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1. Inledning 
Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet, visar den 

internatonella [sic!] undersökningen PISA 2009, som mäter kunskaper hos femtonåringar i OECD-

länderna. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Var femte svensk elev når idag inte upp till en 

"grundläggande nivå" i läsning. Den nivå som Skolverket definierar som basnivå för att kunna 

tillgodogöra sig andra kunskaper. 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/varfor-blir-svenska-elever-

allt-samre-pa-lasforstaelse-1.157445) (Skolverket, hämtad: 2012-12-18)  

Som framgår av citatet, visar den senaste PISA-undersökningen att läsförståelsen bland 

svenska elever har försämrats avsevärt. Varför kan man fråga sig. Enligt Skolverket (2012-12-

18) kan det bland annat bero på ändrade levnadsvillkor i dagens samhälle, medierna och på att 

synen på litteratur har förändrats. En annan anledning kan vara de neddragningar som skett i 

skolan. 

Mitt intresse väcktes för läsförståelsefrågan då jag utbildar mig till lärare i grundskolans 

tidigare år och jag anser att det är där grunden måste byggas. Det är från tidig ålder som 

barnen måste få med sig kunskaper för att kunna utveckla dessa i takt med stigande ålder. 

Frågan man kan ställa sig är: på vilket sätt ska vi egentligen vända trenden, hur ska vi få 

eleverna att utveckla en större läsförståelse?  

Det är här skönlitteraturen skulle kunna vara till stor hjälp. Det är inte otänkbart att syftet med 

läsning av skönlitteratur för många är att det är ett sätt att koppla av, försvinna in i andra 

världar och att få uppslukas av någon annans liv för en stund. Det är intresset för läsning som 

behöver väckas och ökas hos eleverna, detta för att på ett enklare sätt lotsa dem i en riktning 

som hjälper dem att utveckla kunskaper som krävs i enlighet med exempelvis kursplaner i 

svenska. För att lyckas med detta krävs rätt sorts arbetsmetoder och verktyg.   

I den här undersökningen har sex lärare intervjuats. De har alla erfarenhet av skönlitteratur på 

ett eller annat sätt men det är bara en som helt och hållet grundar sin svenskundervisning på 

just skönlitteraturen. Arbetssätten varierar, en del arbetar på liknande sätt och andra inte. En 

del vill utveckla arbetet ännu mer men känner sig osäkra på hur de faktiskt ska gå till väga.  

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/varfor-blir-svenska-elever-allt-samre-pa-lasforstaelse-1.157445
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/varfor-blir-svenska-elever-allt-samre-pa-lasforstaelse-1.157445
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt skönlitteraturen används som 

arbetsredskap i grundskolans tidigare år (år 1-6) och vilka eventuella effekter lärarna upplever 

att skönlitteraturen ger. Jag vill med arbetet lyfta fram hur lärarna väljer att arbeta med 

skönlitteraturen, hur dessa eventuella arbetsformer ser ut och i vilket syfte man använder dem. 

Jag vill även problematisera arbetssätten gentemot varandra i syfte att ta reda på vad som 

eventuellt försvårar möjligheten att använda skönlitteratur mer genomgående i 

undervisningen.  

 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har sammanställts för att uppfylla syftet med arbetet. Utifrån dessa 

frågeställningar har även intervjufrågorna konstruerats.  

Hur behandlas de texter eleverna läser? 

I vilken omfattning används skönlitteratur i undervisningen?  

Var ligger fokus, att läsa eller att förstå och diskutera det lästa? 

Finns det, enligt lärarna, någon synbar effekt på exempelvis elevernas läsförståelse i samband 

med användandet av skönlitteratur som undervisningsverktyg? 

1.3 Disposition  

Kapitel 1: Inledning  

Presentation av ämnet samt undersökningen syfte och tillhörande frågeställningar. 

Kapitel 2: Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

Här presenteras en bakgrund till undersökningen med hjälp av tidigare forskning.  

Kapitel 3: Metod 

Här presenteras undersökningens metod och dess utförande samt urval och forskningsetik. 

Kapitel 4: Resultat 

Här presenteras undersökningens resultat samt resultatdiskussion. 
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2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

Det har gjorts flera undersökningar om skönlitteraturens roll i skolan under grundskolans 

mellanår (4-6) samt grundskolans senare år (7-9). Dessvärre finns det inte så mycket material 

att tillgå inom detta ämne i grundskolans tidigaste år (1-3). Jag har ändå valt att utöver lärare i 

grundskolans mellanår även undersöka vad lärare i just årskurs 1-3 har att säga om ämnet för 

att få en förståelse för arbetssätten även där. Övrig litteratur är sådan som jag bekantat mig 

med främst under mitt inriktningsår under utbildningen då jag läste svenska. Den sistnämnda 

litteraturen lyfter främst fram de olika arbetsformer som kan förekomma i skolan.  

 

2.1 Tidigare forskning, teoretisk bakgrund och Lgr 11 

I kursplanerna för svenskämnet i Lgr 11 (2011:222) kan man i delen om ämnets syfte bland 

annat utläsa att eleverna ska få kunskap om skönlitteratur från olika kulturer och tidsepoker, 

få chans att utveckla sitt eget språk och sin förståelse för världen omkring. Eleven ska även få 

förutsättning att både läsa och analysera skönlitteratur. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 

kan man utläsa att eleverna till exempel ska vara medvetna om (Lgr 11:223) berättande 

texters uppbyggnad och dess innehåll samt hur man kan använda språket för att uttrycka sig 

både känslomässigt och kunskapsmässigt.  

Annette Ewald behandlar i sin avhandling Läskulturer – lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår (2007), bland annat hur skönlitteraturen används i undervisningen och 

hur mycket utrymme läraren respektive eleven får för att behandla lästa texter. Ewald 

(2007:372-373) påtalar exempelvis att läraren tar mycket utrymme vad gäller 

lektionsinstruktioner och egna diskussioner om texter medan elevernas utrymme i detta 

sammanhang blir klart begränsad. Ewald framhåller att eleverna får mer utrymme när 

speciella läs-satsningar görs men alltså inte i den så kallade ordinarie undervisningen. Ewald 

har vidare i sin forskning, kommit fram till att många lärare känner att de inte har tid att läsa 

litteratur som är riktad till barn- och ungdomar. Fortbildning inom området har inte 

genomförts och därför har inte lärarna någon större kunskap om nyutgiven barn- och 

ungdomslitteratur. Det finns undantag men då handlar det främst om att lärarna (”eldsjälar” 

som Ewalds kallar dem) själva har tagit reda på fakta och ”utbildat” sig på eget initiativ. 

Ewald (2007:373) kommer dessutom fram till att fördjupade diskussioner om texter och 

analys av dessa förekommer ytterst sällan. Detta framgår även i Mossberg Schüllerqvists 
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(2008:213) avhandling Läsa texten eller verkligheten. Lärarna som intervjuats inför den 

undersökningen poängterar att problemet med fortbildning är att den i stort sett inte existerar 

utan att den i stort sett endast genomförs på lärarnas eget initiativ, åtminstone när det gäller 

ämnesutbildning.  

Karin Jönsson tar i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter (2007:241) upp vilka 

arbetsformer som kan ses som mest givande för eleverna. Jönsson konstaterar i sin 

undersökning att individen gynnas som mest i ett kollektivt arbetssätt. När eleverna 

samarbetar, diskuterar sina och andras åsikter om exempelvis en text, utvecklas den enskilda 

individen som mest. Jönsson poängterar att det kollektiva arbetssättet leder till att varje 

individ får framföra sina egna tankar samtidigt som han eller hon även får ta del av andras och 

på så sätt kan nya tankegångar tillkomma, tankegångar som kanske egentligen inte har direkt 

med texten att göra men som kan relateras till det lästa. Jönsson (2007:238) tar även upp 

betydelsen av gemensam läsning som en stödstruktur för eleverna. Eleverna hjälper då 

varandra till förståelse genom att skriva läsloggar, ha boksamtal etc. Således kan eleverna 

lyckas lösa uppgifter som de kanske inte skulle klarat av på egen hand. Detta hjälper även de 

elever som har svårt att ta till sig det de läser eftersom de får en diskussion kring litteraturens 

innehåll som vidare leder till förståelse. Jönsson framhåller alltså att eleverna lär sig bäst i 

samspel med varandra.  

En studie (Avci & Yüksel 2011:1295-1300) som utfördes på en privatskola i Istanbul syftade 

till att undersöka vilken effekt regelbundna bokcirklar gav på elevernas läsvanor och deras 

läsförståelse. I studien diskuterades böckerna mer ingående än vad de vanligtvis brukade och 

eleverna fick även arbeta med olika uppgifter som kopplades samman med det lästa. 

