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Abstrakt 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur fem lärare i årskurs 3-

6 uppfattar sitt arbete med skönlitteratur i sin undervisning. Vilka är 

deras motiv för att använda den skönlitterära texten i sin undervisning? 

Hur använder man den? Hur väljs litteraturen ut? Studien genomfördes 

med hjälp av intervjuer av fem yrkesverksamma pedagoger vilka 

arbetar i årskurs 3-6. De har därefter transkriberats och analyserats. I 

diskussionen har intervjusvaren kopplats till teoretiska begrepp och 

tidigare forskning på området. Resultaten tyder på att de intervjuade 

pedagogerna anser den skönlitterära texten vara mycket viktig i under-

visningen, speciellt som verktyg i lästräning och som utgångspunkt för 

att diskutera svåra värdefrågor men även som grund för eget skrivande, 

som kompensatorisk åtgärd eller som ren underhållning. De intervjuade 

pedagogerna saknar i de flesta fallen adekvat litteraturvetenskaplig 

utbildning vilket upplevs som ett hinder i yrkesutövningen. Pedagoger-

na lägger en stor vikt vid att försöka välja litteratur som entusiasmerar 

och utmanar eleverna samt lockar dem till utvecklande diskussioner. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: skönlitteratur, skriftspråklighet, läsning, litterär kanon, 

böcker, textsamtal 
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Inledning 

Anledningen till att jag valt att undersöka lärares användande av 

skönlitteratur i undervisning är dels mitt eget stora litteraturintresse 

dels den stora betydelse skönlitteraturen ges i styrdokumentens 

formuleringar. För min kommande yrkesutövning tror jag att det är 

väldigt viktigt att undersöka hur lärare i grundskolan idag arbetar med 

skönlitteratur i sin undervisning, och granska det för att jämföra 

existerande pedagogiska praktiker mot teorier och forskning. 
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Problemområde 
Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper 

och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna 

kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter 

låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att 

stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell 

bakgrund. (Kursplanen i svenska, 2000). 

 

Close & Langer (2001) påvisar att läsning av skönlitteratur samt 

tänkande om och diskussion av skönlitteratur ger eleverna möjligheter 

att finna nya vägar till kunskap och förståelse. Att dela upplevelsen av 

skönlitteraturen med andra lär eleverna kognitiva och sociala 

färdigheter som de behöver i kommande studier och i sina framtida 

yrkes- och privatliv. 

 

Styrdokumenten och forskningen poängterar skönlitteraturens roll i 

skolan, styrdokumenten är dock öppna för tolkning. Därför är lärarnas 

tolkning av dem avgörande för hur de omsätts i praktiken.  
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 Bakgrund 

Jag börjar med att beskriva de delar och begrepp i den sociokulturella 

teorin som har relevans för min undersökning. Efter teoridelen följer en 

presentation av forskning utförd inom de tre frågeområden jag 

undersöker: varför lärare använder skönlitteratur i sin undervisning, hur 

lärare använder skönlitteratur i sin undervisning och hur lärare väljer ut 

skönlitteratur till sin undervisning. 

Teori 

Säljö (2000) beskriver de olika förutsättningarna och motiven till olika 

typer av lärande i olika typer av kulturer och, eller i olika sociala 

sammanhang. Han menar att beroende på vår omgivning ställs olika 

krav på vad vi bör kunna. Brian Street (1984) utvecklar, och menar att 

man inte kan tala om literacy (eller skriftspråklighet) i singular, utan 

snarare om literacies – literacy kommer alltid att definieras utifrån 

sociala, kulturella och politiska ideologier och praktiker. I Sverige och 

stora delar av den övriga världen är skriftspråket en mycket stor del av 

såväl vårt arbetsliv som vårt fritidsliv. En stor del av den 

kommunikation vi deltar i sker genom skriftspråk och att ha en god 

skriftspråklig kompetens är en förutsättning för att lyckas i de 

kommunikativa praktiker vi deltar i. 

 

Bråten (1998) menar att en väldigt viktig del av språk- och därmed 

tankeutvecklingen är begreppsbildningen, som han menar sker i en 

slags progression, från tidigare kända begrepp och 

användningsområden till nya begrepp och nya användningsområden.  

 

Enligt Vygotskij (refererad i Säljö 2000) är skolan den viktigaste platsen 

för lärande och utvecklande av kognitiva funktioner om skolan tar 

tillvara på elevens egna kunskaper och färdigheter. ZPD ‚zone of 

proximal development‛ är ett av Vygotskijs viktigaste begrepp. Det 

handlar om avståndet mellan det en individ redan kan eller vet och vad 

denne kan lära sig om denne får hjälp av någon som kan mer.  I skolan 

har både läraren och klasskamraterna möjlighet att hjälpa andra utöka 

sin ZPD och nå nya kunskaper och färdigheter. 



Erik Norum 2010-11-19 

 

8 

 

 

Om skriftspråkligheten säger Vygotskij att skriftspråket är det enskilt 

viktigaste redskapet för att kunna medvetandegöra språket. Eftersom 

texten inte har den direkta kopplingen till ”här och nu” som talspråket 

har krävs att man klarar av abstraktionerna i de skriftspråkliga 

framställningarna för att tillgodogöra sig budskap och skeenden i text.  

 

Säljö (2005) visar på skriftens betydelse och funktion som medierande 

artefakt, alltså, texten som ett slags redskap för att överföra eller kanske 

snarare tillhandahålla erfarenheter på en mellanmänsklig nivå.  Han 

beskriver texten som ‛…viktiga beståndsdelar i en kulturell, vetenskaplig, 

teknisk och samhällelig revolution‛. Hans passus om hur utvecklandet av 

skriftspråkligheten är avhängig politiska och filosofiska förändringar i 

samhället korrelerar med Streets (1984) teorier om hur literacypraktiker 

och konventioner alltid är kulturellt, socialt och politiskt influerade, 

eller kanske snarare bestämda. 

 

Säljö (2000) menar att förmågan att relatera skriftspråkliga utsagor till 

verkligheten är otroligt viktig för elevens möjlighet att lyckas i skolan. I 

praktiken innebär det att vi behöver hjälpas åt att tolka texter vi läst, 

både elever emellan och naturligtvis mellan lärare och elever. Det kan 

vara svårt att skapa mening i det vi läser annars. 

