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 Sammanfattning 
Avsikten med detta arbete var att analysera lärares förhållande till skönlittera-
tur i undervisningen. För att kunna utföra detta har en kvalitativ studie gjorts 
där datainsamlingen har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervju-
erna har utförts med aktiva lärare som alla arbetar på en skola i en medelstor 
stad i mellersta Sverige. Studien fokuseras kring hur dessa lärare arbetar med 
skönlitteratur i undervisningen i ämnet svenska. Arbetet lyfter fram vilka ar-
betsmetoder som lärarna berättar att de använder samt hur dessa metoder ter 
sig i förhållande till tidigare forskning och pedagogisk litteratur. Ett annat fo-
kus i studien är att se hur lärarnas tankar kring skönlitteraturens plats i under-
visningen ser ut. Samtal kring text och böcker har fått stort utrymme i den 
forskning som studien vilar på. Resultatet visar att även informanternas fokus 
ligger på användningen av textsamtal i undervisningen. Resultaten visar att 
lärarna på den skola där studien utförts har en god förståelse för vilken roll 
skönlitteraturen har för elevernas läs- och läsförståelseutveckling. I intervjuer-
na har det kommit fram att de deltagande lärarna alla går utbildningen Läslyf-
tet vilken har haft ett stort inflytande på lärarnas skönlitterära undervisnings-
metoder. Vidare skulle det vara intressant att utföra forskning som undersöker 
hur lärares undervisningsmetoder ser ut innan och efter Läslyftet för att se hur 
detta eventuellt påverkar lärarnas undervisning.   
 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, undervisning, litteraturdidaktik, kvalitativ studie, 
textsamtal.  
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 1. Inledning  
Jag har alltid tyckt om att läsa och alltid varit fascinerad av vad böckernas 
värld gett mig och jag fängslas fortfarande av de inre bilder som växer fram då 
jag läser skönlitterära texter. Genom den erfarenhet jag har av arbete i grund-
skolans tre första år så har jag flertalet gånger fått äran att läsa fantastiska 
böcker för mina elever. De stunder då jag lyckats fånga eleverna i en bok och 
ser hur deras ögon skimrar av fascination och undran över vad som ska 
komma att hända sen. Eller de gånger man slår igen en bok efter ett avslutat 
kapitel och klassen i kör skriker; NEJ! Läs mera! De stunderna är de bästa 
stunderna jag hittills haft som lärare. Känslan av att kunna dela med mig av 
det som jag själv tycker är så fantastiskt med läsandet, att man fastnar i histo-
rien och inte vill sluta läsa, finner jag enormt motiverande. 
 
Lucy Calkins skriver i boken Färdplan för klassrummets läsundervisning (2015: 18) 
om viktiga aspekter av läsundervisning. Hon menar att lärare har ett uppdrag 
att visa eleverna hur man kan bli en rik läsare genom att koppla undervisning-
en till sitt eget intresse för läsning. Hon menar att om lärare visar sin egen kär-
lek till böcker reflekteras det till elevernas syn på av läsning.  
       I dagens informationssamhälle med iPads, telefoner och datorer finns ett 
ständigt flöde av text och kommunikation hos såväl barn som vuxna. Skolver-
ket (2016D) har publicerat en artikel angående dagens skärmkultur. Enligt 
skolverket (2016D) har en ökade användningen av datorer och mobiler gjort att 
både pojkar och flickor skriver mer än tidigare. Det frekventa datoranvändan-
det är dock inte heller helt oproblematiskt menar skolverket (2016D). Det språk 
som används i chattar och sociala medier är osammanhängande och fragmen-
tariskt. Man menar att man i undervisningen måste kombinera gamla och nya 
medier (Skolverket, 2016D). I rapporten PIRLS 2011 (2012) framhäver man att 
läsintresset har en betydande roll för elevens läsförmåga. De menar att befolk-
ningens förändrade medievanor har gjort att läsintresset det senaste decenniet 
har sjunkit. För att öka elevernas intresse för läsning så menar man att eleverna 
behöver utmanas i det som är främmande för att skapa en nyfikenhet hos dem 
(2012: 88). 
       Inför att detta examensarbete skulle göras visste jag från första stund att 
jag ville skriva om hur skönlitteratur används i skolorna. Som blivande lärare 
med ett brinnande intresse för undervisning funderar jag över hur lärare i da-
gens skola använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. Med inblick i en 
skola med en uttalad IKT-inriktning och undervisningsverktyg som iPads och 
smartboards funderar jag över hur läsningen ser ut på denna skola.  
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2. Bakgrund 
I den här delen presenteras det teoretiska och didaktiska bakgrundsarbetet 
som gjorts i denna studie.  

2.1 Kursplan 

I den här delen presenterar jag vad som står i skolans styrdokument angående 
skönlitteratur och dess plats i undervisningen i ämnet svenska.   
      Ämnet syftar till att låta eleverna läsa och analysera skönlitteratur. I syftet 
står även att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för läsning. Ele-
verna ska genom undervisningen också komma i kontakt med skönlitteratur 
från olika tider och delar av världen och få kunskaper om dessa.  
      Det centrala innehållet för årskurs 1-3 i ämnet svenska är uppdelat i olika 
rubriker, en av dessa berör bland annat berättande texter. Centrala innehållet 
framhäver att eleverna ska få komma i kontakt med berättande texter från 
olika delar av världen och från olika tider. Eleverna ska ges möjlighet att lära 
sig om texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Kunskap om några barn-
boksförfattare och illustratörer samt texter som kombinerar bild och text finns 
också med i det centrala innehållet.  
      I de kunskapskrav som är uppsatta för eleverna att nå i slutet av årskurs tre 
skriver man att eleven ska kunna föra ett resonemang om tydligt framträdande 
budskap i olika texter. De ska även kunna relatera detta till egna erfarenheter. 
Eleven ska också kunna skriva egna berättande texter med tydlig inledning, 
handling och avslut.  
 

2.2 Rapport om svenska elevers läsförmågor 

 
PIRLS 2011 (2012: 12) fokuserar på reading literacy vilket definieras av att ha 
förmågan att förstå och använda de skriftspråkliga former som är viktiga för 
individen och för att kunna verka i samhället.  
      Undersökningarna visar att det är den mer komplexa och språkligt avance-
rade nivån av läsförståelse som elever i årskurs 4 i allt mindre grad klarar av. 
Att tolka texter i olika nivåer, att kunna förstå vad som står mellan raderna och 
koppla text och bild till förståelsen av texten är exempel på denna mer kom-
plexa läsförståelse. Rapporten betonar att denna typ av textförståelse är nöd-
vändig för att eleverna ska kunna ta till sig och förstå undervisningen även i 
andra ämnen. Undersökningarna visar att eleverna når bättre resultat i förstå-
elsen av skönlitterära texter än av sakprosatexter. Man menar att ordförrådet i 
de relevanta ämnena i sakprosatexter hindrar eleverna från att under läsningen 
kunna hålla fast vid den grundläggande ståndpunkten. Rapporten framhäver 
att det är vanligare att eleverna läser skönlitterära texter i skolan än att de läser 
sakprosatexter vilket kan ses som en förklaring till detta (2012: 80-82).  
      Hemmets tradition har stor betydelse för elevernas resultat. Elever med 
högutbildade föräldrar klarar sig överlag bättre än elever som kommer från 
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hem med lågutbildade föräldrar. Man menar att det finns många olika pussel-
bitar som gör att det man kan förstå hemmets och socioekonomisk bakgrunds 
inverkan på elevers resultat. I rapporten framhävs det att elever som kommer 
från hem där man uppskattar läsning också tycker själva mer om läsning vilket 
i sin tur leder till att de har bättre förkunskaper i läsning då de kommer till 
skolan (2012: 82-83).  
      I rapporten framhäver man att läsintresset är en av de faktorer som har en 
betydande roll för elevens läsförmåga. Man konstaterar ett sjunkande läsin-
tresse under det senaste decenniet vilket man kopplar till befolkningens för-
ändrare medievanor.  Det sjunkande intresset ses över olika grupper, såväl 
bland pojkar och flickor som hos elever med olika migrationsbakgrund. Man 
menar att man genom att utmana eleverna i det som för dem är främmande 
kan skapa en nyfikenhet hos eleverna. Detta görs genom olika textmöten och 
textsamtal (2012: 88).   