Bokcirklarna hölls regelbundet och under fem veckors tid. Det visade sig att läsförståelsen 

ökade markant hos de elever som bedömdes ha låg kunskap i läsförståelse innan studien med 

dess olika moment startade. Det konstaterades även att eleverna mindes de böcker som de läst 

mycket bättre efter att ha arbetat med bokcirklarna.   

Som inom så många andra områden i skolvärlden finns det delade åsikter om huruvida 

litteraturläsning är viktigt eller inte. De delade åsikterna verkar dock främst finnas mellan 

lärare och elever eller lärare och målsmän. Brodow & Rininsland (2005:89) tar upp att många 

lärare får bemöta argument som innefattar att litteraturläsning inte har någon relevans för ett 

framtida yrkesval. Lärarna i deras undersökning besvarade oftast dessa argument med att du 

faktiskt inte är ditt yrke dygnet runt utan att du ställs inför andra situationer i livet som kräver 
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livserfarenhet, en livserfarenhet som kan inhämtas med hjälp av skönlitteratur. Detta eftersom 

skönlitteraturen beskriver och förmedlar känslor, tankar och tillvägagångssätt som i vissa 

situationer kan vara till hjälp i det verkliga livet. Detta är även något som Chambers (2002:22-

23) tar fasta på. Han menar att boksamtal kring skönlitterära böcker hjälper till vid samtal om 

andra saker, exempelvis livssituationer, etik och moral och liknande. Boksamtal ger även en 

fördjupad förståelse för textens innehåll. Att läsa en bok behöver alltså inte alls enbart handla 

om att läsa för läsandets skull. Det handlar också om att tolka texten och eftersom texten kan 

tolkas olika beroende på vem som läser den så öppnar det också upp för nya sätt att se på den.  

Brink (2006:238) framhåller att den lästa skönlitteraturen bearbetas på olika sätt, både 

individuellt och i grupp. En vanligt förekommande procedur är att eleverna lämnar in 

individuella bokrecensioner som endast läraren har tillgång till att läsa. Detta har att göra med 

att eleverna oftast läser böcker som de själva har valt, en bänkbok, och att alla elever i klassen 

således läser olika böcker. Brink menar att bokrecensioner tenderar att spela relativt stor roll 

för betygssättningen när eleverna blir äldre och att recensionerna har någon slags 

kontrollfunktion. Detta grundar han på en enkätundersökning som genomfördes bland en 

grupp lärarstudenter år 2004. Lärarna läste svenska och fick svara på hur den litteratur som de 

själva läst när de gick i skolan bearbetats.  

Taube (2007:62) framhåller att eleven måste vara en aktiv läsare om han eller hon ska få en 

god läsförståelse. Det som står mellan raderna går inte att läsa ut i enbart texten utan kräver 

reflektion och eftertanke. Detta är även något som framkommer i Brodow & Rininslands 

(2005:98) undersökning om skönlitteraturen i skolan. En av lärarna i den undersökningen 

förklarar att denne använder sig av läsloggar för att öva upp elevernas sätt att omvandla sina 

tankar till ord på papper. Detta för att eleverna verkligen ska komma in i texten och inte bara 

ögna igenom den utan att förstå den på djupet.  

Rosén & Gustafsson (2006:35) menar att läsförståelse är någonting som är svårt att mäta hos 

en elev. Detta eftersom läsning oftast sker tyst och individuellt och att läraren då inte få 

möjlighet att ta del av elevens tankar kring det den just läst. Rosén & Gustafsson framhåller 

dock att läsförståelsen kan uppmätas med hjälp av frågor eller uppgifter som hör samman med 

texten. Ett annat alternativ är att samtala om och kring texter för att få en uppfattning om hur 

mycket eleven förstår eller inte förstår.  
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Westlund (2009:20-21) menar att det sociokulturella synsättet på kunskap innebär att eleven 

lär sig interaktivt, i en kontext av social art. Eleven skapar alltså kunskap genom att interagera 

med andra människor och inte genom att enskilt reflektera och skapa kunskap. Lär i samspel 

helt enkelt till skillnad från det konstruktivistiska synsättet där eleven skapar sin kunskap själv 

även om han eller hon utvecklas mer i kommunikation med andra. Även här kommer 

Chambers (2002:23) tankar om boksamtal in. Han menar att ett boksamtal handlar om att 

skapa gemensamma tolkningar, även om dessa kan skiljas åt mellan individerna som läst 

texten och tolkat på sitt sätt. Säljö (2000:188) framhåller att text som läses vidgar läsarens 

synsätt eftersom texten kan framföra budskap, beskrivningar och historiska tillbakablickar 

även från andra delar av världen och från andra kulturer. Eleverna får helt enkelt tillgång till 

mer material som de både under tiden de läser och även senare i livet, kan reflektera kring.  

Sammanfattningsvis så pekar denna teoretiska bakgrund på att eleverna främjas i ett kollektivt 

lärande, snarare än ett individuellt. Ändå sker en del arbetsprocesser individuellt, exempelvis 

bokrecensioner som endast bearbetas av elev och lärare i något som kan likna en 

envägskommunikation. Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas när exempelvis 

boksamtal sker i grupp och diskussioner kring sådant som lyfts fram ur texten tenderar att bli 

djupare och mer genomarbetat om de sker i grupp. Undersökningen som jag genomfört liknar 

till stora delar denna tidigare forskning med undantaget att jag även inkluderat lärarna till de 

yngre eleverna i årskurs 1-3. Detta gör att min undersökning hamnar något utanför ramarna 

eftersom det inte direkt finns tidigare forskning att tillgå kring ämnet vad gäller just de lägre 

åldrarna. Resultatet bland lärarna hos de äldre eleverna stämmer relativt mycket överens med 

det som tidigare forskats fram.  

3. Metod 

Jag har i denna undersökning valt att genomföra intervjuer med lärare. Detta eftersom jag 

önskar få reda på hur lärarna själva upplever att de arbetar med skönlitteraturen. Om jag 

istället valt observation som redskap så hade det framkommit hur de verkligen arbetade med 

skönlitteraturen. Dock så skulle det då bli en mer omfattande undersökning eftersom jag med 

min undersökning inte bara vill få reda på visa specifika moment i undervisningen utan en 

mer helhetsöversikt av denna. I jämförelse med forskare som bedriver olika forskningsprojekt 

som sträcker sig över flera års tid så har jag en begränsad tid att förhålla mig till. Med 

intervjun som metod så har jag som forskare dessutom en större möjlighet att ifrågasätta det 

som sägs för att få reda på så mycket som möjligt om upplägget och genomförandet av 
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undervisningen. Jag är medveten om att lärarnas berättelse kanske inte stämmer överens med 

vad som faktiskt sker i undervisningen. Det är emellertid inte undervisningen som sådan som 

är i fokus för min undersökning utan lärarens beskrivning av denna.  

3.1 Genomförande  

Intervjun som genomfördes var en semistrukturerad intervju (se bilaga 1). En 

semistrukturerad intervju innehåller ett förutbestämt frågeschema som intervjuaren har 

utarbetat (Bryman 2002:127). Detta frågeschema är dock inte fast förankrat på så vis att 

intervjuaren måste ställa frågorna som finns i en viss ordning utan frågorna kan användas när 

det passar in i samtalet. Intervjuaren kan även ställa följdfrågor om det finns någonting som är 

oklart eller om intervjuaren vill veta mer om något i intervjuns innehåll. Att intervjun som 

genomfördes var semistrukturerad berodde just på möjligheten att kunna ställa följdfrågor och 

för att kunna be om en utförligare utläggning om vissa saker som kom upp under intervjun. 

Den största anledningen till detta var att jag ville få fram hur arbetssätten såg ut kring 

skönlitteraturen och på vilket sätt skönlitteraturen används. I kvalitativ forskning är det 

vanligt att använda sig av denna typ av intervjuer. Bryman (2002:300) menar att det till stor 

del beror på att intervjun får tillåtelse att utvecklas i olika riktningar. Detta beroende på vad 

den som blir intervjuad upplever är viktigast att ta upp i samband med frågorna som ställs.  

Intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats. Lärare A, C och D intervjuades, 

efter det att deras elever gått hem för dagen, i sina hemklassrum. Lärare B intervjuades i ett 

mindre och mer avskilt (från elevernas hemklassrum) rum där hon undervisar de elever som 

har behov av hennes speciallärarutbildning. Grupprummet ligger avskilt på en annan våning i 

skolbyggnaden än elevernas klassrum.  Lärare E intervjuades i ett grupprum i anslutning till 

sitt hemklassrum där det under andra halvan av intervjun pågick en lektion som dock inte 

störde själva intervjun. Lärare F intervjuades i ett grupprum där hon själv bedriver viss 

undervisning i sin speciallärarroll. Grupprummet ligger i närheten av men inte i anslutning till 

elevernas klassrum. 

Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och inspelningarna raderades efter 

transkriberingen. Under transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger. Jag 

kontrollerade även att allt som sades skrivits ner genom att efter transkriberingen lyssna 

igenom intervjun ytterligare en gång och samtidigt följa med i den nedskrivna texten. 

Eftersom jag inte gör en samtalsanalys har transkriberingen av intervjun inte tagit hänsyn till 

pauser, suckar, lång betänketid etc. Jag har valt att behålla ett visst talspråk i transkriberingen. 
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Exempel på detta är att de/dem istället skrivs som ”dom”. Jag har även valt att behålla de 

ibland förekommande dialektala uttrycken. Exempel på detta är ”träligt” som ungefär kan 

översättas till tråkig.   

Materialet har delats in i olika kategorier. Jag har delvis utgått från de frågor jag formulerat 

och ställt i intervjuerna för att få fram de olika kategorierna. De följdfrågor jag ställt har hört 

ihop med föregående fråga, således har följdfrågorna kategoriserats in under samma rubrik.  

 

 

3.2 Urval 

Inför undersökningen kontaktades sex lärare som jag tidigare träffat på, både under 

praktikperioder men också i mitt arbete som vikarie på olika skolor. Lärarna som kontaktades 

arbetar samtliga i grundskolans tidigare år och har svenska som huvudämne. Fem av dessa är 

utbildade mot grundskolans tidigare år årskurs 1-7 medan den sjätte har en 

förskollärarutbildning i botten men som även utbildat sig till grundskolelärare i årskurs 1-3. 

Två av deltagarna är även speciallärare i svenska. Anledningen till att just dessa lärare 

kontaktades var att undersökningen syftar till att ta reda på hur lärarna själva uppfattar att de 

använder skönlitteraturen i sin undervisning och på vilket sätt de i så fall gör det. 

Utgångspunkten är att svenskämnet är det ämne där skönlitteraturen, enligt min egen 

uppfattning, är mest central. Det innebär dock inte att skönlitteraturen inte kan användas även 

i övriga ämnen.  

Bryman (2002:100) menar att det finns ett flertal olika urvalstekniker att bruka när en 

datainsamling ska genomföras. Han åsyftar bland annat att det vid urval är vanligt att 

forskaren väljer ut deltagare som han eller hon tror är mer samarbetsvilliga och 

tillmötesgående. Det kan också handla om att forskaren väljer ut deltagare som på något sätt 

liknar forskaren själv (i just denna undersökning handlar det om en liknande 

utbildningsbakgrund). Bryman (2002:100-101) menar att detta kan leda till ett så kallat styrt 

urval eftersom den grupp som väljs ut inte representerar en större population.  

Att jag valt att kontakta lärare som jag känner inför intervjuerna kan ses som något negativt. 

Eftersom jag själv kan ha kommit att välja de lärare som jag själv tror ska ge bäst svar på 

mina frågeställningar eller att jag på något vis haft möjlighet att manipulera svaren de gav 

innan det att intervjuerna genomfördes. De flesta lärarna har dessutom en liknande utbildning 

som jag själv. Eftersom jag är medveten om att detta skulle kunna innebära problem har jag 
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strävat efter att hålla mig objektiv under intervjuerna. Förhållandet mellan mig och de 

intervjuade lärarna är också rent yrkesmässig, jag har ingen privat relation till någon av dem. 

Detta gör att jag kan hålla en yrkesmässig distans till lärarna och även bemötas på samma sätt.  

Den första kontakten med lärarna skedde muntligt, öga mot öga. Lärarna tillfrågades om de 

kunde tänka sig att vara med i undersökningen och informerades då även om arbetets syfte 

och ämnesval. När sedan datainsamlingen närmade sig kontaktades lärarna även via mail där 

de upplystes om de etiska principer som datainsamlingen vilar på.  

 

Lärarnas utbildning och verksamhetsområde 

Lärare A: Grundskolelärare årskurs1-7 i svenska och SO samt har engelska som tillval. Har 

varit yrkesverksam i 12 år och arbetar just nu i årskurs 1.  

Lärare B: Grundskolelärare årskurs 1-7 i svenska och SO. Är även speciallärare i svenska och 

den utbildningen avslutades 2011. Har varit yrkesverksam i 20 år. Arbetar just nu främst i 

årskurs 2 och i förskoleklass.  

Lärare C: Grundskolelärare årskurs 1-7 i svenska och So-ämnena samt har engelska som 

tillval. Har varit yrkesverksam i 16 år. Arbetar just nu i årskurs 2.  

Lärare D: Grundskolelärare årskurs 1-7 i svenska och So-ämnena samt har engelska som 

tillval. Har varit yrkesverksam i 16 år. Arbetar just nu i årskurs 5.  

Lärare E: Förskolelärare i grunden, har läst till svenska och So-ämnena med naturorienterande 

ämnen i årskurs 1-3. Har varit yrkesverksam som förskolelärare i 25 år och som lärare i 

årskurs 1-3 i sju år. Arbetar just nu i årskurs 2.  

Lärare F: Utbildade sig först till textillärare men läste för tio år sedan även till ämnet svenska. 

Är även speciallärare i svenska sedan våren 2012. Har varit yrkesverksam i 24 år. Arbetar just 

nu i årskurs 4 och 5.  

Samtliga lärare arbetar på mindre orter på den östgötska landsbyggden. Lärare A, B, C, D och 

E arbetar i en kommun där det finns två skolor för elever i grundskolans tidigare år. I den ena 

skolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 3 och i den andra skolan går elever i 



12 

 

årskurs 4-6. I den kommun där lärare F arbetar finns två skolor för grundskolans tidigare år 

där elever från förskoleklass till årskurs 5 går. Årskurs 6 är uppflyttad till kommunens 

högstadieskola.  

I och med att lärarna arbetar i olika årskurser kan det vara svårt att göra en jämförelse som 

behandlar precis samma saker i respektive åldersgrupp. Detta eftersom elevernas 

utbildningsnivå är så olika, elever i årskurs 1 och 2 kämpar kanske fortfarande med att lära sig 

läsa och skriva medan elever i årskurs 5 och 6 är på en sådan nivå att de kan föra djupa 

diskussioner kring litteraturen på ett djupare och mer abstrakt plan. Resultatet kan då bli lite 

skevt eftersom lärarna tar upp så olika arbetssätt i intervjuerna. Detta är dock inget stort 

problem eftersom jag inte är ute efter någon direkt jämförelse mellan arbetssätten. Jag är mer 

intresserad av att lyfta de arbetssätt som lärarna beskriver att de använder i undervisningen.  

Som synes i presentationen av lärarnas bakgrund är deras utbildning snarlik. Detta ser jag som 

en fördel eftersom jämförelsen mellan respektive lärares användande av skönlitteratur i 

undervisningen då kan lyftas fram ur samma utgångspunkt. Nackdelen med detta skulle kunna 

vara att undersökningen inte får ett vidare perspektiv att utgå från. Om jag till exempel hade 

valt att kontakta några lärare med mer naturvetenskaplig inriktning så kunde svaren sett 

annorlunda ut. Dock så är denna undersökning mycket mindre omfattande än exempelvis en 

avhandling. Risken finns att undersökningen hade blivit alltför bred om jag även valt att 

kontakta lärare som hade en annan utbildning än just dessa som deltog i undersökningen. Vad 

jag menar med att undersökningen då skulle kunna bli alltför bred är att 

utbildningskombinationerna oftast är NO/matematik och SO/svenska. Synen på 

skönlitteraturen kan då tendera att ses ur helt olika perspektiv beroende på lärarens inriktning. 

För att göra resultatet rättvist skulle jag då behöva utgå från två olika perspektiv i uppsatsen 

och risken är att jag då skulle kunna bli partisk i mitt skrivande, speciellt eftersom jag själv 

har en SO/svenska-inriktning.  

 

3.3 Etiska principer 

Deltagarna informerades om de etiska principer som jag som forskare förhåller mig till under 

undersökningens genomförande. Detta skedde både muntligt vid den första kontakten, vid 

intervjutillfället och också via mail då förfrågan även skickades ut skriftligt.   

Vetenskapsrådet (1990:7-11) tar upp de fyra grundläggande etiska principerna som forskaren i 

en undersökning ska förhålla sig till innan, under och efter arbetsprocessen:  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de personer som berörs av 

undersökningen om vad syftet med undersökningen är. Forskaren ska informera om att det är 

frivilligt att deltaga och att informanterna när som helst har rätt att avbryta deltagandet, både 

innan, under och efter deltagandet. Informationskravet innebär också att deltagarna ska få 

kännedom om vilka moment som ingår i undersökningen. Detta skedde som ovant nämnt 

både skriftligt och muntligt.  

