom jobbar ju för sin egen 
skull vill man ju försöka få dem att inse [�]. Att det är någonting de tänker 
på under tiden de jobbar, vad är det egentligen jag lär mig nu när jag håller på 
med det här?  

 
Läraren på skola C berättar att hon inte själv valt att arbeta individualiserat med 
portfolio utan att det arbetssättet redan fanns när hon började arbeta på skolan: 

 
Jag valde ju inte detta utan det var ju ett arbetssätt som de har utarbetat där.  

 
Frågan hur påverkar skönlitteratur eleverna svarade endast tre av lärarna tydligt på, och 
lärarna på skola A anser att deras arbetsätt med skönlitteratur  påverkar 
språkutvecklingen positivt: 

 
Språkutveckling, för då använder man gruppen som resurs. Du kanske har 
kommit längre, är väldigt mogen och har andra tankar. Då kan ju jag få 
förståelse och lära av dig.  Det är inte bara av oss lärare de lär, utan de är 
väldigt mycket av varandra.  

 
Lärare 1 på skola B tycker att det viktigaste vid läsning av skönlitteratur är att väcka ett 
intresse hos eleven. För att göra det brukar hon läsa högt för dem, hon vill att de själva 
ska bli nyfikna och inse hur roligt det är att läsa.     
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När vi diskuterar vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att arbeta 
utifrån skönlitteratur/ på annat sätt, så säger lärarna på skola A att de inte ser några 
nackdelar med att arbeta utifrån skönlitteratur, dock finns det svårigheter. Dessa 
svårigheter är främst ekonomiska, de har inte pengar att köpa klassuppsättningar av 
böcker eller få författarbesök. Dessutom finns det svårigheter när det kom nya elever 
som inte tidigare arbetat på detta sätt, de får en kulturchock när de ska börja arbeta 
självständigt och reflektera berättar lärarna. De förklarar varför de inte vill arbeta 
läromedelsstyrt och vad nackdelarna med detta arbetssätt är enligt dem: 
 

Vi jobbar ju mycket med innehåll, med språkutveckling [�]. Αtt läromedel 
lätt styr upp om man jobbar med veckans ord varje vecka från tvåan [�]. Vi 
tror rätt mycket du tappar lusten  att lära. Sättet att tänka själv, du blir ett 
görarbarn och inte ett förståbarn.  

 
Lärare 1 på skola B tycker att fördelarna med Planen är att eleverna kan arbeta 
självständigt och de behöver inte fråga så mycket. Dessutom tydliggör den för eleverna 
att de gjort något när de får kryssa över en övning. Hon säger även att det är en fördel 
för henne som lärare. Det krävs inte så mycket förberedelse inför lektionerna om hon 
gör en plan så räcker den 3-4 veckor, för somliga elever ännu längre. Det som krävs av 
henne är i stort sett att följa upp och rätta.  
 
Lärare 2 på samma skola anser att nackdelarna med egen planering är att vissa elever 
inte klarar av att arbeta självständigt, för några elever är det helt omöjligt att ta det 
ansvaret. Hon berättar att många barn tycker det är svårt att ha många olika saker att 
välja på att arbeta med. När det blir på detta sätt väljer eleven det han eller hon tycker är 
roligt och då missar några barn vissa bitar. Läraren kommer in på sin roll i arbetssättet 
med egen planering. Hon tycker att om hon endast låtit dem arbeta i sina läroböcker så 
hade hennes arbetsbörda blivit mindre och hon hade haft mer kontroll över vad eleverna 
arbetar med. Läraren på skola C tycker att fördelarna med egen planering är att man 
utgår från eleven och det är lätt att  göra det med detta arbetsätt. Nackdelarna är att 
eleverna kollar på varandra och jämför hur långt klasskompisarna har kommit på 
planeringen. Hon tycker också att det är lätt att någon faller igenom det 
individualiserade systemet, en elev kan sitta och inte komma någonstans och plötsligt 
kan det gått ett par veckor. Det är svårt som lärare att se om eleverna gör det de ska. 
Hon sa att hon såg vissa barn som föll igenom systemet, en del barn hade behövt ett mer 
styrt arbetssätt. 
 