 

I Sverige och stora delar av den övriga världen är skriftspråket en 

mycket stor del av såväl vårt arbetsliv som vårt fritidsliv. En stor del av 

den kommunikation vi deltar i sker genom skriftspråk och att ha en god 

skriftspråklig kompetens är en förutsättning för att lyckas i de 

kommunikativa praktiker vi deltar i. 
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Tidigare forskning 

Rosenblatt (1988) menar att språket är ett socialt konstruerat system för 

kommunikation, men att man ofta glömmer att språket internaliseras av 

individer i transaktion med denne vid den för tiden omgivande miljön. 

Det innebär att språket vi använder och kommer i kontakt med skapats i 

sociala sammanhang och måste ”tas in” av individen genom 

kommunikation med andra för att individen ska förstå och kunna 

använda språket. På grund av detta uppfattar vi språkliga fenomen som 

t.ex. ord och fraser väldigt olika, då de i vår tidigare internalisering av 

dem påverkats av såväl yttre som inre faktorer. Det innebär att chansen 

att bilda förtrogenhet med språk på många olika sätt och i varierande 

situationer är avgörande för att utveckla individens skriftspråkliga 

kompetens. Skriftspråklighet kan inte förklaras som en från sociala och 

kulturella strukturer fristående förmåga, att läsa och skriva är inte 

händelser frikopplade från yttre påverkan. Hur vi lär oss att läsa och 

skriva och hur vi sedan använder de kunskaperna beror mycket på den 

kultur vi lever i. Inom den sociokulturella teorin är språket en av 

grundstenarna och anses vara mycket nära förbundet med tankarna.  

 

Torell (2002) visar genom jämförelse av tidigare läroplaner hur 

litteraturstudiet fått en mer undanskymd tillvaro och förminskad roll i 

skolan, hans undersökning rör gymnasieskolan men tycks vara giltig 

även för de yngre åren.  Han konstaterar att de flexibla och allmänt 

hållna riktlinjerna i styrdokumenten gör att det ytterst blir den enskilde 

pedagogens litteraturintresse som styr inriktning och omfattning av 

litteraturstudiet i realiteten. 
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Molloy (2002) har genomfört studier som undersöker litteraturstudiet i 

den svenska skolan. I Läraren. Litteraturen. Läsaren. konstaterar hon att 

det finns flera olika motiv för pedagoger att använda de skönlitterära 

texterna i sin undervisning. För det första: färdighetsträning, att träna 

förmågan att läsa, skriva och tala. För det andra: språkutveckling. För 

det tredje: reproduktion av kulturarvet. Viss litteratur räknas till något 

slags allmänt kulturarv, vilket beroende på aktuell kulturell kontext 

stämmer. En fråga är dock när ett litterärt verk har förverkat sin status 

som kulturellt viktig? Sverige är inte ett land med samma kultur i dag 

som det var för till exempel 50 år sedan. Det här är ett problem som 

Street (1984) diskuterar – texters innebörd och betydelse ändras över tid, 

en text kan inte, enligt Ibid. ha en autonom mening, meningen läsare 

tillsammans med texten kan få beror på inre och yttre påverkansfaktorer 

som t.ex. stora ändringar i hur vi lever i samhället. 

 

Close & Langer (2001) hävdar att läsning av, diskussion om och 

tänkande om litteraturen ger eleverna möjligheter till att finna nya vägar 

till kunskap och förståelse. Genom att dela upplevelsen med andra lär 

eleverna sig såväl kognitiva som sociala färdigheter som de behöver 

kunna både i senare studier och i sitt yrkes- och privatliv. De visar 

genom sin studie hur elever som har svårt att förstå och göra kopplingar 

utifrån vad man läst kan göra stora vinster av att delta i textsamtal med 

starkare läsare. Författarna hävdat att eleverna behöver stöd både före, 

under och efter läsningen för att få ut så mycket som möjligt av 

läsningen. Om inte eleverna får den hjälpen är risken stor att de tappar 

intresset för läsning.  

 

 

Broekkamp, Jensen & Van Den Bergh (2009) har genom sina 

undersökningar lyckats påvisa ett samband mellan kvaliteten på 

elevernas egna texter, och i vilken utsträckning eleverna läser 

skönlitterära skildringar.  

Just textsamtalet tycks vara det som skattas som det viktigaste för flera 

läsforskare, Molloy (2002), Lindö (2005) och Street (1984) visar hur 

viktigt det är att diskutera det man läser i skolan för att kunna ge 

eleverna möjlighet till dels en god begreppsbildning, dels förståelse av 

de samband till verkligheten som texter kan ha. 
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Chambers (1993) diskuterar de tre områden som bör finnas med i ett 

textsamtal. För det första: att utbyta entusiasm. Att samtala om det i den 

lästa litteraturen som väcker känslor, det kan handla om något i texten 

som gjort läsaren glad eller ledsen. För det andra: att utbyta frågetecken. 

Läsarna kan efter läsningen ha många frågor vilka man måste samtala 

om för att kunna tillgodogöra sig det som litteraturen förmedlar. För det 

tredje: att utbyta kopplingar. Efter läsningen kan det finnas möjligheter 

att i samtalet upptäcka kopplingar till det verkliga livet eller till annan 

litteratur. Molloy (2008) menar att Chambers modell är funktionell och 

en lämplig utgångspunkt för textsamtal i skolan. Hon betonar också 

vikten av att man som lärare organiserar textsamtalen både som 

planering och styrning under samtalets gång. 

 

Att arbeta tematiskt med skönlitteratur diskuteras av Brodow & 

Riningsland (2005), som kommer fram till att man ofta arbetar med ett 

tema för läsningen, t.ex. ‚krig‛ eller ‚vänskap‛ snarare än att arbeta 

tematiskt ämnesövergripande med läsning som en del i ett sådant 

arbete. Författarna skriver följande om tematiskt arbete: utanför skolan 

hänger världens delar ihop, man möter inte en verklighet uppdelad i 

ämnesblock som man gör i skolan. 