2.3 Att undervisa i skönlitteratur 

Skolverket (2016C) har publicerat en rapport om hur man undervisar i skönlit-
teratur. De menar att undervisningen ställer krav på att läraren tillåter elever-
na vara medkonstruktörer i sitt eget lärande. På så vis kan elevernas egna erfa-
renheter användas som viktiga byggstenar i undervisningen. Forskningen be-
tonar betydelsen av att använda sig av metoder som inte enbart berör textens 
handling utan talar om vikten av att använda läsförståelsestrategier som berör 
textens metaförståelse och syntesbyggande. Man menar att elever allt oftare 
använder sig av faktiva lässtrategier, även vid läsning av fiktiva texter. De tol-
kar texten som om den säger något om verkligheten. Det är därför viktigt att 
lärare undervisar eleverna i fiktiva lässtrategier så att de uppmärksammas om 
texters olika tolkningsmöjligheter (Skolverket, 2016C).  
      Skolverket (2016C) skriver att lärarnas syn på användandet av litteratur i 
undervisningen ofta präglas av en målsättning att ge eleverna språkliga fär-
digheter och litteraturhistorisk bildning. Elevernas förhållningssätt präglas 
istället av kulturella referensramar och egna erfarenheter. För att lärare ska 
kunna skapa mening med läsandet för eleverna krävs det att lärarna har god 
fantasi och lyhördhet för elevernas egna erfarenheter. Samtidigt som elevernas 
intressen ska fångas upp bör de även utmanas i sina val av texter för att mar-
kera en öppenhet mot det främmande.  
      Skolverket (2016C) menar att undervisningen i skönlitteratur ska hjälpa 
eleverna till en läsförståelse som gör att de kan läsa mellan raderna. De betonar 
också vikten av samtal om texter och bearbetning med hjälp av olika strategier 
för läsförståelse. Det är också viktigt att fånga upp och utmana eleverna genom 
deras frågor och tankar (Skolverket, 2016C).  
 

2.4 Läslyftet 

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats inom språk- läs- och skrivdidaktik. 
Denna insats är utvecklad för lärare i alla årskurser, skolor och förskolor samt 
för skolbibliotekarier. Denna utbildning ska ske lokalt på arbetsplatsen och 
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tanken är att man ska arbeta med kollegialt lärande. Handledare utses av hu-
vudman och finns som stöd i utbildningen. Material från läs- och skrivportalen 
hos Skolverket finns också att användas som stöd i utbildningen (Skolverket, 
2016A).   
 

2.5 Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenterar jag den teoretiska och didaktiska litteratur som 
utgör en del av bakgrunden till denna uppsats.  
 
Den här studien har en kvalitativ ansats. John W. Creswell (2014: 4) förklarar 
kvalitativa studier som studier med ett syfte att utforska och förstå hur en in-
divid eller grupp förhåller sig till ett problem. Forskaren syftar till att fastställa 
innebörden av deltagarnas synpunkter (Creswell, 2014: 19).   
        Creswell (2104: 8) skriver att en kvalitativ studie ofta bygger på ett social-
konstruktivistiskt perspektiv. Baserat på Creswells tankar har denna studie 
därför just ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  
      Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008: 82) uttrycker att en av socialkon-
struktivismens grundsyner är att verkligheten uppfattas som en social kon-
struktion. De framhäver också att man inom socialkonstruktivismen menar att 
kunskap uppkommer genom intressebetonade processer. Creswells (2014: 8-9) 
syn på det socialkonstruktivistiska tänkandet är att man söker mening i den 
egna begreppsvärlden. Han menar att perspektivet bygger på att människor 
konstruerar mening genom att engagera sig i den värld man tolkar. Människor 
förstår världen genom att basera nya intryck på bekanta historiska och sociala 
perspektiv. Verkligheten formas genom forskarens egna erfarenheter och bak-
grund. Man menar att kunskapsinhämtning bygger på social interaktion 
(Creswell, 2014: 8-9).   
 
Inger Fridolfsson skriver i Grunderna i läs- och skrivinlärning (2008: 20-22) om 
förutsättningarna för en god läs och skrivinlärning. Hon menar att en av 
grundförutsättningarna för en lyckad läsinlärning och läsutveckling är barnets 
språkliga förmåga. Fridolfsson (2008: 20-22) skriver att barn som har en tidig 
erfarenhet av böcker och tidningar och samtal kring dess innehåll utvecklar ett 
mer komplext språk. Fridolfsson (2008: 20-22) lyfter att barns läsprocess är nå-
got som startar tidigt och bygger på barns tidiga möten med skrift. Hon menar 
att högläsning som skett under barnens tidiga uppväxt i såväl hemmet som på 
förskolan har stor betydelse för barns uppfattning om det skriftliga språket. 
Högläsningen bidrar till att ge barnen en uppfattning om att skriftspråket fun-
gerar både berättande och återberättande. Fridolfsson (2008: 31) skriver om 
högläsningen som ett moment för språkstimulering som främjar intresset för 
böcker och läsning. Dialogen och samtalet kring texten är en viktig del av hög-
läsningsmomentet. Vid dessa tillfällen ges tid för barnet och den vuxne att lära 
känna varandra samt att ord och begrepp som ej är bekanta för barnet eller 
barnen kan diskuteras och förklaras (Fridolfsson, 2008: 31). Fridolfsson (2008: 
31) poängterar att majoriteten av de ord som vi läser i en text vid ett högläs-
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ningstillfälle är ord som inte ofta förekommer i vårt talspråk. Hon menar där-
för att läsningen också är viktig för barnens ordförrådsutveckling.  
      I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011A) uttrycks att eleverna redan 
under skolans tre första år ska bekantas med berättande texter. Eleverna ska 
komma i kontakt med berättande texter genom såväl läsning av sagor som att 
skriva egna berättande texter med inledning, handling och avslut. Fridolfsson 
(2008: 47) poängterar vikten av sagoläsning. Hon nämner också samtal kring 
texten och återberättande av sagor som viktiga byggstenar för att eleverna ska 
utveckla färdigheter i att skriva egna berättande texter med inledning, hand-
ling och avslut (Fridolfsson, 2008: 47).   
 
Lucy Calkins uttrycker i boken Färdplan för klassrummets läsundervisning (2015: 
18-19) vikten av att lyfta läslusten hos eleverna. Hon menar att vi som lärare 
behöver engagera oss och fundera på vid vilka tillfällen vi själva njuter av läs-
ning och fångas av böcker. Dessa tankar bör vi enligt Calkins ta med oss då vi 
planerar in läsningens plats i undervisningen. Calkins nämner ett antal per-
spektiv som hon menar krävs för att få eleverna till goda läsare. Hon betonar 
framförallt att lärarna genom att visa sin egen kärlek till böcker och läsning 
kan visa eleverna vad det innebär att vara en rik läsare. Att eleverna själva får 
välja böcker som de finner intressanta och att de får tid att verkligen komma 
igång med läsandet är också viktigt. Hon poängterar även att lärarna behöver 
en tydlig undervisning i läsandets viktiga processer för att kunna stötta ele-
vernas läsutveckling. Eleverna behöver även få tid och tillfällen att samtala och 
skriva om texter. Att lärarna ger eleverna en formativ bedömning som för de-
ras lärande framåt och en undervisning som är anpassad efter individen är en 
annan del i att få till en lyckad läsundervisning (2015: 23-33).    
 