På frågan hur utvecklas arbetet med skönlitteratur/ i annat arbetsätt från de lägre 
till de högre åren berättar lärarna på skola A om en utveckling som startar redan när 
eleven börjar i sexårsverksamheten: 
 

Det ska finnas en röd tråd från det att barnen börjar på sexårs till att de är 
uppe i år fem [�]. Då gäller det inte bara att vilken typ av läromedel utan det 
här att vi använder skönlitteratur. Vi tittar på både arbetssätt och arbetsformer 
så att det hela tiden ska ske en utveckling. 
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Lärarna anser att det handlar om ett förhållningssätt till barn, litteratur, inlärning och 
olika arbetssätt. Det är ingen skillnad om man arbetar med sexåringar eller i år 5. De 
poängterar att de även ska kunna hitta texter till de små barnen.   
 
Lärare 1 på skola B berättar att de i första klass får arbeta med bokstäverna efter ett 
schema, först i år 2 får de arbeta med egen planering, Planen. Då tycker eleverna att 
Planen är väldigt spännande eftersom de har fått vänta ett helt år att börja arbeta med 
den. Planen blir svårare i år 3 och då kräver hon också att eleverna ska kunna stå inför 
klassen och berätta om till exempel en bok de läst. På skola C arbetar de utifrån 
planeringsböckerna redan från skolstarten, men materialet ändras från år till år. I år 1 
läser eleverna en liten text och svarar på en lätt fråga medan de i år 3 läser en lång text 
och svarar på flera fria frågeställningar. Skönlitteratur läser de redan från första året, 
enkla böcker med en mening på varje sida.       
 
5. 2 Observationer 
 
Skola A 
Under min observation på skola A är jag med som känd icke deltagande observatör hos 
två lärare vid olika lektionstillfällen. Det första tillfället i år 3 varar sammanlagt i 130 
minuter. Först är det samling innan lektionen börjar och läraren berättar vad som händer 
idag och vem jag är. Samlingen sker i en ring där alla sitter på stolar. En elev har fått i 
uppgift att skriva dagbok över en dag i hennes liv. Hon läser ur dagboken under 
samlingen. Läraren leder diskussion om vad hon gjort. Sedan leder hon in samtalet på 
boken Snögrottan av Laura Trenter som de har som högläsningsbok. Efter detta berättar 
läraren att de ska ha boksamtal om de böcker de läst hemma. Läraren och eleverna har 
en diskussion om hur man har ett boksamtal och att det är viktigt att lyssna på varandra. 
Utspridda i klassrummet i grupper om två och två eller tre berättar eleverna vad deras 
bok handlar om och även om de bilder de ritat till. Bland de böcker som samtalen 
handlar om finns Hodja, Den lyckliga grodan och Gullivers resor. Läraren samlar in de 
bokpapper eleverna gjort. Hon läser högt ur Snögrottan och förklarar svåra ord i texten. 
Efter rasten är det boksamtal om Sejtes skatt. Eleverna sitter enskilt vid sina bänkar som 
är utspridda i klassrummet. Läraren frågar om personerna i boken och repeterar vad 
första kapitlet handlar om med hjälp av det eleverna kommer ihåg. Ordet tjuta kommer 
upp till diskussion, en elev förklarar att det är samma sak som att gråta. Läraren läser en 
stund i boken och därefter ber hon dem att läsa samma text som är kopierad i deras �text 
och tankebok�. Eleverna ska ta ut en stark mening eller citat och stryka under den. 
Därefter ska de motivera varför de valt den och skriva tio saker som de skulle vilja ha 
med sig om de var tvungna att fly. Eleverna börjar arbeta till lugn musik och dämpat 
ljus.  
 