Samtyckeskravet innebär att de som berörs av undersökningen själva bestämmer om de vill 

deltaga eller inte. Om informanterna är minderåriga är det lämpligt att få ett godkännande från 

informantens vårdnadshavare. Lärarna i denna undersökning gav dock inget skriftligt 

medtyckande utan endast ett muntligt. Detta eftersom jag anser att denna undersökning inte är 

av den art som skulle kunna orsaka några slags konflikter till skillnad från om det skulle 

handla om ett mer känsligt ämne, exempelvis huruvida lärarna särbehandlade vissa elever 

eller hur de brukade ingripa i mobbningssituationer.  

Konfidentialitetskravet innebär att de data som samlas in om informanterna i undersökningen 

ska vara konfidentiell i så stor utsträckning som möjligt. Eventuella personuppgifter ska 

förvaras på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. I undersökningen har de 

deltagande lärarna avidentifierats och fått kodnamn A, B, C, D, E, F. Deras riktiga namn finns 

inte med alls i uppsatsmaterialet. Däremot finns de beskrivna i form av utbildning, 

yrkesverksamma år och nuvarande verksamhetsområde.  

Nyttjandekravet innebär att de data, alltså informationen, som samlas in till undersökningen 

enbart får användas till det som framgår i informationskravet. Materialet får alltså inte ligga 

till grund för, eller användas, i någon annan undersökning som informanterna ej givit sitt 

godkännande till. I detta fall kommer intervjuerna endast att användas för mitt examensarbete. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Resultatdelen är indelad i olika 

kategorier som jag arbetat fram utifrån de svar jag fått i intervjuerna. Här analyserar jag inte 

lärarnas svar utan sammanfattar bara det som framkommit i intervjuerna.  

4.1 Läsinlärning och undervisningens grundstomme 

I denna kategori presenteras lärarnas tankar kring de sätt de använder skönlitteraturen på i 

undervisningen. Fokus ligger även på i vilken omfattning eleverna läser under veckorna. 

Samtliga lärare använder skönlitteraturen på något vis i sin undervisning men i olika 

omfattning. Bland de lärare som undervisar i de yngre åldrarna (1-3) används skönlitteraturen 

främst som läsinlärning, för att träna läsflyt, uttal och betoning. Den speciallärare som arbetar 

i dessa åldrar menar att hennes arbetssätt blir lite olikt klasslärarnas.  

Det är ju lite annorlunda för mig som inte har någon egen klass då utan jag jobbar ju kanske 

med barnen en och en mest faktiskt och då läser vi ju småböcker hela tiden. (Lärare B) 

Lärare B menar att de elever hon oftast träffar är de som behöver extra stöd och mer träning 

framförallt för att knäcka läskoden. För att arbeta med just avkodning använder hon 

anpassade läsblad som undervisningsmaterial men för att arbeta med läsförståelsebiten måste 

berättelser, skönlitterära böcker, användas. Det är dock korta böcker med kanske några få ord 

eller en mening per sida. En metod som används i specialundervisningen är att eleven får läsa 

samma bok under en veckas tid så att eleven kan boken nästan utantill. Det hjälper eleven 

med läsflytet och hjälper även upp elevens självförtroende eftersom han eller hon då känner 

att läsningen fungerar bra. Innehållet i böckerna diskuteras också och samtalen kan bli djupare 

om eleven läser mer flytande.  

Lärare A, som just nu arbetar i årskurs 1, använder delvis skönlitteraturen som läs- och 

skrivinlärningsverktyg. Ett 40-minuterspass i veckan används för att läsa och diskutera boken 

Grodan och Paddan på nya äventyr. Lärare A har tidigare i klassen haft en uppstart med 

läsning varje morgon men efter schemaändring så läser eleverna nu måndag- och 

fredagsmorgnar under 20 minuters tid. Eftersom många elever i den här åldern är precis i 

början av sin läsinlärning så är det många som bara sitter och ser på bilderna under den här 

tiden.  
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Lärare C:s elever läser ungefär tre gånger i veckan. Hon berätta dock att eleverna under de här 

lässtunderna även ska hinna lämna böcker och låna nya böcker i biblioteket och att lästiden då 

inte blir så effektiv.  

Lärare E redogör för att hennes elever läser en halvtimme åt gången, fyra dagar i veckan. 

Istället för att låta eleverna gå till biblioteket och låna böcker så har lärare E tagit upp 

boklådor till klassrummet och där ifrån får eleverna välja böcker. Under halvtimmen ska 

eleverna alltså även hinna låna böcker, liknande lärare C:s elever.  

Lärare F som är speciallärare och arbetar i två klasser beskriver projektet Bokjuryn som 

skolan just nu håller på med. Projektet syftar bland annat till att få eleverna att läsa mera och 

under den period som Bokjuryn fortgår så ska eleverna läsa 20 minuter varje dag hemma. De 

läser även 15 minuter varje dag i skolan. Lärare F förklarar också att bänkböckerna används 

vid andra tillfällen under andra lektioner som en slags extrauppgift om eleven hinner klart 

med det som ska hinnas med under lektionen. Lärare F använder även skönlitteratur vid 

lektioner i läsförståelse, där hela elevgruppen tillsammans läser samma bok.  

Jag bygger den största delen av svenskundervisningen på skönlitteratur. Vi läser i projekt 

liksom i teman varje termin. (Lärare D) 

Lärare D är den enda i undersökningen som i stort sett anpassar hela undervisningen utifrån 

skönlitteraturen. I intervjun framgår att den rena grammatikundervisningen hålls av en annan 

lärare då lärare D även har ett annat uppdrag inom arbetet som gör att hon inte ansvarar för 

klassens hela undervisning själv. Det är just i svenskundervisningen som skönlitteraturen är 

grundstommen men den används även som komplement i andra ämnen. Hon menar att 

skönlitteraturen ger så mycket till eleverna att den är en bra grund att utgå från. Eleverna ökar 

sin läshastighet, sin läsförståelse och även sin kunskap om skönlitteratur i helhet.  Lärare D 

strävar efter att eleverna ska läsa längre stunder varje dag men det lyckas inte alltid eftersom 

det ibland kommer annat i vägen men tre gånger i veckan läser de i snitt.  

Det är ganska mycket fokus på hur mycket tid eleverna läser, snarare än vad de läser i just den 

här kategorin. Vikten av att läsa ofta och regelbundet tenderar att vara extra viktigt just i de 

yngre åldrarna (årskurs 1-3) vilket jag ser som naturligt eftersom de eleverna är de som 

kanske inte knäckt läskoden eller fått upp sitt läsflyt ännu. Detta kan naturligtvis även 

innefatta de äldre eleverna också men inte lika stor utsträckning. Problemet som kan uppstå 
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när man vill att eleverna ska läsa regelbundet, kanske varje dag, är att tiden inte alltid räcker 

till.  

4.2 Högläsningens roll 

I denna kategori presenteras lärarnas tankar kring högläsning. Skönlitteraturen kopplas ofta 

ihop med just högläsning i skolan. I undersökningen framkommer det att lärarna använder sig 

av högläsning, till stor del som avkoppling men också i för andra syften. Syftena varierar en 

del beroende på elevernas ålder.  

Sen läser ju jag högt ganska mycket för det är enkelt när man har yngre elever som inte läser 

så bra själva. Att jag gör ganska mycket med att dom lyssnar på mig när jag läser. Det tycker 

jag är väldigt kul. (Lärare C) 

Lärare C använder skönlitteraturen vid högläsning och hon läser högt 20 minuter varje 

morgon. Under det sagotema som de just nu arbetar med i klassen förekommer även 

högläsningen under andra lektioner och då förekommer i vissa fall planerade samtal kring 

sagorna.  

Samtliga lärare berättar att de under högläsningstillfällen ställer frågor på innehållet till 

eleverna. Detta gör de för att behålla elevernas uppmärksamhet men också för att få dem att 

reflektera kring det som texten handlar om. Det kan även vara frågor som rör svåra ord eller 

uttryck i texten, alla frågor syftar alltså inte till själva innehållet i texten. Lärare A beskriver 

att högläsningens roll i hennes undervisning både handlar om att tala kring texten men också 

mer som en avslappningsform för eleverna där allt de behöver göra är att lyssna till den som 

läser. Hon poängterar att det beror på vad syftet med högläsningen är. Syftet med 

högläsningen kan till exempel vara att lyfta fram något specifikt ämne som ska behandlas. Om 

det exempelvis uppstått en konflikt under en rast i skolan så kan man välja att läsa en text som 

handlar om något liknande och sedan diskutera utifrån denna. På så vis kan konflikten 

neutraliseras något.  