2.6 Tidigare forskning 

  
Karin Jönsson (2007) skriver i sin avhandling om arbetet med skönlitterära 
texter i grundskolans tidiga år. Jönsson (2007: 26) har utfört sin studie i den 
klass där hon arbetade som verksam lärare vilket gör att studien är gjord uti-
från både en lärares perspektiv och från en forskares perspektiv. Studien är 
utförd under en tidsperiod på fyra år. Syftet med studien var att få kunskap 
om de möjligheter och begränsningar som finns i några av de litteraturpeda-
gogiska redskap som används i litteraturarbetet med elever i år F-3 (Jönsson, 
2007: 233). 
      Jönssons (2007) studie innefattar en rad olika arbetssätt kring arbetet med 
litteratur och läsning. Eleverna har fått komma i kontakt med läsningen på 
flera olika vis. Det första arbetssätt som nämns i studien är arbetet med läsning 
tillsammans där de alla läst en gemensam bok, Moa och Pelle. Läsloggar har 
förts över tre olika skönlitterära böcker. De har även arbetat med boksamtal 
där eleverna fått samtala kring böcker de läst, dels tillsammans, dels var för 
sig. Förutom detta har eleverna fått läsa böcker på egen hand och av eget in-
tresse.  
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     Arbetet med den gemensamma läsningen i klassrummet resulterade bland 
annat i att Jönsson (2007: 233) betonar vikten av att ha ett tillåtande klassrums-
klimat där eleverna känner sig trygga nog att kunna diskutera tankar och fun-
deringar kring de texter som läses. Studien visar också en del komplexitet vid 
högläsningsmomentet. Elevernas verbala reaktioner under högläsningstill-
fällena hade sedan innan registrerats av läraren. Under dessa moment gjordes 
videoinspelningar som visade att eleverna inte endast uttryckte verbala reakt-
ioner under högläsningsmomenten utan även kroppsliga, vilka bli svåra att se 
vid lektionstillfället (Jönsson, 2007: 233).  
      Analysen av de läsloggar och boksamtal som utförts under studiens gång 
visar att eleverna aktivt utvecklar sin förmåga att förstå vad de läser. Studien 
visar en progression i elevernas arbete genom deras reflektioner och utveck-
lade läsloggar. Läsloggarnas användning har stått för såväl redovisning av 
läsning som ett sätt för eleverna att uttrycka värderingar, tankar och frågor 
som framkommer under läsningen. I boksamtalen ger kamraternas påståenden 
och tankar eleverna möjligheter att möta nya perspektiv på litteraturen och 
nya tankesätt kring litteraturen. Samtalen gör att elever och lärare tillsammans 
kan utveckla tankar och idéer kring litteraturen och utmanas i sin utveckling 
(Jönsson, 2007: 234-235).  
      Jönsson (2007: 236) diskuterar i resultatet en särskild problematik kring den 
fria läsningen. En av de företeelser hon nämner är att det är svårt att organisera 
det fria läsandet kring lektioner så att det känns fritt och inte påtvunget. Att 
eleverna ska få läsa fritt utan att redovisa något samtidigt som läraren vill och 
ska ha en viss kontroll över lärandet ter sig enligt Jönsson (2007: 236) motsä-
gelsefullt. De olika arbetssätten presenteras i studien separat men Jönsson po-
ängterar att de under studiens gång arbetat parallellt med alla arbetssätt.  
 
Olivia O’Sullivan och Sue McGonigle (2010) presenterar i Transforming readers 
resultaten av det nationella projektet The power of reading. Projektet har invol-
verat 16 lokala myndigheter, 900 skolor och 1,350 lärare i England (O’Sullivan 
& McGonigle, 2010: 51). Författarna skriver att artikeln grundas på resultat 
som beskriver hur den emotionella kraften hos en text kan påverka såväl lärare 
som elever och förändra deras engagemang för läsning. Artikeln introduceras 
med ett resonemang kring hur barn idag spenderar mycket tid framför en 
skärm genom dataspel, tv-spel och tv-tittande bland annat. De menar att det är 
skolans och lärarnas uppdrag att få barnen att upptäcka positiva sidor av läs-
ning och få dem engagerade i läsning. De skriver också att som läget sett ut 
innan projektet startade har läsning av hela texter knappt varit på agendan alls 
(O’Sullivan & McGonigle, 2010: 51).  
      Grunden till projektet var att man under konferenser och möten med lärare 
insåg att lärare i allmänhet hade väldigt dålig koll på litteratur, även kända 
författare och texter var obekanta. Det visade sig att väldigt få lärare kände att 
de hade tid och engagemang till att läsa barnlitteratur och sätta sig in i dessa 
texter. Man använde sig därför inte heller av hela texter i undervisningen för 
att träna läsförståelse utan endast kortare varianter (O’Sullivan & McGonigle, 
2010: 51). 
      Projektet involverar lärare och klasser med elever i åldrar från 3 år och upp 
till 11 år. Deltagare i projektet får en ettårig utvecklingsutbildning för lärare, 
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bokpaket och tillgång till projektets hemsida med tips och idéer. Dokumentat-
ionsmetoder som använts har varit bland annat enkäter, intervjuer, observat-
ioner, video och bandupptagningar (O’Sullivan & McGonigle, 2010: 52).  
      En stor del av projektet var att göra lärare engagerade för böcker och läs-
ning. Man menar att lärares kunskap och glöd för läsningen har en stor påver-
kan på dels deras eget läsande dels på deras praktik. Det som kom fram i pro-
jektet var att lärarna trots att de haft ett intresse för barnlitteratur som barn 
själva har de inte fortsatt att visa något intresse för barnlitteratur i sitt verk-
samma yrke. Det årliga utvecklingsprogram som ingår för lärarna i projektet 
visar sig i studien ha gett lärarna en bredare kunskap om barnlitteratur samt 
att deras kunskap nu är mer aktualiserad (O’Sullivan & McGonigle, 2010: 53).  
      Ett resultat av projektet visar sig vara att flera av lärarna nu använder sig 
av hela böcker för att lära ut läsförståelse istället för att använda kortare texter 
eller bara utdrag från böcker. Studien har också visat sig ge resultat när det 
gäller elevers syn på läsning. Eleverna har visat sig mer villiga att prata om 
böcker och utvecklat en bättre förståelse för texter (O’Sullivan & McGonigle, 
2010: 54). Studien visar att det finns en rad belägg som visar att barns gensvar 
på texter utvecklat deras förståelse för skrivande, samtal och bild. Dessa fak-
torer har enligt studien bidragit till att öka barnens motivation och engage-
mang som läsare (O’Sullivan & McGonigle, 2010: 51). Projektets resultat visar 
också att lärarens engagemang för böcker och läsning smittar av sig och att 
elever utvecklar en djupare hängivenhet till böckernas innehåll, särskilt för 
karaktärers olika dilemman (O’Sullivan & McGonigle, 2010: 58). 
 
Stefan Lundström, Lena Manderstedt och AnnBritt Palo skriver i en artikel i 
Utbildning och demokrati 2011 om hur litteraturläsning kommer till uttryck i 
kursplanen i svenska i skolans styrdokument (Skolverket, 2011A + 2011B). Ar-
tikeln diskuterar nyttan med litteraturläsning och lyfter fram vad som diskute-
rats i vetenskapliga världen kring detta. Fördelarna med litteraturläsning har 
debatterats i såväl Sverige som Norge och USA. Författarna menar att det finns 
ett behov av att legitimera fiktionslitteraturen som kunskapskälla. De menar 
att litteraturen i viss mån fortfarande kan ses som ett kraftfullt verktyg för en 
gemensam kultur (Lundström, Manderstedt och Palo, 2011: 9).  
      Ett av de problem som artikelförfattarna tar upp med litteraturläsning är att 
den nuvarande kursplanen i svenska fokuserar på mätbara kunskaper. Littera-
turläsning är svårt att mäta. Kursplanen är skriven på ett kortfattat och koncist 
vis. Målsättningen med litteraturläsningen får därför ingen självklar plats i 
kursplanen (Lundström, Manderstedt och Palo, 2011).  
       I kursplanens centrala innehåll skiljer man inte på fiktionsläsning och så 
kallad faktionsläsning, faktatexter. Författarna menar att fiktiva och faktiva 
texter läses på olika vis. De ifrågasätter varför man inte skiljer på dessa i kurs-
planen. Särskilt då annan forskning visar att det blir allt vanligare med fakta-
läsning framför fiktionsläsning (Lundström, Manderstedt och Palo, 2011: 12-
13). Kursplanen visar också att eleverna ska ha en strukturerad förståelse för 
användning av litteratur. Uttryck för användning och förståelse för litteraturen 
på ett dialogiskt eller kulturellt vis saknas (Lundström, Manderstedt och Palo, 
2011: 11-14). Man lyfter i artikeln fram det faktum att man i stöd av kursplanen 
kan mäta vad eleven kan om litteratur, dock ej vad de lärt sig genom litteratur. 
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De menar också att det är svårt att mäta vad elever lär sig just genom litteratu-
ren i förhållande till att mäta vad elever kan om litteratur. Den vinkling som 
framhäver arbete där eleverna lär sig genom litteraturen lyfts ej fram i kurs-
planen (Lundström, Manderstedt och Palo, 2011: 22).  
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3. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärares tankar kring skönlitterära verk i 
undervisningen ser ut samt att se hur den skönlitterära undervisningen ter sig 
i verksamheten och hur lärarna motiverar ett eventuellt användande av skön-
litteratur i undervisningen.  
 