Det andra lektionstillfället på skola A i år 5 varar 100 minuter och eleverna sitter vid 
bord i grupper om fem eller fyra. Läraren börjar med att fråga eleverna hur det gått att 
läsa boken Sanning och konsekvens  av Annika Thor. Eleverna får berätta vilka citat de 
tagit ut från boken och varför, ordet citat förklaras av läraren med en elevs hjälp. 
Läraren visar citatet �alla hatar mig utom du� på overhead. Klassen för en diskussion 
om meningen och läraren frågar om de tycker hata är ett starkt ord.  



 32

Olika citat diskuteras och vad som händer vid dessa citat i boken. Läraren visar en 
sammanfattning en elev gjort av boken. Ordet trakassera finns med, diskussion kring det 
ordet. Därefter läser hon ett stycke och tar upp uttrycket �att få en tung ryggsäck� till 
diskussion, vad betyder det? Läraren fortsätter läsa och eleverna får i uppgift att skriva 
en kommentar kring ett utvalt citat. Eleverna får berätta vad de skrivit. Efter rasten läser 
läraren ur boken igen, och hon ger dem i läxa att läsa i boken och ta ut två citat. 
Dessutom ska de beskriva två personer från boken, både deras yttre och inre 
egenskaper. Läraren frågar hur de skulle beskriva henne, yttre och inre egenskaper. 
Diskussion. Efter detta har de retorik, de får i grupper berätta en rolig historia som de 
tagit med sig hemifrån. Därefter grupparbete om �vad man ska tänka på som talare� och 
�hur en bra publik ska vara�.     
 
Skola B 
Min observation på skola B görs i år 3 där lärare 1 undervisar. Observationen sker under 
ett lektionstillfälle i åttio minuter. Vid lektionens början presenteras jag, sedan är jag 
känd icke deltagande observatör. Dock blir jag tvungen att gå runt i klassrummet 
eftersom jag inte annars kan ta del av vad de gör. Eleverna sitter enskilt i bänkar som är 
placerade mot katedern och svarta tavlan. På lektionen har eleverna en bilduppgift som 
består av att måla en tomte med vattenfärg. Några elever arbetar med detta medan några 
som är klara fortsätter att göra olika moment på Planen. De arbetar självständigt och de 
moment som jag ser att eleverna arbetar med är olika. En elev gör ett arbetsblad där 
substantiv och adjektiv stryks under, en annan arbetar i Piron, en arbetsbok. Eleverna 
skriver av en dikt med skrivstil och gör egna påhittade om ett djur. Läraren ger förslaget 
att de kan skriva vad djuret gör, till eleverna som tycker det är svårt, Några elever läser 
bänkbok som de lånat på skolans bibliotek. Några bildar olika meningar med kort, ett 
substantiv, adjektiv och ett verb exempelvis "arg kille äter". En elev städar bänken och 
springer fyra varv runt huset.  
 
5.3 Analys av intervjuer och observationer 
 
I arbetet med intervjuerna och observationerna har jag utifrån mina tre frågeställningar sett 
olika saker när det gäller hur lärare använder skönlitteratur i svenskämnet, varför läraren 
har valt att använda skönlitteratur på det sättet och vilka för- och nackdelar det finns med 
att använda skönlitteratur i svenskämnet.  
 