Lärare F använder sig av högläsning i arbetet med läsförståelse. Hon läser högt ur boken (för 

tillfället en bok som heter Galne Hugo) och sedan arbetar eleverna tillsammans med 

tillhörande uppgifter som syftar till att öva elevernas läsförståelse. Det framkommer dock att 

arbetet kring Galne Hugo inte endast utgår från att lärare F läser högt då det även förekommer 

att eleverna läser parvis eller individuellt. Detta påvisar att arbetet med Galne Hugo är ganska 

varierande och att det inte följer på något särskilt mönster. Lärare F har i sin speciallärarroll 
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inte någon egen klass utan arbetar i flera, högläsningstillfällen kan alltså förekomma i större 

utsträckning i klasserna men att det då är klassföreståndarna som genomför dessa.  

Lärare D, som arbetar med teman varje termin, berättar att hon använder högläsningen 

mestadels som ett avslappningsverktyg där eleverna ”bara får lyssna”. Hon betonar dock att 

högläsningsboken inte heller är vald på måfå utan tillhör samma genre som läses just under 

den aktuella temaperioden.  

Lärare E framhåller vikten av att även barnens målsmän läser högt för dem, att barnet får den 

stunden med någon vuxen som bara ägnar sig åt bara barnet själv. Hon menar att det är ett bra 

tillfälle att prata om saker och ting som har hänt under dagen och om eventuella tankar och 

funderingar som dyker upp under berättelsen. Lärare E upplever att många målsmän inte har 

tid att läsa för sina barn idag, att det blir ett moment som hoppas över och istället ersätts med 

en stunds tv-tittande eller att barnet får lyssna på en ljudbok för sig själv.  

I intervjuerna framgår det att högläsningen främst används i syfte att få eleverna att koppla av. 

Att lyfta fram vissa avsnitt i texten eller diskutera svåra ord är något som verkar tas upp mer 

spontant och vid behov.  

4.3 Hur de lästa böckerna behandlas  

I denna kategori presenteras det eventuella efterarbete som används i kombination med de 

lästa böckerna. Bokrecensioner, bokloggar och boksamtal är exempel på arbetssätt som 

förekommer.  

Lärare A, B, C och E förklarar att de böcker som eleverna läser enskilt inte behandlas i så stor 

utsträckning. Orsaken är främst att eleverna i dessa lärares klasser är så pass unga att en del 

fortfarande tragglar med att knäcka läskoden. Det förekommer skrivböcker som utformats 

som läsloggar men dessa har inte fullt ut börjat användas vid tillfället för intervjuerna. 

Läsloggarna ska dock tas i bruk mer omfattande vid vårterminens start. I läsloggarna ska 

eleverna bland annat skriva bokens titel, beskriva huvudkaraktärerna och svara på olika frågor 

som varierar från logg till logg.  Det kan exempelvis vara frågor som ”Vem skulle du helst 

vilja vara kompis med i boken?” och ”Vad skulle du gjort om det hände likadant för dig?”. 

Lärare B och C upplyser om att de tidigare förenklat behandlingen av de lästa böckerna 

genom att låta eleverna ”sätta en färg” på vad de tyckte om boken.  
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Ett tag körde vi med att man satte en färg grönt, gult eller rött. Grönt var ja den här boken 

ska du läsa, gult var sådär och rött var läs inte den här den var trälig typ. Det blev rätt roliga 

diskussioner eftersom dom som läst samma bok kunde ge den olika färger och det visade sig 

att dom kanske inte alls höll med den andra. (Lärare C) 

Eleverna fick alltså viss möjlighet att diskutera innehållet i boken för att förklara vad just han 

eller hon tyckte var bra i boken i jämförelse med någon annan.  

Lärare D och F arbetar mer genomgående med bearbetning av lästa böcker. Det är också 

dessa två som för tillfället jobbar med lite äldre elever i mellanstadiet. Lärare F förklarar att 

hon använder sig av olika typer av bokrecensioner och bokrapporter och att eleverna får 

redovisa en del muntligt men att hon mer och mer övergått till ett annat arbetssätt eftersom 

hon finner det mer utvecklande för eleverna.  

Men det jag egentligen tycker är bäst som jag har gått över mer och mer till är att man 

skriver boklogg. Att man då delar in den boken man har i fem delar och sedan har jag skrivit 

ett formulär som man följer då. (Lärare F) 

Det är som en mer utökad version av den boklogg som lärare C vill använda sig av den 

kommande vårterminen. Bokloggen fylls i kontinuerligt i takt med att boken läses. Först får 

eleven börja med att skriva vad han eller hon tror att boken ska handla om. Loggfrågorna som 

följer handlar om karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar, känslobeskrivningar och andra 

liknade frågor. Efter att eleven läst ut hela boken så får han eller hon göra en sammanfattning 

av bokens handling. Lärare F menar att eleven blir en mer aktiv läsare om han eller hon 

arbetar på det här viset eftersom eleven blir mer aktiv i sitt läsande.  

Bokläsningen är aldrig en separat företeelse utan den ingår alltid i ett sammanhang.  (Lärare 

D) 

Lärare D, som använder skönlitteraturen som grund i svenskundervisningen använder sig 

också av bokloggar och poängterar vikten av att läraren läser dessa för att visa eleven att man 

bryr sig om det eleven har att säga om det lästa. Hon menar att skönlitteraturen inte ska hänga 

löst för sig självt utan att det lästa både ska behandlas av eleven själv men också bemötas av 

läraren som respondent. Läsloggarna blir en kommunikationskanal för läraren och eleven och 

även ett dokument där läraren kan bedöma hur väl eleven sammanfattar det lästa och om han 

eller hon verkligen verkar förstå det som lästs. De här läsloggarna som används av lärare D:s 

elever är något som följer med i samtliga böcker som eleverna läser och som sedan används 

som underlag i de muntliga redovisningar som eleverna får framföra.  
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I intervjuerna framkommer det att behandlingen av de lästa böckerna främst hålls på en 

individuell nivå, mest för eleven själv eller möjligtvis mellan elev och lärare. 

4.4 Motivationsstrategier   

I denna kategori presenteras de motivationsstrategier som lärarna använder sig av för att få 

eleverna mer motiverade till att läsa. Motivationsstrategierna riktar sig främst(men inte helt 

och hållet) till de elever som inte tycker att det är så roligt att läsa eller som har svårt för det.  

Lärare D motiverar främst sina elever genom att själv välja ut och läsa några böcker som hon 

sedan berättar om för eleverna. Hon försöker berätta med mycket inlevelse för att få eleverna 

att vilja läsa böckerna och hon framhåller att det brukar bli mycket sug efter just de böcker 

som hon har presenterat. Hon gör även böckerna synliga genom att ha bokutställning i olika 

montrar som är dekorerade i stil med det tema som klassen läser under den aktuella terminen.  

Lärare A framhåller att just motivera eleverna till att läsa är bland det svåraste som finns. De 

elever som tycker om att läsa läser själva och tar gärna egna initiativ till läsning. De elever 

som har svårt med läsningen eller helt enkelt tycker att det är ”tråkigt” är de elever som är 

svårast att få motiverade. Hon menar att det allra viktigaste för att få eleven att fortsätta läsa 

är att hitta rätt böcker, böcker som både passar eleven och samtidigt utmanar denne. Lärare A 

menar vidare att hon inte tror att det fungerar i längden att bara låta eleverna gå in och sätta 

sig vid sin bänk för att läsa en bok på morgonen eller efter någon rast. Hon tror att man måste 

göra något mer för att hålla elevernas motivation uppe.  

Lärare B och C berättar om mer yttre motiveringsmetoder och att dessa fungerar speciellt på 

elever i den åldern som de arbetar i för tillfället. De yttre motiveringar som nämns är bland 

annat ett boklotteri som klasserna deltog i föregående år. Eleverna fick lägga sina 

bokrecensioner (ge boken ett omdöme genom en färg) i en burk där lärarna sedan drog lott. 

Elevens, vars recension blev dragen, fick sedan en egen bok som pris. En annan yttre 

motivering är att eleverna fått varsin lapp som fylls i efter varje läst bok. Det kallas för 

”läsborgarmärket” och eleverna får ett märke efter var femte bok de läser, upp till tre märken. 

Märkena hämtas på en bokhandel av lärarna själva och delas sedan ut till eleverna som 

uppnått de olika graderna.  

Vissa barn tycker att sånt är jättekul. Inte alla men många gör ju det. Även som man tänker 

med simmärken och sådär, att man känner att man får någonting för det man gör. Typ medalj 

kallar dom det för. (Lärare B) 
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Den här yttre typen av motivation menar lärare B fungerar just eftersom den är mer påtaglig 

och eleverna kan lätt se att det ger någonting att läsa. 