 

Ulrika Wolff (2006) har i en studie av olika gruppers läsförmåga kommit 

fram till att många barn med så stora läs- och skrivsvårigheter att de 

klassas som dyslektiska har stora svårigheter med att koppla ljud till 

text, för de eleverna är det därför väldigt viktigt att få ta del av 

litteraturen på andra sätt än att själva försöka läsa den, högläsning till 

exempel. Molloy (2008) menar att högläsningen är viktig för alla svaga 

läsare och inte bara de som klassas som dyslektiska. Högläsningens 

betydelse diskuteras även av Morrison & Wlodarczyk som menar att det 

är den enskilt viktigaste vägen mot skriftspråklighet, ökar deras 

motivation att läsa själva och förbättrar deras talspråk och deras 

ordförråd. Chambers (1994) hävdar att genom högläsningen kan eleven 

förstå böcker som är för svåra för eleven att läsa själv. Han menar att det 

kan väcka lusten att ‛sträcka sig längre‛ (s.69). 
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Brodow & Rininsland (2005) konstaterar att i tidigare styrdokument har 

det egentligen inte varit några problem att välja ut litteratur till sina 

elever, eftersom de innehöll litteraturlistor med verk som ansågs 

tämligen nödvändiga. I och med de reformer som resulterat i Lpo94 

(2006) finns inte längre de självklara valen kvar, då målen numer är 

mycket vagt formulerade. Vem väljer då texterna i skolan? Enligt Ibids.  

undersökning tycks vid en första anblick makten att göra de valen vara 

tämligen jämnt fördelad mellan läraren och eleverna. De konstaterar 

dock att i realiteten är maktförhållandet mellan välutbildade, erfarna 

lärare och de mindre erfarna eleverna synnerligen ojämnt, och man har 

funnit tre variabler som styr det faktiska urvalet: ‛De tre viktigaste 

faktorer som styr valet tycks vara: 1. Lärarens didaktiska mål, 2. Lärarens 

kunskap om elevers mognad och förmåga att ta till sig litterära texter, 3. 

Elevers tips och önskemål.‛ (s.130). Författarna konstaterar också att 

många skolor har en viss uppsättning litteratur som man tycker att 

eleverna ska läsa, någon enklare form av litterär kanon. Här vill jag 

återigen hänvisa till Street (1984) som höjer ett varningens finger för 

bäst-före-datumet avseende relevansen hos litteratur.  

 

Molloy (2008) betonar vikten av att lärarna själva är högfrekventa läsare 

och att det ingår i deras yrke att läsa mycket barn- och 

ungdomslitteratur. Att som lärare inte läsa och hålla sig kunnig inom 

barn- och ungdomslitteratur menar hon tyder på bristande 

professionalitet. Vidare menar Molloy (2002) skriver att det är mycket 

viktigt att lärarna har utbildning i litteraturvetenskap och i 

litteratursamtal för att kunna bedriva en meningsfull undervisning. 

 

Molloy (2002) har kommit fram till fram till följande när det gäller 

elevens perception av skönlitterära texter: Trots att texterna valts med 

tanke på elevens intressen och eller bakgrund tycks eleven endast 

utnyttja just de egna kunskaperna och erfarenheterna och hoppa över 

det som upplevs som främmande i texten. Ibid. konstaterar att 

‛Konfrontationen mellan deras egna och texternas allmänna repertoar, uteblir 

därmed‛. (s.328). Rosenblatt (2002) har kommit fram till att ett av de 

viktigaste motiven till litteraturstudier är att försöka hjälpa eleven att bli 

en “lustfylld” läsare, alltså en läsare som läser för att det skänker 

njutning, stimulans av sinnena och en djupare mening.  
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Brodow & Rininsland (2005) diskuterar problematiken med att 

litteraturstudiet uppfattas med en ”flumstämpel”. Lärare kan ha 

svårigheter att motivera fokusering på skönlitteratur både för sina 

elever, elevernas målsmän och till och med sina egna kollegor. 

Definitioner 

Mediering handlar om att på något sätt överföra, om än inte i direkt 

mening, kunskap eller insikt om någonting, från en person eller text till 

en annan. Som exempel kan nämnas att innehållet i en text kan medieras 

genom läsandet eller lyssnandet till texten, till en mottagare. I den 

processen har vi dels innehållet som medieras genom texten, dels 

läsaren eller uppläsaren som ses som en resurs eftersom denne är 

central för medieringen. (Säljö, 2000). 

 

En artefakt är ett föremål eller en resurs som kan nyttjas i lärande, det 

mest uppenbara exemplet med relevans för min undersökning är texten 

och de kunskapsresurser som finns fördelade mellan lärare och elever. 

Säljö (2000) menar att artefakterna är de redskap som människan kan 

använda för att tolka och förstå sin omvärld. Språket är en för 

människan unik artefakt som ger oss möjligheten att dela och tolka våra 

erfarenheter med varandra. 

 

ZPD , Zone of proximal development (den proximala utvecklingszonen) 

är en benämning av avståndet mellan vad en individ klarar av på egen 

hand och vad denne kan klara av med hjälp av en mer kunnig individ. 

ZPD är ett sätt att visa inte bara vad individen redan kan klara av, utan 

den potentiella kompetens denne kan nå. (Säljö, 2000). 
Skriftspråklighet. Vad skriftspråk är vet de flesta, det är den variant av 

vårt språk som vi använder i skrift. Jag har valt att använda 

skriftspråklighet istället för den engelska termen ”literacy” som annars 

tycks vara den mest utbredda, min avsikt med begreppet är dock till 

stor del överensstämmande med literacybegreppet. Skriftspråklighet är 

mer än att kunna läsa och skriva, även om de naturligtvis är de 

grundläggande kompetenserna inom området.  En god skriftspråklighet 

innebär att läsaren kan reflektera över element i textinnehållet, dra 

paralleller mellan olika texter samt mellan den omgivande verkligheten 

och texten.  
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God skriftspråklighet förutsätter formell eller informell kunskap om 

syntaktiska praktiker, ett stort ordförråd och en mekanisk läsförmåga 

som lämnar energi åt tolkning och reflexion. Street (1984) menar att 

skriftspråklighet inte är en fristående förmåga. Han hävdar att 

skriftspråklighet och synen på skiftspråklighet definieras i kulturella 

och sociala praktiker.  Det innebär att synen på och definitionen av 

skriftspråklighet skiljer sig från olika kulturer men även inom kulturer. 