Skillnaden i arbetssättet på skola A om man jämför med skola B och C när man ser till 
skönlitteraturen är markant. Lärarna på skola A har ett helt annat arbetsätt eftersom de 
arbetar utifrån skönlitteratur på ett tematiskt sätt. Om man ser till Malmgrens (1988) 
definitioner av svenskämnet så arbetar de med svenskämnet som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne, där skönlitteraturen blir en källa till kunskap och 
upplevelse. De läser mycket för eleverna och de får även läsa själva utan att det alltid är 
uppgifter till. Undervisningen är funktionaliserad vilket innebär att innehållet betonas 
och språkliga färdigheter utvecklas i sådana situationer där eleverna undersöker 
verkligheten. Lärarna betraktar sitt arbetssätt som ett sätt att tänka. Skönlitteraturen är 
en grundpelare och de vill att den ska gå som en röd tråd genom svenskämnet. Om man 
ser till observationerna på skolan så visas det tydligt att lärarna vill att skönlitteraturen 
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ska vara en grund i svenskämnet. Skönlitteraturen finns med som en bas i många 
lektioner. Eleverna får genom sina tankar och reflektioner berätta hur de upplevt olika 
böcker de läst. När eleverna får välja citat från en bok och skriva om i �text och 
tankeboken�, eller när läraren under andra observationen startar en diskussion kring 
olika citat de skrivit, speglas deras tankar. Olika erfarenheter, både positiva och 
negativa, belyses genom att de får skriva och berätta om vilka tio saker de skulle ta med 
om de var tvungna att fly. Funderingar väcks. Eleverna får arbeta med dämpad 
belysning och lugn musik vilket gör att en skön och avslappnad stämning sprider sig i 
klassen.  
 
Svenskämnet på skola B ses som svenska som färdighetsämne. Undervisningen är i 
huvudsak formaliserad. Detta syns tydligt under observationen på skolan. De olika 
moment eleverna gör i svenskämnet som exempelvis grammatikövningar, skrivstil, 
skrivuppgifter, diktskrivning, läsning, svara på frågor och arbeta i arbetsböcker syftar 
till att träna formen på språket i olika delfärdigheter. Det kopplas inte till något 
sammanhang eller innehåll. Lärarna använder inte skönlitteraturen som utgångspunkt i 
svenskämnet, utan som ett av många moment på den egna planeringen .Vid läsning 
använde de skönlitteratur, de anser att det är viktigt för barn att läsa. Lärare 1 talar om 
klassens läsebok som hon läser högt ur och lärare 2 poängterar att eleverna själva läser 
tyst varje morgon. Eftersom läraren låter eleverna börja dagen med att läsa sin bänkbok 
en stund blir den inte ett moment att fylla ut tiden med vilket Nilsson (1997) kritiserar 
starkt. Här är det läsning för läsningens skull. På skola C talar läraren också om 
skönlitteraturen i samband med läsning. Läsningen är ett arbetssätt i form av fasta 
lässtunder på schemat där eleverna läser sina bänkböcker. Svenskämnet betraktas även 
här som ett färdighetsämne, undervisningen är formaliserad.  
 
På skola A valde man att arbeta utifrån skönlitteratur för det fanns ett behov som 
rektorn stod bakom. Lärarna vill att eleverna ska reflektera över sitt lärande och sin 
läsning. Det egna tänkandet är centralt. Säljö (2000) skriver att kommunikation inte är 
en reflekterande individs tankar utan tänkandet är ett kommunikativt arbete, aktiva 
handlingar från både individers och kollektivets sida. Detta ser man hos lärarna på skola 
A under observationerna. Diskussioner i klassen är en viktig del i svenskämnet, det 
kommunikativa lärandet betonas,  att kunna arbeta tillsammans och bli berörd. På skola 
B säger lärare 1 att hon valt att arbeta utifrån Planen på grund av att hon tycker att det är 
ett bra arbetssätt. Eleverna kan arbeta självständigt och de behöver inte fråga så mycket. 
Förberedelsen blir inte heller betungande eftersom en Plan räcker 3-4 veckor. Den andra 
läraren anser att det är elevernas olika kunskapsnivåer som har fått henne att välja att 
arbeta individualiserat. Hon vill försöka att få dem att förstå att de lär sig för sin egen 
skull. Läraren på skola C valde inte själv arbetssättet med egen planering utan det fanns 
redan på skolan när hon började.       
 