3.1 Frågeställningar 

 
§ Vilken uppfattning har lärare om vikten av att elever läser skönlitterära 

verk? 
§ Vilka arbetsmetoder är kopplade till arbetet med skönlitteratur?  
§ Vilken pedagogisk motivering har lärare för användning av skönlittera-

tur i undervisningen?   
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 4. Metod och material 
I denna del presenterar jag vilken metod som använts och vilka materialval 
som gjorts samt vilken teori som dessa val baserats på.  

4.1 Kvalitativ studie 

Jan Trost (2005) skriver om kvalitativa intervjuer i sin bok med samma namn.  
Trost (2005:14) menar att en kvalitativ studie kan anses som en lämplig metod 
om man i en undersökning har som syfte att få förståelse för ett fenomen eller 
att hitta mönster. John Creswell (2014: 4) beskriver kvalitativa studier som ett 
tillvägagångssätt för att förstå hur individer ser på ett socialt eller mänskligt 
problem. Jag anser att detta går bra ihop med syftet för min studie då jag vill 
nå fram till en förståelse för hur lärarnas syn på användning av skönlitteratur i 
undervisningen ser ut. Jag har därför valt att ha en genomgående kvalitativ 
ansats i min studie.  
 

4.2 Intervjuer 

 
Annika Eliasson (Kvantitativa metoder, 2013: 22) menar att de två vanligaste 
kvalitativa metoderna inom samhällsvetenskapen är observationer och inter-
vjuer. Jag har med stöd i Eliassons (2013) och Trosts (2005) tankar valt att ut-
föra min studie med hjälp av kvalitativa intervjuer. Creswell (2014: 9) menar 
att kombinationen av en kvalitativ studie och ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv tenderar att leda till användningen av öppna frågor i en studie. Detta 
för att deltagarna ska få dela med sig av deras egen syn på ämnet. 
       Som stöd i intervjuerna har ett frågeformulär utvecklats1. Frågorna i for-
muläret är utformade som direkta frågor som samtidigt ger utrymme för 
öppna svar och eventuella följdfrågor (Trost, 2005:76). Intervjun är till största 
del en öppen intervju med frågor utan givna svarsalternativ för att i så stor 
mån som möjligt få till ett öppet samtal mellan mig och informanten (Trost, 
2005:20). Jag har valt att använda en strukturerad fråga som inledning av in-
tervjun (Trost, 2005:20). Denna fråga finns med för att hjälpa mig få fram nå-
gon form av mått på lärarnas inställning till skönlitteraturens användning i 
undervisningen. Det finns en låg grad av standardisering i intervjuförberedel-
serna. Frågorna i formuläret är tänkta att användas som ett stöd för ett öppet 
samtal och tas i den ordning som anses lämpligt vid intervjutillfället. Eventu-
ella följdfrågor anpassas efter de svar som ges i intervjun (Trost, 2005:19). För 
att vara väl förberedd inför intervjuerna har möjliga följdfrågor tagits med i 
formuläret.  

                                                
1 Bilaga 1 
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4.3 Urval 

Intervjuerna är utförda med lärare på en och samma skola med en tanke om att 
även kunna se om arbetsplats och likvärdiga förutsättningar gör att resultaten 
påverkas. Då jag utbildar mig mot grundskolans tidiga år, årskurs 1-3, har jag 
valt att utföra intervjuerna med lärare som undervisar i dessa årskurser, alltså 
den population jag vill undersöka. Stickprovet med studiedeltagare har gjorts 
genom ett delvis strategiskt urval och delvis genom ett bekvämlighetsurval 
(Trost, 2005: 120). Intervjuerna har gjorts med lärare som varit tillgängliga på 
min arbetsplats. Skolan där studien gjorts är en skola med en tydlig IKT-
inriktning och där man i stor utsträckning använder sig utav IKT-hjälpmedel 
som iPads, smartboards och datorer i undervisningen.  
 

4.4 Presentation av informanterna 

Alla deltagare jobbar på en medelstor skola med ca 400 elever i årskurs F-6. 
Skolan ligger relativt centralt i ett område med varierande samhällsekonomisk 
bakgrund hos eleverna. Skolan har ett fåtal andraspråkselever. På denna skola 
jobbar lärarna ämnesvis, vilket innebär att lärarna ej undervisar enbart i sin 
mentorsgrupp. De lärare jag intervjuat undervisar alla i svenska i sin egen 
mentorsgrupp.  
 
Lärare 1: Kvinna. Hon är utbildad tidigarelärare med inriktning specialpeda-
gogik. Denna lärare ha ca 10 års erfarenhet, framförallt av jobb i årskurs 1-3. 
Just nu, hösttermin 2016, undervisar denna lärare i årskurs 1 och hon undervi-
sar mestadels i svenska och matte.  
 
Lärare 2: Kvinna. Utbildad grundlärare för årskurs F-3. Har 8 års erfarenhet av 
jobb i skola och har innan och under utbildningen jobbat på flera skolor i 
kommunen. Har erfarenhet av jobb i grundskolans alla år, från år 1 till år 9. 
Hon arbetar just nu i årskurs 1och undervisar i svenska, matte och bild.   
 
Lärare 3: Kvinna. Utbildad lärare för år F-6 med inriktning svenska och SO. 
Denna lärare har runt 6 års erfarenhet av lärararbete och har mestadels jobbat i 
årskurs F-3 men även undervisat i årskurs 6 och 7. Just nu undervisar hon i 
årskurs 3 och undervisar i svenska, matte och SO.  
 
Lärare 4: Kvinna. Utbildad lärare för årskurs 1-7 och en examen med inriktning 
svenska och SO. Har de sista fem åren framförallt jobbat i grundskolans tidiga 
år. Innan sin lärarexamen jobbade hon som barnskötare. Har ca 30 års erfaren-
het av jobb med barn i skola och förskola. Just nu undervisar hon i årskurs 2 i 
svenska, matte, bild och engelska.  
 
Lärare 5: Kvinna. Är utbildad som lärare mot barn i yngre åldrar, årskurs 1 – 6. 
Hon är även behörig förskolelärare och fritidspedagog. Har cirka 10 års erfa-
renhet av jobb i skola och jobbar sedan sommaren 2014 som förstelärare och 
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leder just nu Läslyftet på arbetsplatsen. Hon undervisar i årskurs 2 i svenska 
och matte.  
 
Lärare 6: Kvinna. Utbildad lärare för årskurs 1-3 och behörig att undervisa i alla 
ämnen samt utbildad till specialpedagog. Har nästan 30 års erfarenhet av jobb i 
skola och har i ca 10 år arbeta i elevhälsoteamet på skolan. Just nu undervisar 
hon i årskurs 3 i matte, svenska och naturkunskap.  
 

4.5 Genomförande 

De lärare som finns med i urvalet tillfrågades personligen om medverkan i 
dessa intervjuer med betoning på att det varit frivilligt att delta. Tid och plats 
för intervjun bestämdes i samråd med informanterna. Alla intervjuer ägde rum 
på informanternas arbetsplats för att de skulle känna sig bekväma och för att 
de skulle befinna sig i den miljö som är relevant för syftet med arbetet. Jag bad 
de tillfrågade att avsätta ca 20 min för intervjutillfället för att såväl jag som de 
intervjuade inte skulle behöva känna av någon tidspress (Lantz, 2013: 96).  
       Intervjuerna har i sin helhet spelats in på min mobiltelefon för att under-
lätta transkribering och analys av svar. Intervjuerna har i sin helhet sett lika ut 
för alla sex lärare, följdfrågor har anpassats efter vad lärarna själva berättat. I 
vissa fall har jag bett dem att förtydliga eller förklara vidare annars har jag 
hållit mig till det upprättade frågeformuläret.  
       I slutet av intervjun bad jag intervjudeltagarna skicka en kort presentation 
av sig själva och deras utbildning och erfarenhet via e-mail. Dessa presenteras i 
resultat-delen av denna studie. Jag valde att ta detta via mail för att kunna 
hålla tiden för intervjun nere då jag vet hur knappt om tid lärare vanligtvis 
har. Då deltagarna i studien är kollegor till mig har jag redan sedan tidigare en 
del information om dem, till exempel ålder, skola och årskurs som de undervi-
sar i etc.  
 