 

Kanon. En litterär kanon är en sammanställning av litteratur som av 

företrädelsevis någon typ av auktoritet inom fältet anser som essentiella. 

I skolsammanhang skulle det innebära att man i styrdokumenten 

inskrivit vissa verk som ska läsas av eleverna. 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att undersöka fem lärares 

uppfattningar av anledningar att använda skönlitteratur i sin 

undervisning och hur dessa kommer till uttryck i lärarnas pedagogiska 

praktik. 

Problemformulering 

Vilka är lärarnas anledningar till att använda den skönlitterära texten i 

sin undervisning?  

Hur använder lärarna den skönlitterära texten i sin undervisning? 

Hur väljer lärarna skönlitterära texter till sin undervisning? 
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Metod 

Jag har valt att använda mig av intervjuer för min datainsamling. 

Intervjuerna kan klassificeras som semistrukturerade (Backman, 2006), 

eller fokuserade (Bell, 2006) då jag dels haft tre huvudområden i 

frågorna tillsammans med ett antal uppföljningsfrågor för den händelse 

att samtalet inte berör dessa punkter. Mitt fokus har varit att försöka få 

respondenterna att tala så fritt som möjligt, att intervjusituationen ska få 

dem at känna att de kan tala om det de tycker är viktigt utan att styras 

av alltför snäva frågeformuleringar. För den här typen av studier måste 

intervjuformen anses vara en av de bästa eftersom det är informanternas 

tankar och uppfattningar jag vill undersöka.  

 

Urvalet av informanter har till stor del fått styras av tillgänglighet och 

bekvämlighet. Eftersom min undersökning inte syftar till att generera 

generaliserbara data utan snarare nå ett fåtal lärares tankar och 

uppfattningar uppfattar jag det som en fullgod urvalsprocess. 

 

Skola nummer ett är en årskurs 3-6 skola och har drygt 100 elever. 

Skolan har fem klasser, en trea, en fyra, en femma och två sexor. 

Majoriteten av eleverna bor i närområdet, upptagningsområdet är alltså 

relativt litet och boendeformerna varierar mellan hyresrätter, radhus 

och villor. Elevsammansättningen består av såväl etniska svenska som 

elever med invandrarbakgrund.   

 

Skolans lokaler inhyser även en träningsskola för årskurs 1-10, 

slöjdsalar, ett mindre skolbibliotek samt en sporthall. Lokalerna är 

ganska tråkiga och i behov av renovering samt utbyggnad. Samtliga 

pedagoger på skolan är kvinnor i åldrar från knappt 40 år till drygt 60 

år. Skolan har närhet till fina utemiljöer som skog och vattendrag. 

 

Skola nummer två är en F-6 skola som har drygt 100 elever. Majoriteten 

av eleverna är bosatta i närområdet och deras boendeformer är 

uteslutande radhus och villor. Eleverna är i det närmaste uteslutande 

etniska svenskar. 
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 I skolan finns även en nystartad särskoledel, aula och sporthall. Skolan 

är relativt ny och lokalerna är fräscha och väl tilltagna. Lärarna på 

skolan är mer blandade i ålders- och könsavseende än på skola ett men 

majoriteten är kvinnor. Närmiljön är avkopplande med närhet till såväl 

skog som vatten.  

 

Lärare A är ca 40 år och har varit yrkesverksam i drygt 10 år. Hon 

arbetar för närvarande i en årskurs 4 och är utbildad lärare. 

 

Lärare B  är drygt 50 år och har arbetat som utbildad lärare i cirka 25 år. 

Hon är just nu klasslärare i en årskurs 6. 

 

Lärare C är drygt 50 år och har arbetat som utbildad lärare mellan 20-30 

år. För närvarande är hon klasslärare i en årskurs 3.  

 

Lärare D är ca 50 år och har arbetat som utbildad lärare i drygt 20 år. 

Klassen hon har nu är en årskurs 5.  

 

Lärare E i är ca 50 år och har arbetat som utbildad lärare i drygt 20 år. 

Har en bakgrund som svensklärare på högstadiet. Har för närvarande 

en årskurs 5. 

Litteratursökning 

Förutom den litteratur min handledare föreslagit har jag gjort en hel del 

sökningar, både på det öppna internet och i de databaser som man som 

student vid Mittuniversitetet får tillgång till. Sökord och fraser jag 

använt är: litteratur i skolan, skönlitteratur i skolan, arbeta med 

skönlitteratur i skolan, literacy, literacies, skriftspråklighet, reading 

fiction in school, fiction in school, reading fiction, reading in school. Jag 

har förutom detta sökt på de olika författarnas namn för att finna 

ytterligare publikationer av dem.  

Genomförande 

Jag tog kontakt med informanterna via e-post, där jag förklarade min 

undersöknings syfte, vilka frågeområden som skulle behandlas samt 

ungefärlig tidsåtgång.  
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Intervjuerna har spelats in på band, och längden har varierat från cirka 

30 minuter till knappt 60 minuter. Ingen informant har uttryckt sig ha 

problem med att jag spelat in intervjuerna. Ljudupptagningarna har 

följts av transkribering för att underlätta sökandet efter och tolkning av 

likheter och olikheter mellan informanternas svar. 

 

Bortfallet har varit förhållandevis blygsamt, endast en av de tillfrågade 

respondenterna har avböjt efter att i ett initialt skede ha tackat ja. 

 

Mina frågor är formulerade och besvarade så att de till en acceptabel 

grad mäter vad jag önskat mäta. Validiteten kan således anses vara 

relativt god. Kvale (1996) utvecklar och problematiserar 

validitetsbegreppet och menar den gängse definitionen av begreppet är 

otillfredsställande åtminstone för undersökningar som baseras på 

intervjuer. Han menar att validiteten i intervjuer utgörs bl.a. av hur 

trovärdiga eller pålitliga den intervjuade är, hur skicklig intervjuaren är, 

transkriberingens utformning och kvalitet, har man undersökt något 

som i slutändan ger mer vinst än skada, har man utformat sin 

undersökning så att den matchar syftet med studien? 