Lärarna på skola A ser inga nackdelar med att arbeta utifrån skönlitteratur men att det 
finns svårigheter. Svårigheterna är ekonomiska, skolan har inte råd att köpa in 
klassuppsättningar av böcker eller som lärarna vill, ordna författarbesök. Andra 
svårigheter de kan se med arbetssättet är när det kommer nya elever. Om dessa elever 
inte innan arbetat på ett reflekterande och självständigt sätt kan de få en kulturchock.   
Lärarna anser att ett läromedelsstyrt arbetsätt gör att eleverna tappar lusten att lära och 
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sättet att tänka själva, därför vill de inte arbeta så. Nilsson (1997) kritiserar även han en 
stark läromedelsstyrning och menar att all läsning måste vara meningsfull och att texter 
ska handla om sådant som elever intresserar sig för. Tyvärr är läroböcker som uppfyller 
dessa krav väldigt sällsynta och då tycker han att man som lärare får leta bland 
skönlitteraturen, precis som skola A gör. Båda lärarna på skola B påpekar att 
nackdelarna med att arbeta med egen planering är att vissa elever inte kan arbeta 
självständigt. Det är omöjligt för dem att ta det ansvaret. Vid observationen såg jag 
detta, en elev som inte gjorde något under hela lektionen. Han var väldigt rastlös och 
kunde inte koncentrera sig på att sätta igång att arbeta. Talade med kompisarna och 
frågade läraren olika saker. Läraren på skola C nämner också att en del elever inte kan 
arbeta individuellt och att dessa kan falla igenom systemet och sitta ett par veckor utan 
att få någonting gjort. Dessutom är det lätt att eleverna jämför hur långt 
klasskompisarna kommit i planeringen. Annars anser hon att det är positivt med egen 
planering, det är ett bra arbetssätt när man vill utgå från eleven.   
 

6. Diskussion 
 
Den bild jag får av lärarna är att de ser på arbetet med skönlitteratur i svenskämnet på 
olika sätt. Jag anser att detta grundar sig i lärarnas olika syn på lärande, syn på 
svenskämnet och syn på eleven.  
 
Jag menar att lärarna på skola A anser att kunskapen finns hos varje människa, hos varje 
elev. Läraren blir en vägledare fram till den kunskapen. Eleven ska vara i fokus, det är 
elevens inre möjligheter och reflektioner man vill få fram. Kan det vara så att de arbetar 
med lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2000) är inne på? Ett 
perspektiv där kommunikation och språkanvändning är länken mellan barnet och 
omgivningen? Jag ser ett samband eftersom de använder kommunikationen och språket 
som en länk mellan eleven och läraren, eleven och föräldern och eleven och skolan. 
Reflektion och lärande sker i interaktion med andra elever och med läraren. Tänkandet 
blir ett kommunikativt arbete. Om man jämför synen på lärandet på skola B och C med 
det på skola A, så tycker jag att lärarna som jag intervjuat på skola B och C har ett 
kognitivistiskt synsätt. Undervisningen och elevernas inlärning rör kunskaper, tankar 
och begrepp. Eleverna söker själva kunskap när de arbetar med olika moment utifrån sin 
planering, man utgår från elevens kunskaper och förutsättningar. Detta sker dock 
begränsat eftersom det är lärarna som gör planeringarna, vilka läroböcker och vilket 
material som ska användas. Både eleven och materialet styr lärarens undervisning i 
svenskämnet. 
 
Mitt arbete visar att lärarna på skola A ser svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne (Malmgren 1988). Undervisningen är funktionaliserad. Bearbetningen av de barn- 
och ungdomslitterära böckerna som exempelvis det kommunikativa arbetssättet och 
citat och tanke, syftar till att höja läsupplevelsen och utveckla eleven. Om jag utgår från 
det som jag såg under min observation så anser jag att de lyckats med att höja elevernas 
läsupplevelse och få dem att utvecklas. De diskussioner som fördes kring olika böcker 
på lektionerna visar på det. Livliga diskussioner som visar att eleverna reflekterar över 
olika problem, vardagliga och världsliga. Jag får uppfattningen att lärarna betraktar 
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läsningen som en konst, de vill att den ska verka i eleverna på egen hand utan 
bearbetning hela tiden. Därför använder de också boken till upplevelseläsning och för 
njutnings skull precis som Nilsson (1997) skriver om.  
 