Lärare E ser motivation som en inre process i form av läskunnighet. Hon menar att eleverna 

delvis motiveras genom att lärarna upplyser om hur viktigt det faktiskt är att kunna läsa. Hon 

menar att eleverna måste bli medvetna om att man inte bara behöver kunna läsa för att läsa 

böcker utan för att klara av andra saker också, exempelvis för att lösa en del mattetal eller 

vägskyltar när man ska ta sig någonstans. Samtidigt framhåller lärare E att hon vill att 

eleverna ska uppfatta skönlitteraturen som något positivt i den bemärkelsen att den kan 

användas som avkoppling och belöning.  

Att man verkligen sätter sig in i vad gillar det här barnet och sedan att man hittar enkla 

böcker till att börja med. Att man får känna att ”wow nu har jag läst så här många böcker”. 

Speciellt för dom som inte tycker det är så roligt att läsa. (Lärare F) 

Lärare F menar att individuell pushning är det bästa sättet att motivera eleverna till att läsa. 

Läraren måste möta eleven där han eller hon är och utgå från deras intressen för att därefter 

leta upp litteratur som passar. Lärare F framhåller också att bokprat på biblioteket, där 

bibliotekarierna presenterar böcker för eleverna regelbundet, är en stor motivationskälla. Hon 

framhåller även föräldrarnas roll i det hela. Motivationen måste även komma hemifrån och 

lärare F försöker engagera föräldrarna så mycket som möjligt, speciellt när det kommer till de 

återkommande läsprojekten. Att föräldrarna skriver signatur i läsloggarna och att de även 

lämnar några kommentarer för att visa barnen att de bryr sig och är intresserade av barnets 

tankar och funderingar kring det som lästs.  

Samtliga deltagare understryker bibliotekens roll, framförallt när det kommer till att motivera 

eleverna. De bibliotek som finns i respektive kommun som deltagarna arbetar i har enligt 

deltagarna ett brett utbud av böcker och de uppdaterar kontinuerligt litteraturen så att det finns 

nytt material att tillgå. Skickliga bibliotekarier är en stor tillgång för skolverksamheten och 

deras kunskap bör enligt deltagarna tas till vara på.     

En annan omständighet som nämns som motivationsfaktor är författarbesök antingen ute i 

skolorna eller på biblioteken som samarbetar med dessa. Två av lärarna nämner just 

författarbesök som något väldigt motivationshöjande även om läsningen en period efteråt 

främst koncentrerar sig kring den besökande författarens verk. Många elever tycker att det är 

spännande att se människan bakom böckerna. 
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Motivationsstrategierna som används syftar alltså både till yttre- och inre motivation. Ju yngre 

eleverna är ju större roll tycks de yttre motivationsfaktorerna spela. Ett sätt att synliggöra och 

på ett mer konkret visa att även om det kan vara ansträngande att läsa så ger det en belöning 

till slut. Författarbesök är något som främst tas upp hos de lärare som arbetar med de äldre 

eleverna. Dessa framför dock att det är något som passar alla elever i även yngre åldrar.  

4.5 Skönlitteraturens effekter 

I denna kategori presenteras lärarnas tankar om de eventuella effekter skönlitteraturen kan 

tänkas ha i undervisningen och för elevernas kunskapsinhämtning. Med effekter menas 

exempelvis en ökad läsförståelse, bättre läsflyt eller en ökad kunskap om omvärlden.  

Lärare A anser att hon inte kan säga att användandet av skönlitteraturen skulle ha en synbar 

effekt i undervisningen. Anledningen, förklarar hon, är att hon själv inte dokumenterat eller 

har utgått från skönlitteraturen som undervisningsverktyg tidigare. Hon poängterar dock att 

hon själv både tror och hoppas att användandet av skönlitteratur, i form av bänkböcker, 

högläsning etc. ger eleverna en skjuts in i läsandet. Dessutom förklarar hon att hon tror att 

effekten, en negativ sådan, skulle synts om hon valt att inte ha med någon skönlitteratur alls i 

undervisningen.  

Att första året ja det tog lite tid att välja böcker och dom var engagerade och så… men andra 

året så var det ett helt annat driv då för dom kände till vilka böcker dom läst förra året. Det 

hördes mycket ”nämen har det kommit en uppföljare den måste jag läsa” och ”den där 

författaren skriver så bra”. Dom är ju alltså mycket mer skärpta och kan mer om böcker och 

författare efter att ha jobbat med Bokjuryn. (Lärare F) 

Lärare F menar att hon ser en klart positiv effekt av att arbeta med skönlitteraturen. Här 

hänvisar hon speciellt till arbetet med Bokjuryn som hon jobbat med i omkring tio års tid. 

Lärare F hänvisar till att innan arbetet med Bokjuryn drog igång upplevde hon att eleverna 

inte direkt hade något särskilt sug efter att läsa.  Hon kan dock inte säga att den positiva 

effekten har inverkat på elevernas läsförståelse eftersom hon inte vågar påstå det på rak arm. 

Att elevernas läsförståelseresultat har höjts kan istället bero på att det har satts in extra 

insatser till just detta och att det för övrigt har arbetats mer ingående med just 

läsförståelsebiten.  

Lärare F berättar även att eleverna börjar tipsa varandra mer om olika böcker, speciellt när det 

kommer till Bokjuryn. Deras kunskap om författare har ökat och de pratar även om på vilket 
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sätt författaren skriver och jämför i och med detta också författarna med varandra, deras stil 

och uttryck.  

Lärare E har såsom åsikt att skönlitteraturen ger en positiv effekt i den bemärkelsen att den 

används för lugn och avkoppling men också för att inbringa kunskap.  

Att du får kunskap och kunskap är ju allt egentligen. Sedan beror det ju på vad du tycker att 

kunskap egentligen är, om du tycker det är ren fakta. Men det var inte riktigt så jag menade 

utan kunskap om böcker, om författare och om upplevelser. Ja jag tycker att du kan få med 

väldigt mycket. (Lärare E) 

Lärare E menar alltså att effekten av att använda skönlitteratur är positiv och att den ger 

mycket till barnen, om än inte rent faktamässiga kunskaper. Det handlar om att få kunskap om 

hur olika karaktärer i böckerna griper sig an problem och att se saker och ting ur olika 

perspektiv. Hon har dock ingen skriftlig dokumentation kopplad till detta eftersom 

skönlitteraturen inte används på ett lektionsbaserat sätt i undervisningen.  

Lärare D upplever att eleverna blivit mer sugna på att läsa böcker och tar egna initiativ till 

läsning sedan hon började arbeta strukturerat med skönlitteraturen. Hon har själv gått en 

påbyggnadsutbildning som delvis syftade till att läraren skulle börja arbeta med 

skönlitteraturen mer systematiskt. Efter denna har lärare D vågat göra det eftersom hon i och 

med utbildningen fick mer substans och tydlighet att gå på, hon visste vad hon ville få ut av 

skönlitteraturen. I intervjun framhåller hon dock att den elevgrupp som hon just nu ansvarar 

för bara har upplevt det här sättet att arbeta med litteraturen. 

Jag ser på den här gruppen nu att dom utvecklas. Dom vill läsa böcker, dom är sugna på 

böcker. Jag har ju inte gjort någon jämförelse att förut jobbade jag såhär och nu jobbar jag 

såhär. Men det jag kan bedöma hitintills och vad jag har märkt är att deras läsförståelse ökar 

betydligt och även deras intresse för böcker. (Lärare D) 

Lärare D menar att just elevernas sug efter och intresse för böcker ökar betydligt. Hon nämner 

också att eleverna är väldigt intresserade av att veta vilket tema de ska ha i 

svenskundervisningen nästkommande termin. 

I undersökningen framkommer det att lärarna anser att skönlittearturen har en positiv effekt. 

Det framkommer dock även att det inte finns någon dokumentation av dessa effekter och 

därför vågar inte lärarna säga just vilken effekt den kan tänkas ge.  
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4.6 Att använda skönlitteraturen som undervisningsverktyg  

I denna kategori presenteras lärarnas tankar om huruvida skönlitteraturen är svår att använda 

som undervisningsverktyg och de problem de ser med skönlitteraturen. 

Inga av lärarna i undersökningen ser några direkta hinder med att arbeta med skönlitteratur i 

skolan. Det framhålls dock att de problem som skulle kunna uppstå främst skulle kunna 

inträffa om det inte fanns tillgång till något bra bibliotek på skolan eller i kommunen i helhet. 

Lärarna i undersökningen upplever att de har tillgång till bra bibliotek med blandad litteratur. 