 

Generaliserbarheten torde vara ytterligt låg, mitt mål har dock aldrig 

varit att nå generaliserbara resultat utan att ta reda på vad 5 lärare har 

för motiv att använda skönlitteratur i sin undervisning, vilka metoder 

de använder och hur man går till väga för att göra sina innehållsliga 

urval. 

 

I min analys av informanternas svar har jag funnit vissa likheter vilka 

gjort att jag kunnat dela upp resultatredovisningen efter ett antal teman.  
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Etiska överväganden 

För mina etiska överväganden under studien har jag följt de riktlinjer 

som Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet utformat (1999). 

 

Informationskravet. Det är viktigt att de intervjuade vet vad deras svar 

kommer att användas till, och i vilket sammanhang de kommer att 

presenteras. Därför har jag varit noga med att berätta att det handlar om 

en uppsats på c-nivå vilken förvisso efter eventuellt godkännande kan 

publiceras och läsas av de som önskar men att den förmodligen endast 

kommer att läsas mycket få. Kvale (1996) menar att man bör få skriftliga 

godkännanden att använda intervjuernas resultat, speciellt om de 

behandlar känsliga ämnen. Jag har bedömt att det inte är nödvändigt i 

det här fallet. 

 

Samtyckeskravet. Det ska stå den medverkande i studien fritt att när 

som helst avbryta sin medverkan i studien. Ingen av de medverkande 

har uttryckt önskan att avbryta sin medverkan utom den tillfrågade 

informant som valt att ångra sin medverkan redan innan jag utfört 

intervjun med denne. Jag har inte försökt påverka denne till att ändra 

sitt beslut. 

 

Konfidentialitetskravet äger olika relevans beroende på vad 

undersökningen behandlar, min undersökning behandlar inga såvitt jag 

kan förstå kontroversiella eller känsliga frågor, men då jag vill göra mitt 

bästa att hålla de intervjuade lärarna svåra att identifiera har jag valt att 

kodifiera deras namn med endast en bokstav i resultat och 

diskussionsdelen. Jag kommer alltså att tala om lärare A-E hädanefter. 

Jag har informerat de intervjuade lärarna att jag gör mitt yttersta för att 

de inte ska gå att identifiera och har därför valt att göra beskrivningarna 

av dem så allmänna som möjligt utan att utelämna de viktigaste 

uppgifterna. Ljudupptagningar och transkriberingar innehåller inte 

heller uppgifter som kan identifiera informanterna. 
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Nyttjandekravet. De data jag genom min undersökning kommer i 

besittning av ska endast användas i forskningsändamål. 

Rekommendationen är att uppgiftslämnarna ska ges möjlighet att ta del 

av etiskt känsliga avsnitt och eventuella kontroversiella tolkningar 

innan rapporten publiceras. Jag har bedömt att det inte finns några 

etiskt känsliga uppgifter eller kontroversiella tolkningar. Jag har därför 

inte kontrollerat med informanterna om de anser att något avsnitt i 

rapporten bör revideras. 
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Resultat 

I resultatdelen har jag jämfört informanternas svar och funnit en del 

likheter vilka gjort att jag kunnat dela upp resultatredovisningen efter 

ett antal teman. De svar jag fått som inte gått att placera in i något av 

dessa teman redovisas i slutet av resultatet för varje frågeområde.  

Varför använder du skönlitteratur i din undervisning? 

Resultaten av det första frågeområdet, ‚Varför använder du skönlitteratur i 

din undervisning?‛ visar på en del gemensamma nämnare och en del 

informantspecifika motiv. De teman jag kunnat urskilja är: 

begreppsbildning/(skrift-)språklig utveckling. Temat innefattar de 

informanter som svarat som Lärare A som berättar att en stor anledning 

till valet att använda skönlitteratur i sin undervisning är att öka 

elevernas ordförråd något som även Lärare D nämner. Men också de 

informanter som lämnat svar som Lärare B som menar att det hjälper till 

att utveckla elevernas metaspråk vilket är viktigt för eleverna när de ska 

diskutera språkliga fenomen. Det är alltså ett ganska stort spann i 

svaren som ryms i detta tema. Många återkommer till träning av 

läsfärdigheten som är väldigt varierande i de aktuella årskurserna. 

 

Lärare D uppger bland annat att man brukar ta exempel ur 

skönlitteraturen när man tränar skrivande, att studera skönlitterära 

texter för att förstå språkets formsida i syfte att lära sig tillämpa den. 

 
Den boken använder vi till exempel när vi jobbar med nytt stycke, när har man 

nytt stycke? Då får de ta upp sin bänkläsningsbok eller vad vi ska kalla den för, jag 

kallar den tystläsningsbok, men vi har väl olika... och då, ja men hur ser det ut i 

den där boken? När är det nya stycken? Varför är det det? Hur ser det ut med 

kapitel? Talstreck, hur ser det ut? I engelsk litteratur är det ju... de har ju såna här 

kolon... citationstecken. Vi pratar också om inledningar, dom kan få ta fram boken 

och så får de ta säg första sidan i den boken och så får dom läsa den och så har vi 

pratat om olika sorters inledningar, beskrivande inledningar, direkt in i händelsen 

och det här. Lärare D.  

 

 

Det andra temat visar att alla informanter uppfattat och tolkat 

styrdokumentens föresatser om skönlitteratur i någon mening. 
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Nä, men det står ju att de ska kunna läsa och förstå texter, och kunna återge. Där 

får du ju in till exempel det här med bänkbok, att de ska kunna redogöra det de läst. 

Det tycker jag kommer in där i styrdokumenten. Lärare C. 