Jag anser att skola B och C ser svenskämnet som ett färdighetsämne och att deras 
undervisning huvudsakligen är formaliserad. Förhållningssättet till skönlitteraturen är 
annorlunda än på skola A. De ser på skönlitteraturen som ett av alla moment som ska 
användas i undervisning. Skönlitteraturen kommer in i svenskämnet genom läsningen. 
Det sker när eleverna läser bänkboken, läraren läser högt eller när eleverna gör uppgifter 
till någon skönlitterär bok. Jag menar att många lärare använder skönlitteratur som 
lärarna på skola B och C gör. Nilsson (1997) kritiserar bänkboksläsning och skriver att 
denna sorts litteraturläsning endast används för tidsutfyllnad eller lästräning. Jag håller 
med Nilsson när han påpekar detta, det är ofta jag sett ute i skolorna att bänkboken 
används för tidsutfyllnad. I vissa fall har dock eleverna bett att få läsa tyst en stund, 
något som jag kan förstå att de tycker är avkopplande. Jag anser att det är viktigt att 
lärarna låter eleverna reflektera över det de läst eftersom det är skolan som är med och 
skapar normen och attityden kring läsning av skönlitteratur. Får eleven uppfattningen att 
läraren inte tycker att litteratur är viktigt, eftersom läsningen endast sker när det inte 
finns något annat att arbeta med, då måste jag som lärare ändra min undervisning. När 
det gäller lästräning så kan jag inte komma på något bättre sätt att bedriva än att läsa 
skönlitterära böcker högt eller för sig själv. Det måste väl vara idealet att träna upp sin 
läsförmåga genom att få ta del av en spännande bok istället för en tråkig läsebok? Det 
ideala vore, att läraren hittar en balans i sitt förhållningssätt till bänkboken. Ett 
förhållningssätt där eleven både läser för upplevelsen och njutningens skull, och ett där 
det sker en interaktion med andra som leder till reflektion.  
 
Vilket är då bäst, att använda skönlitteraturen som en grundpelare eller låta den ingå i 
olika moment i svenskämnet? Personligen tycker jag att skola A:s arbete med   
skönlitteratur i svenskämnet är ett väldigt bra sätt, både för elevernas språkliga, 
kognitiva och personliga utveckling. Jag upplevde att eleverna tycker att det är roligt 
med skolan och svenskämnet. De var engagerade och närvarande under lektionerna. En 
härlig arbetsmiljö där man såg att både lärare och elever trivs samtidigt som kunskapen 
om skönlitteratur flödar. Jag tycker det skulle vara intressant om lärarna på skola B och 
C ser lärandet och svenskämnet ur ett mer sociokulturellt perspektiv. Nu ser de på 
svenskämnet ur ett kognitivistiskt perspektiv. Intresset för hur tänkandet går till i sociala 
verksamheter i interaktion med andra är svagt. Lärarna skulle kunna använda 
skönlitteratur i svenskämnet på fler och mer varierade sätt och se svenskämnet som 
erfarenhetspedagogiskt. Om lärarna lät ett kommunikativt arbetssätt styra 
undervisningen så skulle eleverna lära sig mer. Jag håller med Amborn och Hansson 
(1998) när de påpekar att eleverna härigenom reflekterar på ett annat sätt över vad de 
läst, detta skapar en större läslust. Eleverna blir bättre tänkare och den empatiska 
förmågan utvecklas. Skönlitteraturen blir en vägledare för eleven. 
 