Där finns inte bara äldre litteratur utan de mest nyutkomna titlarna köps också in och utbudet 

uppdateras regelbundet.  

Lärare C ser ett problem i att arbeta med skönlitteratur och det är att biblioteken oftast bara 

köper in enstaka exemplar av böcker och att alla böcker inte passar alla elever.  

Jag skulle gärna vilja få tips om hur man kan arbeta med skönlitteratur när alla läser olika 

böcker. Det kan säkert fungera också. Alltså mer medvetet för det kan man ju inte säga att vi 

jobbar direkt medvetet just med skönlitteratur. Det gör vi inte. (Lärare C) 

Lärare C upplever att det är svårt att hitta arbetsformer kring arbetet med skönlitteratur som 

passar alla elever. Att hitta liknande frågeställningar som kan passa även om eleverna läser 

olika böcker. Hon menar att det nog är lättare att arbeta med skönlitteratur när eleverna blir 

äldre. Lärare C nämner också att hon skulle vilja starta upp någon form av bokcirklar i 

klasserna, där de kan ha bokdiskussioner. Hon vet själv inte riktigt hur hon skulle vilja lägga 

upp detta eller hur det skulle fungera rent praktiskt men det är ett arbetssätt som hon tror 

skulle vara intressant både för eleverna och för lärarna.  

Lärare D som arbetar med de lite äldre eleverna (när man ser till denna undersökning som 

syftar till årkurs 1-6) menar att det egentligen inte finns några hinder men att det kan uppstå 

problem. Det kan vara svårt att hinna läsa all litteratur, vilket är något lärare D eftersträvar. 

Hon framhåller här även att det är viktigt att bibliotekarier väljer ut litteratur (till temana) så 

att hon själv inte lägger någon slags kanon där bara sådan litteratur som hon själv tycker om 

finns med.  

Lärare D har även upplevt att en del målsmän till barnen och även en del kollegor, oroar sig 

för att eleverna inte får rätt sorts kunskap med sig i och med det alternativa lektionsupplägget 
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som hon använder. Hon tror att det beror på att det är annorlunda mot vad de själva är vana 

vid.  

”Men gör ni bara det, läser ni bara böcker? Jobbar ni inte i någon bok? Har ni ingen 

övningsbok i svenskan?” Det är svårt för dom att känna att du som lärare verkligen har koll 

om dom (eleverna, förf. anm.) inte fyller i uppgifter och dom får ett litet R efter dom så att 

man vet att man har rätt någonstans på vägen.  (Lärare D) 

Lärare D upplever att det stundtals kan vara tufft att brinna för och läsa in sig på det hon 

håller på med och föra över den entusiasmen till eleverna när hon samtidigt får kämpa med 

tveksamma föräldrar och kollegor. Ett problem kan alltså ligga i svårigheten att introducera 

ett nytt och mer experimentellt arbetssätt i skolan.  

Lärare D nämner också att de skönlitterära texterna inte alltid är grammatiskt korrekta och 

tillrättalagda. Hon menar dock att det faktiskt kan vara en fördel då det kan lyfta diskussioner 

om hur man anpassar skrivandet beroende på syfte. I en skönlitterär bok behöver man kanske 

bryta mot reglerna för att få till riktig spänning och att man då kan jämföra med hur texten 

skulle sett ut om den var just grammatiskt korrekt.  

Lärare B och D påpekar att det kan vara svårt att finna rätt litteratur till olika elever om man 

själv inte har läst böckerna. Därför kan tidsapsekten vara ett problem, lärare har så mycket att 

göra för övrigt. Det kan vara svårt att även hinna läsa de böcker som eleverna vill läsa. Lärare 

D läser så mycket hon hinner med inom de olika temana för att kunna presentera böckerna för 

eleverna och rekommendera olika titlar. Hon hinner dock inte med att läsa precis allt.  

Lärare A ser inga hinder alls med att arbeta med skönlitteratur. Hon menar istället att hon ser 

ett problem med att arbeta med läseböcker. Hon berättar att hon förr alltid har använt en 

läsebok till sina ettor men att det aldrig har fungerat bra, hon har inte lyckats att hålla i det. Ett 

läromedel fungerar bäst om man följer de ramar som anges medan skönlitteraturen i sig ger en 

frihet att gå andra vägar. Lärare A menar att det är lättare att individanpassa skönlitteraturen 

än att individanpassa en redan förutbestämd läsebok.  

I intervjuerna framkommer det alltså att lärarna inte ser några större svårigheter i att arbeta 

med skönlitteratur i skolan. Det som kan ses som det största hindret är att få tiden att räcka 

till. Detta eftersom lärare ofta har ett redan fullspäckat schema och att läsa skönlitterära 

böcker (även om det är i undervisningssyfte) är inte något som prioriteras eller schemaläggs.  
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Resultatdiskussion och analys  

I det här avsnittet kommer jag diskutera det resultat som framkommit i undersökningen och 

jämföra det med den tidigare forskning och den litteratur som ligger till grund för uppsatsens 

bakgrundsavsnitt. Jag kommer även lyfta fram min slutsats i förhållande till de 

frågeställningar jag använt mig av.  

Min undersökning visar att omfattningen av skönlitteraturens utbredning i undervisningen 

varierar bland lärarna i den här undersökningen, men alla använder den på något vis. Den 

vanligaste formen är som högläsnings- eller bänkboksmaterial men den används också som 

undervisningens grund i lärare D:s undervisning.  

Undersökningen visar att skönlitteraturen främst används till lästräning i de yngre åldrarna. 

Fokus ligger på att läsa och inte direkt på att förstå det lästa. Det är inte alla yngre elever som 

knäckt läskoden ännu och därför läggs fokus på att läsa mycket och relativt ofta för att öva 

upp själva läsandet. Undantag finns, som exempelvis hos lärare A där boken Grodan och 

Paddan på äventyr visserligen används som läsinlärningsverktyg, men på passen där boken 

används diskuteras även texten och dess betydelse. Hos de äldre eleverna läggs mer fokus på 

att förstå och samtala om det lästa. Jag uppfattar att det beror på att eleverna helt enkelt är 

äldre och har större läsvana än de yngre. I och med detta är det lättare för dem att ta till sig en 

text eftersom de inte behöver kämpa sig igenom läsningen på samma sätt. 

Jag tror dock att arbetssätten som återfinns bland de äldre eleverna i mellanåren även kan 

användas hos de yngre eleverna. Boksamtal som Chambers (1998) nämner som en hjälp till 

att samtala kring och förstå exempelvis andras livssituationer eller i fråga om etik och moral, 

borde även kunna användas i stor utsträckning hos de yngre eleverna. Själva arbetssättet kring 

texten kanske måste förändras något. Istället för att eleverna läser texten kanske lärarna får 

göra det om inte alla elever knäckt läskoden. Detta för att underlätta för eleverna. Samtalen 

torde ändå bli lika betydelsefulla och elevernas förståelse för texten de just hört borde bli 

större. Ewald (2007) menar att läraren tar mycket plats när det kommer till att diskutera texter 

tillsammans med eleverna men på sätt och vis kanske läraren också måste göra det i vissa fall. 

Hennes forskning baseras på arbetssättet i grundskolans mellanår och där kan jag själv anse 

att eleverna själva kan diskutera texten, med läraren som samtalsledare. När det istället 

kommer till de tidigare åren bör lärarens roll kanske vara större i diskussionerna just eftersom 

eleverna där inte har så stor erfarenhet vad gäller litteratur och dess innehållsliga aspekter.  
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Precis som skönlitteraturens betydelse i undervisningen varierar också behandlingen av de 

lästa texterna. Bokrecensioner och bokloggar förekommer (också dessa i olika utsträckning) 

men en gemensam nämnare som jag anser är anmärkningsvärd är att dessa, vare sig det rör sig 

om recensioner eller loggar, endast verkar vara något mellan elev och lärare. Jönsson (2007) 

poängterar att elever lär sig i samspel med andra, exempelvis i samtalet kring texter och att 

den enskilda eleven utvecklas som mest om han eller hon delges andras tankegångar samtidigt 

som han eller hon får framföra sina egen åsikt. Bland de yngre eleverna i min undersökning 

ter sig läsningen som en relativt individuell upplevelse. I undersökningen framkommer det att 

de bokrecensioner och bokloggar som skrivs sätts in i en pärm efter det att läraren läst igenom 

texten. Oftast får eleven inte någon respons på det skrivna. Om dessa bokrecensioner och 

eventuellt även bokloggarna, lyftes fram och blev synliga även för andra elever skulle det 

kunna tänkas ge en positiv effekt. Eleverna skulle få chans att ta del av vad andra läst för att 

bli inspirerade att kanske läsa just den boken som finns presenterad. Jag tror även att eleverna 

som skriver på sina bokrecensioner/bokloggar då skulle bli mer måna om att skapa ett välgjort 

arbete. Om eleven endast skriver för sig själv (och eventuellt läraren) finns det enkla vägar att 

gå. För att skriva en bokrecension kan det till stor del räcka med att enbart läsa baksidstexten. 