 

Hur man uppfattar styrdokumenten varierar naturligtvis, det ligger ju i 

dess utformnings natur. Att styrdokumenten har en högst levande roll 

bekräftas av lärare A som uppger att man tidigare planerade sin 

undervisning och därefter stämde av mot läroplanen och kursplaner för 

att se att man sysslade med rätt saker. Hon uppger dock att på senare 

tid har medvetenheten om styrdokumenten och målen i dem fått en 

högre aktualitet och processen har reverserats. I dagsläget utgår man 

från läro- och kursplan för att komma fram till ”vad, hur och varför” 

aspekterna för den planerade undervisningen. Läraren upplever att hela 

skolan förbättrat sina rutiner gällande styrdokumentens roll. Även 

eleverna har medvetligandegjorts om vilka mål styrdokumenten gör 

gällande, vilket har medfört att de förstår varför de ska läsa de böcker 

de tilldelats, att informera eleverna tydligt om målen upplevs ha 

förbättrat deras motivation och minskat dispyter gällande 

meningsfullheten i skolarbetet. 

 

Lärare C och D är de som tydligast betonar att skönlitteraturen kan vara 

ett bra sätt att hantera värdegrundsfrågor. Lärare D menar att 

skönlitteraturen är ett sätt för eleverna att förstå sig själva och andra, 

hur man är och hur andra är, hur man bemöter andra och hur man själv 

vill bli bemött. 

 
Att det vi läser om pratar vi om, och jämför med, alltså de får känna igen eller inte 

känna igen, eller tycka det är... att relatera till sig själva, och därmed få syn på sig 

själva, hur man själv är, hur man tycker att andra ska vara och därmed...på nåt 

sätt är det ett värdegrundsarbete, tror jag. Det är nånstans där det börjar. Lärare 

D.  

 

Lärare D utvecklar sitt resonemang om skönlitteraturen som förmedlare 

av värdefrågor och känslomässiga skildringar – denne menar att 

skönlitteraturen fyller en viktig funktion som känslobärare i 

undervisningen som de mer faktaorienterade läromedlen inte klarar av 

att tillgodose. 
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Ja det tror jag, för att, alltså oh ja, det är ju sådär så att de nästan gråter förstår du. 

Alltså när hon förlorar sina ben och vaknar upp och får träffa sin mamma, och 

mamman bor i nån by och har inte råd att ta sig in. Det där kan de ju känna under 

huden! Och liksom förstå att, ÅH! Inte få träffa sin mamma, alltså, ligga där och 

inte ha några ben och inte få ha nån mamma eller pappa där. Så ja, jag tror det, jag 

tror de blir mer empatiska. Lärare D  

 

om hur eleverna reagerat på att läsa ”Eldens hemlighet” med sina 

elever. 

 

Att skapa läslust är den tredje saken som återkommer hos majoriteten 

av informanterna, man anser det vara av stor vikt att eleverna utvecklar 

luftfyllda och varaktiga relationer till skönlitteraturen både för sin egen 

läsupplevelse av njutningskaraktär och för att man uppfattar läsning 

som något funktionellt viktigt i människors liv. “För de här som tycker 

alltså, att det är för jobbigt, att få dom att förstå hur rolig läsning kan 

va´.” Lärare D. 

 
För det första är det en helt ny värld som öppnar sig om man nu kan bli sån här 

bokslukare, det tycker jag liksom är det viktigaste den här otroliga läsupplevelsen 

som man kan få. Lärare E. 

 

De andra motiven informanterna uppger till att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen är följande: Som kompletterande stoff i 

ämnesundervisning, Lärare D ger ett exempel: 
 

Sen tycker jag att den här Mankells, Eldens hemlighet heter den ju, det är ju 

mycket kulturgeografi, hur ser det ut i Afrika, vad är skillnaden mellan Afrika och 

Sverige det är vi ju inne på hela tiden, så det är ju lite SO i det, jag använder det 

när jag kan. 

 

I fantasiutvecklande syfte, som exemplifieras av Lärare C:  

 
Därför att idag får ju barn så mycket bilder överallt annars ifrån, men de här 

bilderna man ska få uppe i huvet kan man bara få genom böcker, och därför, jag 

tror det är jätteviktigt att de får de här fantasibilderna också, som de producerat 

själv, det tror jag är viktigt. 
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Som något större, mer övergripande där flera skolämnen innefattas 

vilket exemplifieras av Lärare C. 

 
 Men alltså, för mig, om jag jobbar med skönlitteratur som jag gör med SVJ (Stora 

vänliga Jätten av Roald Dahl. Min anmärkning) så får jag med alla ämnen‛. ‛De 

behöver lära sig läsa, de behöver lära sig skriva men, de behöver ju också få höra och 

lära sig få bilder, behöver lära sig prata, lära sig diskutera det täcker precis alltihop 

skönlitteratur. Lärare C. 

 

Som en kompensatorisk åtgärd för de elever som inte läser hemma, eller 

kommer från hem där läsning och eller litteratur är väldigt sporadiskt 

förekommande. Läsning av skönlitteratur kan alltså föreskrivas i syfte 

att låta elever som inte har möjlighet eller tradition av att läsa mycket 

hemma få göra det i skolan. 

 

Lärare D har en fundering om att man kan göra sin undervisning 

intressantare med hjälp av skönlitteraturen, vilket är viktigt då skolan 

som kunskapsförmedlare i dagsläget har så stor konkurrens från andra 

medier. 

 

För elever som utfört alla uppgifter de förväntas göra innan den avsatta 

tiden är slut kan läsning av skönlitteratur erbjudas som en slags 

belöning. 

 

Resultatet av frågeområde ett visar att informanterna finner sina motiv 

till användande av skönlitteratur i sin undervisning i styrdokumenten, 

framförallt i värdegrunden. Informanterna har ett flertal egna 

uppfattningar om varför man som lärare ska använda de skönlitterära 

texterna i sin undervisning; förbättra (skrift-)språkligheten, skapa 

läslust, fantasiutveckling, som belöning, som utjämnande av litterärt 

torftiga hemmiljöer och som stoff i ämnesundervisning. 

Hur använder du skönlitteratur i din undervisning? 

Resultatet av frågeområde 2 – ”Hur har du valt att arbeta med 

skönlitteratur i din undervisning?” visar att det går att urskilja 4 teman i 

de intervjuades svar, samt ett antal informantspecifika uppgifter. 
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Det första temat är textsamtal, något som alla informanter uppgett att 

man i någon utsträckning arbetar med, ”sen diskuterade vi vad har ni 

läst, vad har ni kommit fram till, de berättade för varann så en del saker 

ledde ju vidare.” Lärare C. 