4.6 Bearbetning och analys av data 

En transkribering har gjorts för varje intervju för att tydligare kunna analysera 
resultat och använda citat från de intervjuade. Jag har valt att göra en kvalita-
tiv analys av de utförda intervjuerna. Annika Lantz (2013: 136) menar att data 
beskriver ett fenomen utgör ett lämpligt underlag för en kvalitativ analys. 
Lantz (2013: 136) förklarar kvalitativ analys som en typ av analys som differen-
tierar och nyanserar ett fenomen. En kvalitativ analys syftar till att göra mer än 
att endast beskriva de frågor som ställts och de svar som getts. Man utforskar 
vad som ligger dolt bakom frågornas svar. Hon menar att intervjuaren genom 
reflektion abstraherar det som blivit beskrivet.  
      De transkriberingar som använts i analysen finns arkiverade i min ägo. 
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4.7 Etiska överväganden 

I vetenskapsrådets rapport God forskningssed från 2011 redovisar de en rad 
olika forskningsetiska principer. Jag har efter att ha tagit del av de råd som 
presenteras utgått från en del av dessa i denna studie.  
 

4.7.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att jag som forskare eller författare till denna upp-
sats har som krav att informera mina informanter om syftet med denna studie 
samt om villkoren för deras medverkan.  
    Jag anser att jag uppfyllt dessa krav genom att jag i början av intervjun in-
formerat om mitt syfte med såväl uppsatsen som med intervjun och att de 
kommer få svara på frågor som rör deras användning av skönlitteratur i 
undervisningen. Information och kontaktuppgifter till den som handleder 
denna uppsats har också getts ut till deltagarna. Jag har informerat deltagarna 
om att de kommer vara anonyma i studien och att deltagandet är frivilligt. Då 
jag valde att använda mig av inspelningar för att analysera resultatet fick del-
tagarna även godkänna att intervjun spelades in och att citat från dessa inspel-
ningar kan komma att användas i uppsatsen. Informanterna har också infor-
merats om att inspelningarna endast kommer att användas för uppsatsens 
syfte och att de kommer att finnas i min ägo och ej spridas på annat vis.  
 

4.7.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att själva be-
stämma om de vill deltaga eller ej.  
      Jag anser att jag uppfyllt kravet genom att vid tillfrågandet om deltagande 
meddela att deltagandet är fullt frivilligt.  
 

4.7.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att all information som samlas in ska förvaras 
så att ingen obehörig ska kunna få tillgång till materialet.  
     Då både inspelningar och anteckningar från intervjuerna förvaras i min bo-
stad anser jag att jag uppfyllt detta krav. Namn på skola, stad och namn på 
deltagarna har anonymiserats i transkriberingar och i uppsatsen för att skydda 
deltagarnas identitet.  
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 5. Resultat  
I den här delen presenterar jag det resultat jag fått utifrån de data som samlats 
in under utförda intervjuer.  Syftet med denna studie var att få fram hur lärare 
tänker kring användning av skönlitteratur i undervisningen i ämnet svenska 
och att få fram vad de har för motivation och bakgrund till användning av 
skönlitteratur i undervisningen. I syftet presenterades också tre frågeställning-
ar utifrån vilka jag valt att presentera resultatet. 
 

5.1 Vilken uppfattning har lärare om vikten av att elever 
läser skönlitterära verk? 

Intervjuerna introducerades med en strukturerad fråga angående hur viktigt 
lärarna anser att det är för eleverna att läsa skönlitterära verk. Lärarna fick 
utifrån en skala från 1 till 5 där fem är högst, välja hur viktigt de anser att det 
är för eleverna att läsa skönlitteratur. Jag presenterar utifrån transkriberingar 
av intervjuerna här lärarnas svar på denna fråga.  
 
Lärare 1: Ooh, det skulle nog bli en… Det lutar mellan en 3a och en 4a, men 
visst skulle det nog bli en 4a där. 
 
Lärare 2: Uhm, 4. 
 
Lärare 3: 5.   
 
Lärare 4: 5.  
 
Lärare 5: Öh… 3.  
 
Lärare 6: 5.   
 
Resultaten visar att alla informanter har valt att lägga sig på den övre delen av 
skalan. Detta visar att de anser att det är viktigt för elever att läsa skönlitteratur 
på egen hand, alltså genom exempelvis tyst eller individuell läsning. Förutom 
svaren på just denna fråga kommer lärarnas syn på den egna läsningen även 
fram i andra delar av intervjun. Lärare 2 berättar att hon anser den egna läs-
ningen betydelsefull och att hon gärna ser att eleverna får en stund för tyst 
läsning varje dag. Två av de andra lärarna uttrycker samma tankar kring den 
individuella läsningen och berättar att de har en stund för egen läsning varje 
dag och att eleverna då läser skönlitterära böcker. Resterande informanter be-
skriver också att de arbetar med egen läsning av skönlitteratur, dock inte åter-
kommande varje dag som de tre tidigare nämnda lärarna.  
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5.2 Vilka arbetsmetoder är kopplade till arbetet med skön-
litteratur? 

Under intervjuerna kommer det fram att alla lärare som medverkar i denna 
studie just nu deltar i utbildningen Läslyftet. Samtal om text och högläsning är 
de arbetsmetoder som fått mest utrymme i intervjuerna och något som alla 
lärarna talat mycket om. Jag presenterar här vilka olika arbetsmetoder som var 
lärare för sig har nämnt i intervjun.  
 
Lärare 1: Hon berättar att hon jobbar mycket med högläsning i sin klass. Under 
dessa moment brukar de samtala om boken genom att kolla på framsida och 
rubrik. Hon nämner också att de pratar om att det som står på baksidan av en 
bok brukar vara som en liten sammanfattning av vad boken handlar om. Svåra 
ord, handling, bilder och sammanfattning av berättelser är de områden som 
samtalen kring litteratur berör. Hon berättar att de går till biblioteket och lånar 
böcker och poängterar då att hon som lärare får hjälpa eleverna att låna böcker 
som passar deras egen läsförmåga. Hon framhäver att det är viktigt att elever-
na får hitta böcker som de är motiverade till och intresserade av att läsa. Hon 
berättar att de nu i årskurs 1 jobbar mycket med att koppla ihop bild och text:  
 

Nu i ettan har vi börjat, då har vi börjat med läsläxan. Det är deras 
första samtal om text. Jag läser det nya kapitlet varje vecka och har 
fotograferat av bilder från läsläxan upp på smartboarden och då 
kan vi prata ibland bara om bilden. Ibland har jag så att jag har för-
storat upp bara bilden men ibland har jag både bild och text. Också 
byter jag den sida jag läser i så får de se den uppe på smartboar-
den. Och sen går vi in och samtalar, om svåra ord, om handlingen, 
sammanfatta på slutet utifrån kapitlet. Där är vi just nu i ettan.  

 
 
Hon berättar att de använder smartboarden vid högläsning genom att visa en 
text och bild som läraren läser där. Genom att göra så kan de tillsammans dis-
kutera hur text och bild hänger ihop samt underlätta för eleverna att hänga 
med i texten som läses. Eleverna får ibland även i uppgift att illustrera de tex-
ter de själva eller läraren läser. Tanken är sedan att komma in på att skriva 
bokrecensioner enskilt. I dessa får de nu till en början kort beskriva vad boken 
handlar om. Läraren talar om en progression i arbetet där det blir mer arbete 
kring skönlitteraturen ju längre eleverna kommer i sin skolgång. Till exempel 
att de börjar läsa mer och mer självständigt i egna böcker och kan börja ut-
veckla såväl bokrecensioner som boksamtals innehåll. Genom läslyftet tilläm-
pas uppgifter som behandlar samtal om text och även här använder de sig av 
en hel del skönlitterära texter.  
 
Lärare 2: I denna lärares klass har de ännu inte riktigt startat med den egna 
läsningen. Hon berättar att klassen har en stor andel svaga läsare så de har 
väntat med det än så länge. Högläsningen har istället fått stort fokus i denna 
klass. Läraren berättar att de i samband med högläsning diskuterar mycket. De 
funderar på hur man väljer böcker, diskuterar boken framsida, pärm och bak-
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sida och vilken information man hittar där. Hon berättar också att de försöker 
koppla böckernas innehåll till elevernas egna erfarenheter för att skapa ett öp-
pet klimat där eleverna känner att de vågar tycka till om böcker. I samband 
med detta har de även testat att betygsätta böcker för att visa att det är okej att 
tycka olika om böcker. Bokrecensioner görs muntligt i grupp efter att de till-
sammans läst färdigt en bok. Läraren berättar att de efter högläsning kopplar 
in arbete med boksamtal: 
 
 

Boksamtalet, det ingår ju också efter boken. Jag läser ju inte bara och 
stänger boken utan vi diskuterar. Vad hände? Vad tror ni den personen 
kände? Hade det kunnat hänt på ett annat sätt? Hur hade du velat gjort 
berättelsen? Vi försöker ju att använda det varje dag så att de ska bli van 
å få med metoderna för framtiden.   