Det här hänger även ihop med Brodow & Rininslands (2005) och Taubes (2007) tankar om att 

eleven måste vara aktiv vid läsningen och att det inte enbart handlar om ”att läsa”. Om eleven 

ska kunna skriva en bra bokpresentation så måste han eller hon också ”förstå” boken på ett 

djupare plan för att presentationen ska bli intressant. Här spelar läraren en stor roll också. Om 

han eller hon har ett intressant sätt att presentera böcker på, så att eleverna blir sugna på att 

läsa, så tror jag att eleverna vill försöka efterlikna det berättarsättet. Det betyder inte att eleven 

ska bli densamma som läraren men för att kunna vidareutvecklas kan det vara en idé att först 

ha någon att ”härma”.  

Skönlitteraturens effekter verkar vara positiva men ingen lärare vågar direkt säga vilken slags 

effekt det är frågan om eftersom det inte finns någon dokumentation i ämnet. Lärare D och F 

menar ändå att elevernas läsförståelse har ökat sedan de (oberoende av varandra) börjat arbeta 

mer med skönlitteraturen. Lärare F kan dock inte svara på om läsförståelsen har förbättras 

tack vare skönlitteraturens användning eller om det är för att skolan har lagt mer fokus på 

arbetet med läsförståelse. Arbetet kring skönlitteartur kan i mångt och mycket utföras 

tillsammans. Både Jönsson (2007) och Westlund (2009) framhåller att elevers kunskapsnivå 

ökar om de får lära tillsammans med andra. Läsförståelse är alltså något som också kan övas i 
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grupp om man ser till boksamtal som Chambers (1998) anser är mycket viktigt vid läsning av 

en bok.  

Lärarna tycks dock betrakta skönlitteraturen som en källa till språkutveckling. Variationen av 

författare och genrer gör att eleverna får möta olika slags texter även om de fortfarande är i en 

skönlitterär form, en form som jag tror att många elever uppskattar. Här finns också möjlighet 

att enligt Chambers (1998) prata om sådant som faktiskt inte står i texten. Att göra jämförelser 

mellan olika författares sätt att skriva och olika genrer karaktärsdrag. Lärare F upplever att 

eleverna samtalar spontant kring hur olika författare skriver. Denna iakttagelse har hon gjort 

efter det att arbetet kring Bokjuryn startat, vilket leder tankarna till att olika sorters 

lässatsningar faktiskt kan ge en synbar effekt. Jag tror dock att dessa måste komma 

regelbundet och vara genomarbetade för att fungera till fullo. Att göra enstaka lässatsningar 

tror jag inte ger någon långvarig effekt.  

Det framkommer också i undersökningen att bibliotekens utbud och personal har en stor 

betydelse när det kommer till skönlitteraturen. Flera av lärarna i den här undersökningen 

framhåller att de inte har så stor kunskap om barn- och ungdomslitteratur men att de gärna 

vänder sig till bibliotekarierna för tips och råd. Detta visar att kommunen faktiskt måste kunna 

bidra med ett bibliotek som har ett stort utbud av litteratur och utbildad personal. De 

skolbibliotek som finns tenderar att ha ett relativt tunt utbud medan huvudbiblioteken i 

kommunen har ett större. Detta skulle kunna bero på att skönlitteratur inte prioriteras att köpa 

in till skolorna.  

En, enligt mig, väsentlig del i användandet av skönlitteratur är lärarnas kunskap om barn- och 

ungdomslitteratur. Som framgår av ovanstående upplever lärarna att de inte har så stor 

kunskap, eller kanske egentligen erfarenhet, om just denna sorts litteratur men i intervjuerna 

framkommer det också att tidsaspekten är en stor orsak till detta. Det finns inte tid till att läsa 

litteraturen. För att kunna presentera böcker för barn så att de får lust att läsa den måste 

läraren också vara insatt i boken. Det finns mycket ny litteratur nuförtiden som går att 

använda till att lyfta fram olika perspektiv, exempelvis olika kulturella perspektiv. Om man 

ser till Lgr 11 säger också kursplanerna där att eleverna ska få möta litteratur från olika 

kulturer. Modern litteratur kan skildra levnadsöden och olika kulturella skillnader och likheter 

på ett sätt som är lätt för eleverna att relatera till. Äldre litteratur kan också vara till nytta men 

dagens barn kan ha svårt att relatera till livsöden som utspelar sig för länge sedan, i ett helt 

annat samhälle.  
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Att våga arbeta på ett mer genomtänkt sätt med skönlitteraturen, att låta den få en större del i 

undervisningen verkar vara en svårighet som främst hör ihop med osäkerhet. Lärarna upplever 

att de inte har tillräckliga kunskaper om andra arbetsmetoder. Det kan också vara så att det är 

lättare att arbeta som man gjort förut eftersom det kanske inte ens finns tid till att utveckla ett 

nytt arbetssätt i undervisningen. Ewald (2007) kommer i sin undersökning fram till att 

utbildning inom det skönlitterära området främst framkommer om lärarna själva tar initiativet 

till att utbilda sig vidare. Lärare D som arbetar så genomgående med skönlitteratur har en 

relativt ny vidareutbildning bakom sig som gör att hon vågar arbeta på ett nytt sätt. Hon möter 

dock på motstånd från både föräldrar och en del kollegor vilket kan innebära att mycket tid får 

läggas på att övertala dessa parter om att undervisningssättet fungerar även om det inte är 

upplagt på ett traditionellt vis. Det behöver naturligtvis inte enbart röra sig om osäkerhet inför 

att pröva något nytt. Lärarna kan helt enkelt tycka att deras undervisning ändå fungerar och att 

det inte finns något behov av att ändra på den. Jag vill poängtera att jag inte heller menar att 

undervisningen borde ändras radikalt men att jag tror skönlitteraturen skulle kunna få en 

större och mer betydande roll i undervisningen om man valde att arbeta med den på ett mer 

synbart och tydligt sätt.  

Avslutande tankar och vidare forskning 

Denna undersökning har alltså syftat till att studera lärares tankar kring skönlitteraturen i 

undervisningen och dess eventuella effekter - effekter som lärarna menar finns men som ändå 

inte syns då de inte är dokumenterade på något sätt. Det handlar mer om iakttagelser och 

antaganden som ändå inte är att förringa enligt min mening. De lärare som har deltagit i 

undersökningen är välutbildade och de har alla en längre arbetslivserfarenhet med sig i 

bagaget som gör att de är kompetenta att dra sådana slutsaster. Det vore ändå önskvärt att låta 

lärare överhuvudtaget få kompetensutveckling inom sina ämnesområden för att få insyn i nya 

arbetsmetoder. 

För att ge förslag till vidare forskning så skulle jag vara intresserad av att se mer 

dokumentation i användandet av skönlitteraturen över en längre tidsperiod.  Det vore önskvärt 

att exempelvis följa en lärare med samma undervisningsmetod som lärare D i denna 

undersökning, under en längre period. Det mest intressanta vore nog att se hur utvecklingen 

skulle kunna bli från första klass till sjätte, alltså under de åren eleverna går i grundskolans 

tidigare år. Detta för att kunna göra jämförelser med andra klasser som inte har ett liknande 

arbetssätt utan ett mer ”klassiskt”. Jag skulle också gärna se mer forskning i ämnet i årskurs 1-

3. Det skulle vara intressant att se lärarna i de här årskurserna exempelvis införa bokcirklar 
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tidigt eller mer utförliga läsloggar för att sedan se vad de kan ge för effekt på elevernas 

läsförståelse.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledning: 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam?  

3. I vilken årskurs arbetar du just nu? 

För forskningsunderlaget: 

 

1. Vad vill du använda skönlitteratur till? 

2. I vilken utsträckning använder du skönlitteratur i undervisningen? När läser eleverna 

och i vilken omfattning? 

3. Arbetar ni systematiskt med läsförståelse i kombination med just skönlitteratur? 

4. Hur motiveras eleverna till att läsa? 

5. Hur behandlas elevernas lästa böcker? 

6. Ser du några hinder med att arbeta med skönlitteratur? 

7. Hur viktig anser du att skönlitteraturen är för barns läsförståelse? 

8. Ser du (har du sett) någon effekt av att arbeta eller inte arbeta med skönlitteratur i 

undervisningen?  

 

 

 

 