 

Textsamtalen handlar ofta om känsloutsagorna i litteraturen i 

förhållande till elevernas verklighet, mindre frekvent är diskussioner 

om rent innehållsliga delar. Just samtal om känslor och värdefrågor 

tycks vara prioriterade, och flera av informanterna menar att samtal 

utifrån en skönlitterär text fungerar ypperligt, då det är mer intressant 

för eleverna än tal om hypotetiska situationer. 

 
Mmm, ja vad skulle ni ha gjort i det här tillfället? För det vet jag, vi läste en bok, 

han blev misshandlad och kröp in i en buske och så gick de hem och la sig, 

syskonen. Och dom ba´ ’Så kan man ju inte göra! Man måste ju ta hand om den 

personen!’ För den dog ju sen. Det vart dom ju väldigt upprörda, för att så där kan 

man ju inte göra. Och då vart det ju, ja vad skulle ni ha gjort? ’Ja, för det första 

måste vi ju kolla att han mär bra, sen om han inte gör det måste vi ju ringa efter 

hjälp!’ Så det var ju väldigt… men det beror på vilken text du har, läser man Pippi 

Långstrump kan det ju va ’men, kan man göra så där?’ Men det här var ju, ja… 

det kunde ju ha hänt. Lärare A. 

 

Ingen av informanterna arbetar med textsamtal utifrån någon modell, 

de tar upp de frågor som uppkommer hos eleverna och sig själva där 

och då. 

 

Lärare D lyfter fram styrkan att göra saker meningsfulla som ett 

karaktärsdrag hos skönlitteraturen. 

 
Det där värdegrundsarbetet kan ju bli väldigt tråkigt tycker jag, men alltså om 

man är oengagerad och liksom inte lägger det i nån slags, ger det någon...lite, vad 

ska jag säga...lite, ja man gör det spännande, man gör det levande! Levande! Då är 

det ju mördande tråkigt, om man bara ska prata om hur tjejer är mot killar, då är 

det ju bra om man hittar en bok som handlar om hur tjejer är mot killar, liksom, 

varför gör hon så här och... kan ni känna igen er, då är det ju roligare. Lärare D. 
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Just Lärare D uttrycker långt utvecklade tankar om samtalets roll för 

litteraturstudiet och de vinster som finns att göra med hjälp av samtalet. 

Hon menar att det är nästintill helt värdelöst att låta barnen sitta och 

läsa själva, eftersom de aldrig får någon input eller output kring det 

lästa och i förhållande till sina egna tankeprocesser. ”Jag tror att man 

säger det innan man tänker det ofta, man fattar inte att man tänker det 

innan man säger det”.  Hon menar att tänkandet utvecklas i och av 

samtalet. 

 

Tema nummer två innefattar de svar som visar att man arbetar med 

grupp- och parläsning. I gruppläsningen innefattas även den högläsning 

som sker i helklass. 

 
Jag tror ju på att läsa tillsammans, och utnyttja de starkare… sen går det ju inte 

att göra med de som är jättejättesvaga, för de svaga läsarna tycker det är pinsamt, 

och de goda läsarna tycker det är jobbigt. Lärare A. 

 

Lärare A berättar vidare att man av skolans specialpedagog har fått som 

riktlinje att med de riktigt svaga läsarna läsa texten före eleven ska göra 

det, man upplever det som att det ger resultat, men, de elever som får 

just den hjälpen upplever det som pinsamt, de känner sig inte 

kompetenta. På min fråga om de upplever ”förläsningen” som tråkig får 

jag ett jakande svar, de tycker inte att det är roligt att göra texten ‛igen 

och igen‛. Det har lett till insikten att metoden med att läsa före lämpar 

sig bäst avskilt från klassen, i en ”one-on-one” situation. 

 

Lärare C i sin tur som har haft ett liknande upplägg tycker att det varit 

mycket positivt att läsa före i grupperna. Speciellt för svaga läsare och 

elever med invandrarbakgrund menar informanten att det varit bra med 

så kallade intensivåtgärder. Man har haft läsgrupper med 

nivågruppering. Som exempel nämner hon en metod där man i en 

grupp med mycket svaga läsare suttit i en ring och den som bedömts 

som bäst läsare i den gruppen läst en ganska enkel mening högt, 

därefter har den näst bästa läsaren gjort samma sak (med samma 

mening) ända tills man nått den som bedömts som den svagaste läsaren. 

På så sätt får alla både höra meningen läsas flera gånger för att få någon 

slags trygghet innan det är dags för dem att läsa den själva. 
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Lärare B har arbetat på ett snarlikt sätt, hon beskriver förfarandet med 

läsgrupper lite närmare: gruppläsningen går till så att man läser högt för 

varandra i gruppen, och turas om att lyssna. Efter genomförd läsning 

finns uppgifter att lösa till texten. De uppgifter man använder just nu 

kommer från ett färdigt arbetsmaterial som hör till varje bok. Än så 

länge har man inte arbetat med att eleverna får skriva sina egna 

frågor/uppgifter till texterna, men: ”Det var en bra idé, tack för den! 

/skrattar/”. Lärare B. Jag frågar om de arbetar med något slags textsamtal 

i grupperna, och det gör man. I läsgrupperna talar man mycket om det 

man läst. ”Bokprat” har man haft någon gång men oftast har man 

kortare läsförståelsetexter man samtalar om. Informanten uttrycker att 

den stora elevgruppen gör det svårt att tala om texter i helklass. I 

läsgrupperna som består av sju elever vardera upplevs möjligheten till 

samtal som goda. Grupperna är indelade efter nivån på läsarna.  

 
För det första gjorde vi läsgrupper då, för de var ju trots att de var sexor inte 

riktigt på samma nivå allihopa, även om de läste förhållandevis bra. Vi hade några 

grupper som läste fantasy, vi hade några som läste mer historiska böcker. Lärare C. 