 
 
Genom boksamtalet diskuterar de vad som händer i boken och funderar över 
möjliga händelser om situationen hade sett annorlunda ut i boken. De pratar 
också om hur böckernas karaktärer känner i vissa situationer och försöker 
koppla det till egna känslor, har eleverna själva känt så någon gång? Även om 
de inte har någon stund för egen läsning i lärarens nuvarande klass poängterar 
hon ändå att hon tycker det är viktigt att eleverna så småningom får en stund 
tyst läsning varje dag och jobbar för att det så småningom ska fungera att jobba 
så i den grupp hon har nu.  
 
Lärare 3: Denna lärare berättar att de jobbar med både högläsning och egen 
läsning. Eleverna skriver bokrecensioner till de böcker de lånat på biblioteket 
och läst enskilt. Samtal om texter och boksamtal är metoder som används ge-
nom arbetsmaterialet En läsande klass och utbildningen Läslyftet. Genom 
dessa samtal berättar läraren att eleverna får gå in på djupet i texterna och ex-
empelvis fundera över till exempel hur olika karaktärer känner sig i olika situ-
ationer. Om texten handlar om någon som känner sig ledsen eller sorgsen över 
något kan eleverna få diskutera och fundera över om de känt sig ledsna i en 
liknande situation någon gång eller fundera över i vilka situationer de brukar 
kunna känna sig ledsna. I denna klass arbetar de även med tyst läsning. Ele-
verna får läsa böcker de lånat på biblioteket som finns i närheten av skolan. 
Läraren nämner inget om att hon har någon speciell tanke kring vilka böcker 
eleverna lånar utan de lånar både skönlitterära böcker och faktiva böcker.   
 
Lärare 4: Denna lärare berättar att de jobbar med högläsning och att hon då 
försöker välja böcker med varierande inriktningar och ämnen. Hon väljer 
också böcker med olika huvudrollsinnehavare som eleverna kan identifiera sig 
med. Hon poängterar att hon tänker mycket utifrån värdegrund, till exempel 
att de diskuterar hur de tror att karaktärerna känner sig i vissa situationer och 
kopplar böckernas händelser till elevernas vardag under högläsningsmomen-
ten. De arbetar med diskussioner utifrån innehållet i böckerna. Hon berättar att 
de varje morgon har en stund för tyst läsning då eleverna läser enskilt. Läraren 
finns här med och stöttar i valet av bok så att eleverna får läsa varierade typer 
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av böcker och inte fastnar i samma genre eller tema. Eleverna skriver bokre-
censioner på de böcker de läst. Denna lärare deltar också i utbildningen Läslyf-
tet och berättar att uppgifterna som används genomgående bidrar till många 
textsamtal där de bland annat diskuterar innehållet. Bilden kopplas också till 
arbete med skönlitteratur genom att eleverna får rita bilder till texten och sen 
berätta om sina bilder.  
 
Lärare 5: Lärare 5 jobbar mycket med textsamtal och en läsande klass vid hög-
läsning. Hon berättar att de genom läslyftet har stort fokus på just samtal om 
text när de jobbar med skönlitteratur men att hon även innan läslyftet hade 
mycket fokus på textsamtal i samband med högläsning. Denna klass har en 
stund varje dag för tyst läsning och eleverna läser då böcker enskilt som de fått 
låna på biblioteket. Eleverna skriver sedan recensioner av de böcker de läst. Då 
de går i tvåan har de ganska precis kommit igång med recensioner och håller 
dem därför än så länge enkla med huvudperson, enkel sammanfattning, vad 
som var bra i boken och en illustration till boken.  
 
Lärare 6: Denna lärare berättar att de jobbar med tyst läsning och bokrecens-
ioner. Eleverna har en bok på sin plats som de kan läsa i när de jobbat klart 
med andra uppgifter. Hon berättar att de brukar ha speciella bokveckor då de 
fokuserar extra mycket på läsning. Under denna vecka skriver eleverna bokre-
censioner som de sedan får läsa upp för varandra. Hon berättar att hon försö-
ker ha en stund högläsning varje dag. Även denna lärare går läslyftet och job-
bar därigenom också hon med textsamtal och boksamtal där de tillsammans 
läser och diskuterar skönlitterära texter på olika vis.  
 

5.3 Vilken pedagogisk motivering har lärare för använd-
ning av skönlitteratur i undervisningen? 

Lärare 1: Hon menar att hon använder skönlitteratur i undervisning från vad 
hon fick med sig från lärarutbildningen då hon läste en kurs som hette läs och 
skrivinlärning. Där menar hon att man betonade vikten av att använda sig av 
skönlitterära texter och böcker, bland annat för att barnen får lära sig nya ord 
och få en bra ordförståelse. Även meningsbyggnad tänker hon att eleverna 
utvecklar vid arbete med läsning av skönlitterära texter. Läraren anser att det 
är hennes erfarenhet som lärare och den pedagogiska utbildning hon har som 
ligger till grund för användandet av skönlitterära texter och böcker.  
 
Lärare 2: Har en personlig bakgrund till användandet av skönlitteratur i 
undervisningen. Hon hänvisar till sitt eget läsintresse och vad hon anser att 
böckernas värld har gett tillbaka i form av stöd och trygghet. Hon läser och 
använder sig av skönlitteratur i undervisningen för att få öppna denna dörr för 
sina elever. Hon menar att det inte är alla barn som kommer från en hemmiljö 
där föräldrarna kanske hinner eller prioriterar läsningen och menar då att sko-
lan kan ge eleverna den erfarenheten istället.  
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Lärare 3: Menar att läsningen av skönlitteratur är viktig för läsförståelsens 
skull. Hon menar också att det utvecklar elevernas fantasi och utvecklar deras 
förmåga att kunna skriva egna berättelser vilket hon poängterar är ett av må-
len i årskurs 3. Hon nämner också att skönlitteratur fungerar utbildande. Hög-
läsning, boksamtal och textsamtal motiverar hon med att de elever som käm-
par med läsningen och har svårt att läsa ändå kan vara delaktiga och ta del av 
litteraturen.  
 
Lärare 4: Denna lärare motiverar användandet av skönlitteratur framförallt 
med att skönlitterära böcker och texter utgör en bra grund för diskussioner. 
Hon anser att faktatexter lätt blir lite torftiga att använda i längden och menar 
att skönlitterära texter går att anknyta till på ett känslomässigt plan. Hon po-
ängterar att hon använder sig av skönlitteratur på grund av att det hjälper ele-
vernas utveckling i många hänseenden: 
 
 

Jaa, det utvecklar ju språket och det är också utvecklande om man 
tänker rent känslomässigt, värdegrund och allt sånt tycker jag det 
är otroligt. – Lärare 4.  

 
De kopplingar som eleverna gör till böckerna på det känslomässiga och person-
liga planet gör att skönlitteraturen blir en del av undervisningen om skolans 
värdegrund. Hon nämner också skolans styrdokument och hänvisar till läro-
planen och kursplanen i svenska. Hon kan dock inte peka ut något specifikt 
från denna som hon har som bakgrund till att hon använder sig av skönlitte-
rära verk i undervisningen.  
 
Lärare 5: Denna lärare poängterar framförallt att högläsning och läsning gör att 
eleverna fångas upp i berättelsen som en anledning att fortsätta använda skön-
litteratur. Hon menar att det finns oroligt mycket att prata om, till exempel att 
eleverna genom läsningen kan referera till egna upplevelser. Att eleverna lär 
sig massor av nya ord genom böcker och texter anser hon också vara en peda-
gogisk anledning till användning av skönlitterära verk. Hon menar också att 
skönlitterära texter krävs i undervisningen för att kunna ge eleverna lässtrate-
gier som gör att de kan läsa mellan och bortom raderna vilket också gör att 
elevernas läsförståelse utvecklas.  
 