Lärarna på skola A påpekar att arbetet med skönlitteratur påverkar barnens  
språkutveckling på ett positivt sätt. Deras kommunikativa arbetsätt utvecklar elevernas 
språk. Det sker en inlärning genom kamraterna, gruppen blir en resurs vid samtal om 
olika böcker och uppgifter till dem. En elev i klassen kanske har mognat tidigare och 
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kan uttrycka sig bra språkligt sett, kamraterna lyssnar och lär av denna elev.  
Lärarna lägger stor vikt vid  språkutveckling och innehåll, de vill inte arbeta 
läromedelsstyrt. De anser att ett sådant förhållningssätt gör att eleverna tappar lusten att 
lära och att tänka själva. Jag delar deras uppfattning och tror precis som de säger, om 
man använder för mycket läromedel så blir eleverna uttråkade. De reflekterar inte och 
tappar lusten att lära. Eleverna får uppfattningen att svenskämnet är ett ämne där man 
endast läser ur läseboken, fyller i uppgifter i övningsböcker och tränar på grammatik. 
Jag anser att läraren här har ansvaret att denna negativa uppfattning inte etableras.  
 
Amborn och Hansson (a.a.) anger just språkutvecklingen som ett av skälen till att läsa 
barn -och ungdomslitterära böcker. Läsningens betydelse är stor för barns 
språkutveckling. Språklig stimulans är viktigt innan barnet börjar skolan och barn som 
har fått den stimulansen ligger ofta steget före sina klasskamrater som inte fått den. På 
skola A arbetar de med skönlitteratur redan i sexårsverksamheten. Lärarna vill att det 
hela tiden ska gå en röd tråd genom svenskämnet, det ska ske en utveckling. De anser 
att det handlar om ett förhållningssätt till barn, litteratur, inlärning och olika arbetssätt 
och då ska det inte spela någon roll om de ska ta fram skönlitterära texter till en elev 
som går i sexårsverksamheten eller i år 5. Handlar det om vilken syn jag som lärare har 
på svenskämnet och på skönlitteraturen? Är det detta  som styr hur pass mycket jag 
använder skönlitteratur i svenskämnet? Jag tror definitivt att det är lärarens syn på 
skönlitteraturen som styr om läraren använder barn- och ungdomslitterära böcker i 
svenskämnet eller inte. Om jag är intresserad av litteratur, läser mycket själv och tycker 
att det är viktigt att mina elever får ta del av den så integrerar jag skönlitteraturen i 
svenskämnet. Anser jag att det är mindre viktigt, men jag vet att det är bra för elevernas 
språkutveckling och att det i kursplanen står att eleven ska uppleva och lära av 
skönlitteratur lägger jag in skönlitteraturen i olika moment i svenskämnet.  
 
När jag ser till varför lärarna har valt att använda skönlitteratur på det sättet de använder 
den, handlar det om olika förutsättningar inför undervisningen i svenskämnet. Lärarna 
på skola A har ett stort intresse för skönlitteratur, de känner ett stort engagemang att 
bedriva en undervisning i svenskämnet som känns meningsfull för eleverna. De har på 
egen begäran fått en kompetensutbildning i att använda skönlitteraturen som en bas i 
svenskämnet. Under ett helt år får de privilegiet att utvecklas som lärare och utveckla 
sin undervisning. Lärarna på skola B har själva valt  att arbeta som de gör i svenskämnet 
dock ligger inte någon specifik kompetensutveckling bakom det. Den ena läraren tycker 
att fördelarna med att arbeta med egen planering är att eleverna kan arbeta självständigt 
och att de inte behöver fråga henne så mycket. Jag tycker det är bra att eleverna får 
arbeta självständigt när man vill att de ska ta ansvar. Men här frågar jag mig om det är 
för lärarens eller elevens skull som man arbetar med egen planering, eftersom hon säger 
att hon inte behöver få så många frågor? Jag tycker det låter som ett enkelt sätt för 
läraren att bedriva undervisning på, men är det bra för eleverna? Tycker de att de lär sig 
och att undervisning i svenskämnet är lustfylld och rolig? Frågor jag tyvärr inte kan få 
svar på men som kan vara värda att tänka på. På skola C har läraren inte själv fått vara 
med att bestämma hur undervisningen i svenskämnet ska se ut. Läraren har inte planerat 
upp hur hon ska arbeta med skönlitteratur, utan det har gjorts innan hon började arbeta 
på skolan. Jag menar att detta gör att man inte känner sig helt delaktig och 
engagemanget blir inte lika stort.  
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En fråga som jag reflekterat över är om det är bra med ett individualiserat arbetssätt som 
eleverna arbetar efter på skola B och C. Mitt arbete visar att det kan finnas vissa 
fördelar, men under förutsättning att alla elever i klassen klarar av att arbeta 
självständigt. Ett krav som jag anser i så fall är omöjligt att uppfylla eftersom alla elever 
är olika. Det finns alltid ett, eller oftast flera barn som inte klarar av att arbeta 
självständigt. Jag har erfarenheten av att många barn tycker det är svårt att själva 
planera vad de ska göra under en lektion eller veckans svensktimmar. Följderna blir att 
eleverna väljer det de tycker är roligt och viktiga bitar blir lidande. Ett annat dilemma 
som jag anser är svårt att undkomma med egen planering, är att eleverna jämför med 
varandra. Det blir ett kontrollerande var kamraterna kommit, att vara först eller långt 
fram på planeringen betyder mycket. Jag menar att detta jämförande inte finns på 
samma sätt när man arbetar med skönlitteratur som lärarna på skola A. Här får eleverna 
istället läsa en skönlitterär bok hemma eller i skolan, som sedan gemensamt diskuteras 
eller bearbetas. Tyvärr finns det säkert andra sätt som eleverna på skola A jämför sig 
med, dock finns inte den här pressen att ligga först eller långt fram på planeringen.  
 