 

…jag älskar att läsa sådana här spännande böcker för barnen för 
jag tycker det är så himla roligt att se när de liksom bara väntar på 
att det ska ske nåt läskigt eller när det ska ske något spännande. 
Och sen kan jag tycka att det är jätteroligt att läsa humoristiska 
böcker också, jag älskar ju att läsa högt, jag tycker det är så roligt 
för jag känner själv hur jag lever mig in. Och jaa, jag älskar att läsa 
högt. Och jag älskar att få med dem i samtalet och det har blivit 
mer och mer nu efter läslyftet tänker jag.   
 

Lärare 6: Hon poängterar redan i början av intervjun att hon använder sig av 
högläsning av skönlitterära verk för elevernas läsupplevelses skull. Läraren 
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återkommer till detta då vi pratar om vilken pedagogik som ligger bakom 
hennes användande av skönlitteratur i undervisningen. Hon menar att skön-
litterära texter kan ge eleverna en tripp in i fantasins värld samt att eleverna 
genom texterna får träna på att föreställa sig andra människors liv och le-
verne.  
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 6. Resultatdiskussion 
I denna del kommer jag redogöra för vilka slutsatser jag dragit utifrån studiens 
resultat och den tidigare forskning som gjorts. Jag har även här utgått från det 
syfte och de frågeställningar som studien vilar på.  
 

6.1 Vilken uppfattning har lärare om vikten av att elever 
läser skönlitterära verk? 

Jag valde att ställa en väldigt rak och konkret fråga som introducerande fråga 
vid intervjutillfället. Detta resulterade i att jag fick väldigt raka svar tillbaka. 
Jag bad inte heller om någon motivation till informanternas svar. Såhär i efter-
hand känner jag att en motivering hade kunnat ge en större bild av lärarnas 
uppfattning än endast frågan i sig. Frågan handlade om hur viktigt det är för 
eleverna att läsa skönlitterära texter och böcker. Informanterna fick som nämnt 
i resultatdelen placera sin uppfattning på en skala från 1 till 5 där 5 var högst. I 
presentationen av resultatet kan vi se hur lärarna svarat och då se att de alla 
placerar sig på den övre delen av skala. Under följande delar av intervjun 
framkommer det i lärarnas svar att de använder sig av enskild läsning i skön-
litterära böcker i alla klasser förutom årskurs 1. De lärare som jobbar i årskurs 
1 berättar båda att de har som intention att komma igång med det egna läsan-
det så snart som grupperna är tillräckligt läskunniga.  
      I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011A) står det skrivet i syftet att 
undervisningen ska stimulera elevernas intresse för läsningen. Olivia 
O’Sullivan och Sue McGonigle (2010) som skriver om läsprojektet The reading 
project i England betonar vikten av lärarnas engagemang i läsningen. De menar 
att lärarnas lust och engagemang smittar av sig på elevernas läslust. Några av 
informanterna berättar att de låter eleverna själva välja vilka böcker de läser. 
De poängterar också att de som lärare finns där som stöd för att hjälpa elever-
na att hitta böcker som passar deras intressen och deras läsförmåga. Att lärar-
na finns där som stöd och hjälp vid val av bok men ändå låter eleverna själva 
välja visar att de förstår vikten av att låta eleverna läsa lustfyllt. Att finnas där 
och visa eleverna den utsträckning av böcker som finns och hjälpa dem att 
hitta böcker som passar deras intressen är också en del i att skapa ett lustfyllt 
läsande. Lucy Calkins (2015: 18-19) betonar likt O’Sullivan och McGonigle lä-
rarnas engagemang för böcker och läsning som en viktig faktor. Hon menar 
också att det är viktigt att eleverna själva får välja de böcker de läser för att 
läsningen ska finnas intressant. Lärare 4 berättar att hon finns med då eleverna 
väljer bok för att kunna stötta dem att välja böcker som passar såväl deras in-
tresse som deras läsförmåga. Hon säger också att hon tycker det är viktigare att 
de läser en bok de är intresserade av och eventuellt fastnar i samma mönster 
än att de inte läser alls.  
      Genom intervjuerna tycker jag mig kunna se ett intresse för användning av 
läsning i undervisningen hos informanterna. Genom deras svar på den första 
frågan angående hur viktigt de anser att skönlitterär läsning är för eleverna 
tolkar jag också in ett visst intresse. Engagemanget är svårt att redovisa i form 
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av konkreta resultat utifrån intervjuerna. En av lärarna lyckades dock visa ett 
brinnande engagemang för högläsningstillfällena under en del av vårt samtal. I 
citatet av lärare 5 på sidan 17 inleds citatet med ”...jag älskar att läsa sådana här 
spännande böcker…” något läraren berättade med gnistrande ögon och ett stort 
leende. Att få med en känsla i ett resultat har visat sig vara svårt. Jag anser 
dock att detta uttryck åtminstone till viss del visar hur entusiastisk denna lä-
rare är då det gäller att läsa för sina elever. De andra informanterna visar ge-
nom att öppet kunna berätta om vilka arbetssätt de använder i undervisningen 
med skönlitteratur på ett visst engagemang.  Det är dock bara utifrån intervjun 
med lärare 5 som det visar sig tydligt utifrån vad de säger och visar i intervju-
erna.  
 

6.2 Vilka arbetsmetoder är kopplade till arbetet med skön-
litteratur? 

I den forskning som tidigare gjorts och den litteratur som utgör grunden i 
detta arbete framkommer det inte hur läsandet bör utföras speciellt tydligt. 
Min tolkning är att såväl forskare som författare menar att eleverna behöver 
både den egna läsningen och den gemensamma läsningen för en optimal ut-
veckling. Det som tydligt framkommer i såväl forskning som litteratur är dock 
hur viktigt efterarbetet till läsningen är. Karin Jönsson (2007) som gjort en stu-
die som berör flera olika arbetsmetoder med skönlitteratur menar att hennes 
forskning visar att läsloggar och boksamtal är två metoder som bidrar till att 
eleverna aktivt utvecklar sin förmåga att förstå vad de läser (Jönsson, 2007: 
234-235). Jönsson (2007: 234-235) poängterar att de olika arbetssätten för textre-
flektion även låter eleverna uttrycka och fundera över värderingar och tankar 
samt att de får tillfälle att reflektera över kamraternas tankar. Att textsamtalen 
ger tillfällen att diskutera värderingar och tankar är något som ett flertal av 
lärarna nämner i intervjuerna. Lucy Calkins (2015: 23-33) menar även hon att 
det är viktigt för eleverna att de får tid och tillfälle att såväl samtala om texter 
som att de får skriva om texter de läst. Vikten av samtal och reflektion kring 
texten stöds även av Fridolfsson (2008: 31). Hon menar att dessa tillfällen bland 
annat utvecklar elevernas ordförråd och förståelse då ord och begrepp som ej 
är bekanta för eleven ges tillfälle att förklaras. I skolverkets (2016C) rapport om 
undervisning i skönlitteratur betonar man vikten av samtal om text och bear-
betning av texter med hjälp av olika läsförståelsestrategier. De menar likt Jöns-
son (2007) att det är viktigt att fånga upp elevernas tankar kring texter.  
      I utformandet av syftet med denna studie fokuserades mina funderingar 
kring hur den skönlitterära läsningen står sig i förhållande till dagens medie-
fokuserade samhälle. Mina funderingar kring ett eventuellt sjunkande intresse 
för läsning bekräftades i skolverkets rapport PIRLS (2012) där man menar att 
läsintresset sjunkit under det senaste decenniet och att man kopplar detta till 
dagens mediavanor. Även i denna rapport nämner man arbete med textsamtal. 
Här kopplas textsamtalet till den utmaning som finns i att väcka elevers läsin-
tresse. Man menar att man genom olika textmöten och textsamtal kan väcka 
elevernas nyfikenhet till läsningen. Fridolfsson (2008: 47) skriver att textsamtal 
kring sagor hjälper eleverna att utveckla förmågan att sedan kunna skriva egna 
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berättande texter vilket är ett av kunskapskraven i slutet av årskurs 3 (Skolver-
ket, 2011A). Alla informanter berättar i intervjuerna att de använder sig av 
olika textsamtal och boksamtal i sin undervisning. Denna arbetsmetod är den 
jag uppfattar vara gemensam hos alla lärarna och den som det ägnas mest tid 
och tanke till. I resultatet visas det tydligt att ett fokus kring textsamtalet finns 
hos alla lärarna vilket visar att de har en god kunskap kring vilka arbetsme-
toder som hjälper eleverna framåt i deras läsutveckling.  
        Flera av lärarna berättar att eleverna får skriva bokrecensioner till de 
böcker de läst färdigt. I dessa får eleverna berätta om bokens innehåll och 
handling på olika vis. Skolverket (2016C) skriver i sin rapport om undervis-
ning i skönlitteratur att metoder som används i undervisningen ej enbart ska 
beröra textens handling. Arbetet med läsloggar som Jönsson (2007: 234-235) 
använt sig av i sin studie visade sig kunna ge eleverna en större förståelse för 
texten de läst genom att eleverna i läsloggarna fick möjlighet att uttrycka vilka 
tankar och funderingar som böckerna väckte (Jönsson, 2007: 234-235). Skolver-
ket (2016C) betonar i sin rapport om undervisning i skönlitteratur att eleverna 
ska lära sig läsa mellan raderna och lära sig få en djupare förståelse för texten. 
Något som skulle kunna uppnås genom att man utvecklar en ny tanke kring 
bokrecensionernas upplägg och innehåll. Detta skulle kunna bidra till att man 
kan jobba med elevernas tankar och känslor kring texterna som läses såväl på 
egen hand som tillsammans på olika vis vilket jag tänker kan hjälpa lärarna att 
få fler elever delaktiga och utvecklas deras läsförståelse.  
 
 

6.3 Vilken pedagogisk motivering har lärare för använd-
ning av skönlitteratur i undervisningen? 

Det alla lärarna är överens om är att det är viktigt att arbeta med skönlitterära 
verk i undervisningen. Vad som inte visar sig lika självklart är varför det är 
viktigt. Informanterna nämner en rad olika anledningar till att de valt att an-
vända sig av skönlitteratur i undervisningen. Lärare 1 pratar om de språkliga 
aspekterna så som ordförråd och meningsbyggnad. Hon hänvisar framförallt 
till utbildningen och de kurser hon läst som poängterat vikten av att eleverna 
kommer i kontakt med skönlitterära verk. Lärare 3 och 4 nämner skolans styr-
dokument men har inga konkreta exempel utifrån dessa som de är medvetna 
om att de utgår från. Förutom dessa aspekter så poängterar informanterna att 
de använder skönlitteratur som ett verktyg för diskussion om bland annat 
värdegrund och elevers tankar och funderingar. Det framkommer också att 
lärarna ser det som ett fantasiskapande verktyg vilket man kan tolka som att 
det används för att förbereda och utveckla elevernas eget skrivande.  
      Användandet av skönlitteratur i undervisningen tycks ändå bland infor-
manterna vara självklar. Den olika synen på varför litteraturen används kan 
dels tolkas som att det är personligheterna hos informanterna som skiljer sig 
vilket leder till att man har olika uppfattningar och värderingar. Den kan också 
tolkas som så att det saknas tydliga riktlinjer och förklaringar till varför skön-
litteratur skall användas i undervisningen. Lundström, Manderstedt och Palo 
(2011) menar att målsättningen med litteraturläsningen ej har någon tydlig 
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framtoning i kursplanen för svenska. Då jag kollar igenom kursplanen (Skol-
verket, 2011A) kan jag likt Lundström, Manderstedt och Palo se att det saknas 
konkreta tecken på att undervisningen kan utföras med hjälp av skönlitterära 
texter. Kursplanen (Skolverket, 2011A) lämnar en hel del öppet för tolkning då 
det kommer till hur undervisningen ska utföras. Fokus ligger istället på vad 
som skall undervisas.  
      I intervjuerna framträder det att lärarna ser skönlitteraturen som verktyg 
för undervisningen. Vilka verktyg och metoder som ska användas i undervis-
ningen är inget som nämns i skolans styrdokument. Man skulle därför kunna 
se det som att det ligger i lärarnas utbildnings händer att ge lärarna kunskap 
om användbara verktyg för undervisningen. Vidareutbildningar och projekt 
som The reading project (O’Sullivan, McGonigle, 2010) och läslyftet tolkar jag 
därför som viktiga för att hålla aktiva lärare uppdaterade på den forskning 
som görs och för att kunna ge dem de verktyg som de behöver i sin undervis-
ning.  
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7. Avslutande diskussion  
 
I denna del presenterar jag de funderingar och slutledningar jag har fått efter 
avslutad analys. Mina funderingar berör såhär i efterhand främst hur skönlit-
teraturen får del i skolans styrdokument och hur öppet man diskuterar skönlit-
teraturens plats i undervisningen.  
 
Trots nedåtgående resultat i läsförståelse under de senaste 15 åren och ett 
sjunkande intresse för läsning (PIRLS, 2012) så berör den nya kursplanen 
(Skolverket, 2011A) en ytterst liten del av det skönlitterära. Ämnets syfte hän-
visar till att undervisningen ska stimulera elevernas läsintresse men ingenstans 
i de resterande delarna av kursplanen finns något skrivet angående den egna 
läsningens plats i undervisningen. I de diskussioner jag tagit del av genom 
såväl forskning som didaktisk litteratur lyfter man fram vikten av att använda 
skönlitteratur som verktyg för läsförståelseinlärning.  
       I denna studie undersöks skönlitteraturens ståndpunkt bland lärare som 
arbetar på samma skola. Dessa lärare har med andra ord alltså samma arbets-
mässiga förutsättningar för sin undervisning. Trots detta så har lärarna ändå 
inte samma pedagogiska bakgrund till användningen av skönlitteratur i 
undervisningen. Såklart beror detta delvis på att lärarna har olika personlig-
heter men också på att de har olika utbildning och erfarenhet. Jag kan dock 
inte se någon betydande skillnad i lärarnas arbetsmetoder eller inställning till 
skönlitteratur som gör att jag tycker mig kunna tolka att ålder eller erfarenhet 
hos lärarna har någon större betydelse för hur undervisningen utförs.  
       De lärare som är verksamma i skolan idag har, logiskt tänkt, också olika 
utbildning då lärarutbildningen har reformerats och gjorts om ett antal gånger 
under de senaste 40 åren. Den brist på tydlighet kring undervisningens olika 
verktyg som generellt finns i läroplanen gör att vi med stor sannolikhet under-
visar olika beroende på vilken utbildning vi har. Min fundering är då, blir sko-
lan verkligen likvärdig (Skolverket, 2011B)?  
       Som ny lärare och utan någon större erfarenhet kan jag se detta som en 
brist i rådande styrdokument. Någon form av dokument som ger tips och för-
slag på arbetsmetoder som är kopplade till kursplanens innehåll torde finnas 
hos skolverket för att hjälpa lärare, såväl nya som gamla, att utveckla sin 
undervisning. Även vidareutbildningar så som läslyftet bör göras obligatoriska 
för att hjälpa lärarna att komma vidare i sin undervisning och hålla sig uppda-
terade om forskning och metoder. Denna studie visar tydligt att sådana ut-
bildningar kan göra att lärarna tänker likvärdigt kring vad som fokuseras i 
undervisningen. Vilket gör att undervisningen, åtminstone på denna skola blir 
mer likvärdig. Det vore intressant att forska vidare kring hur lärares undervis-
ning eventuellt påverkas och förändras av vidareutbildningar som Läslyftet.  
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BILAGA 1: Frågeformulär för 
intervjuer med lärare 

 
Introduktion av intervju  
 
Jag ska skriva ett examensarbete i litteraturvetenskap och kommer att 
göra en intervju med dig angående skönlitteratur i undervisningen. Syf-
tet med arbetet är att undersöka hur lärares användning av skönlitte-
rära verk i undervisningen i ämnet svenska ser ut. Du som deltagare 
kommer att vara anonym i studien. Handledare för detta arbete är Olavi 
Hemmilä och nås på mail via olavi.hemmila@miun.se.  
 
Introducerande frågor: 
 
På en skala från 1-5 hur viktigt skulle du säga att det är för eleverna att 
läsa skönlitterära verk?  
 
1 2 3 4 5 
 
 
Använder du dig av skönlitteratur i undervisningen i ämnet svenska? 
 
 
 
Möjliga följdfrågor: 
 
Vilka arbetsmetoder använder du för att undervisa med hjälp av skönlit-
teratur? Exempelvis boksamtal, bokrecensioner, högläsning, tystläsning 
etc.  
 
 
 
 
Har du någon pedagogisk anledning till att använda dig av dessa arbets-
metoder? 
 
 
 
 
Har du någon favorit-barnbok? 
 
 
  



  

 

 

 