I mitt arbete har jag gett en bild av hur några lärare arbetar med skönlitteratur i 
svenskämnet. Under arbetets gång har även nya frågor väckts. Jag tycker det vore 
intressant att se om eleverna jag observerat anser att den undervisning de har i 
svenskämnet är att föredra. Eller skulle de vilja ha undervisning på annat sätt? 
Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det har varit väldigt intressant och givande att 
ta del av dessa lärares olika tankar om svenskämnet och skönlitteraturen. Genom mitt 
arbete har jag fått gedigen kunskap om hur jag som lärare kan använda skönlitteratur i 
svenskämnet. Kunskap som jag kommer att ha stor nytta av när jag själv arbetar. 
Förhoppningsvis kommer denna uppsats ha gjort mig medveten om hur oändligt många 
kreativa sätt det finns att arbeta med skönlitteratur, och att min kommande undervisning 
blir rolig och lärorik för eleverna.    
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Bilaga 1  
Intervjumanual 1  
 
•  Börja med att berätta om din bakgrund som lärare! 
 
•  Beskriv skolan! 
 
•  Berätta om klassen och din undervisning! 
 
•  Vad har skönlitteratur för betydelse i ditt liv? 
 
•  Vad tycker du att skönlitteratur har för funktion i undervisning? 
 
•  Utgår du från eleven eller materialet i din undervisning? 
 
•  Beskriv hur du arbetar med skönlitteratur i din undervisning  
 
•  Varför har du valt att arbeta på detta sätt? 
 
•  Hur påverkar skönlitteratur eleverna?   
 
•  Vad finns det  för för- och nackdelar med att arbeta utifrån skönlitteratur? 
 
•  Hur utvecklas arbetet med skönlitteratur från de lägre till de högre åren?  
 
•  Finns det möjlighet till kompetensutveckling inom genren skönlitteratur? 
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      Bilaga 2 
Intervjumanual 2 
 
•  Börja med att berätta om din bakgrund som lärare! 
 
•  Beskriv skolan! 
 
•  Berätta om klassen och din undervisning! 
 
•  Utgår du från eleven eller materialet i din undervisning? 
 
•  Berätta om din svenskundervisning, hur arbetar ni?  
 
•  Varför har du valt att arbeta på detta sätt? 
 
•  Vad finns det  för för- och nackdelar med att arbeta på detta sätt? 
 
•  Hur utvecklas arbetet i svenska ( till exempel i språkutveckling, läsning, skönlitteratur) från de   
lägre till de högre åren?   
 
•  Finns det möjlighet till kompetensutveckling på skolan? 
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