 

Det övergripande syftet med läsgrupperna är att öka läsförmågan, och 

man tar skönlitteraturen till hjälp för att försöka göra det lite 

intressantare och mer underhållande. Det är ett utpräglat sociokulturellt 

tänkande, man ska utnyttja gruppen istället för att individualisera 

undervisningen i allt för hög grad även om man i vissa fall har ganska 

heterogena grupper vilket är en form av individualisering. 

 
Sen diskuterade vi vad har ni läst, vad har ni kommit fram till, de berättade för 

varann så en del saker ledde ju vidare. Vi hade fyra forskare på andra världskriget 

innan det var färdigt alltså, det ska du ha klart för dig. Och en kille från Irak han 

skrev en lång berättelse om en judisk pojke och en polsk pojke som träffades under 

andra världskriget. Som han kom på och skrev själv, en jättelång novell alltså. 

Lärare C. 

 

Parläsning är precis vad namnet antyder, två elever läser för varandra 

och kan tillsammans diskutera de delar i texten man önskar. 
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Högläsning är något som alla informanter uppger att de använder i sin 

undervisning, och man är dessutom överens om att eleverna gillar det 

även anledningarna till elevernas gillande kan skilja sig åt. Lärare D 

menar till exempel att svaga läsare ofta uppskattar högläsningen 

eftersom  

 
Det tar sån kraft att läsa att de tappar själva handlingen och att de eleverna ändå 

genom högläsningen kan utveckla intresse och läslust.  För de här som tycker 

alltså, att det är för jobbigt, att få dom att förstå hur rolig läsning kan va´. Lärare 

D. 

 

Lärare C fortsätter med högläsning ända till och med årskurs sex, men 

väljer successivt mer komplicerade böcker. Hon varierar genren också 

så att eleverna ska få smakprov på flera genrer, eftersom hon tror att det 

kan få eleverna att våga prova något nytt när de själva ska välja böcker.  

 

Lärare E har tidigare arbetat som svensklärare i årskurs nio och berättar 

att hon haft högläsning med de eleverna också. Både på grund av att det 

finns svaga läsare även i de åldersgrupperna men inte minst eftersom 

det ger en avslappnad och harmonisk stämning för eleverna. Något de 

inte får särskilt ofta annars under sina dagar i skolan. 

 

Lärare D uppger att man mest jobbar med högläsning när det gäller 

värdegrundsfrågeböcker. Uppläsningen avbryts när som helst för 

gruppdiskussioner om läraren och eller eleverna hittar något de vill 

diskutera. Hon tycker att det är bättre än att läsa ett längre stycke 

oavbrutet för att sedan diskutera. Det är lätt att man tappar flytet när 

man inte pratar om det man fastnar för genast. 

 

Det tredje temat som kan urskiljas är den enskilda läsningen. Alla 

informanter uppger att deras elever får tillfälle att läsa enskilt i skolan. 

Informanterna har lite olika namn på det; bänkbok, tystläsningsbok och 

liknande. Hur man väljer att följa upp den enskilda läsningen skiljer sig 

åt mellan de olika informanterna. Vanligast är dock någon typ av 

individuell uppföljning. Ett par av informanterna uppger att eleverna 

får skriva bokrecensioner efter de läst ut sin bok, något som Lärare D 

inte trakteras av alls: ‛Det tar ju nästan död på lusten att läsa boken om jag 

vet att jag måste skriva en tråkig recension‛. 
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Andra tillvägagångssätt är bokloggar där man skriver om vad man läst 

och får reflexera genom sitt skrivande. Att berätta om vad man läst för 

klassen är en metod som Lärare D arbetar med för att ta tillvara på 

möjligheten till diskussion. 

 

Lärare A berättar att man har haft tyst läsning, där eleverna efter 

avslutad läsning fått skriva och berätta muntligt om vad de läst. De har 

också haft ett slags belönings- eller motiveringssystem där man vid 

uppnått visst antal lästa sidor ”… gjorde vi något kul med klassen…”. 

 

Tre av informanterna uppger att man tar hjälp av skönlitteratur i 

tematiska arbeten. Lärare B menar att det passar bra att läsa något 

skönlitterärt till exempel vid arbete med samhällsorienterande ämnen. 

 
Ja, det är ju sånt här man kan plocka in till exempel om man läser om Afrika som vi 

ska göra under vintern. Då skulle man kunna, åtminstone kunna plocka in lite 

såna här, ja, typ afrikanska sagor för de är ju inte som våra… Lärare B. 

 

Lärare D uppger att hon sällan jobbar tematiskt men gärna använder sig 

av skönlitterära skildringar i sin SO-undervisning eftersom det är ett bra 

sätt att uppmärksamma skillnader mellan Sverige och andra länder. 

 
Sen tycker jag att den här Mankells, Eldens hemlighet heter den ju, det är ju 

mycket kulturgeografi, hur ser det ut i Afrika, vad är skillnaden mellan Afrika och 

Sverige det är vi ju inne på hela tiden, så det är ju lite SO i det, jag använder det 

när jag kan. Lärare D 

 

Lärare E jobbar ibland tematiskt, just nu med skrivande, eleverna 

skriver deckare för tillfället med hjälp av ett arbetsmaterial utformat av 

Martin Widmark som skrivit böckerna om LasseMajas Detektivbyrå. 

Materialet är en slags skrivarskola där man får hjälp med de olika 

delarna som bygger upp en deckare och eleverna tycker enligt Lärare E 

att det är ”jätteroligt”. 

 

 

 

 

 

 

 



Erik Norum 2010-11-19 

 

29 

 

 

Övriga metoder som används av informanterna är: 

 
Vi var med i bokjuryn i fjol, i samarbete med biblioteket och då fick vi hem, jag tror 

det var trettiåtta böcker som vi då hade och läste ur‛. ‛Det var nyutkomna böcker 

alltså fjolårets då, som de fick välja och vraka, och sen skulle de betygsätta dem 

och...det var riktigt roligt. Vi var på avslutning på biblioteket och fick reda på vilka 

böcker som vunnit röstningen och det var lite utlottning och så...  

 

Lärare E berättar om ett läsprojekt i samarbete med biblioteket där 

eleverna får agera bokkritiker. 

 

Lärare D berättar om hur man använder skönlitteraturen som hjälp för 

elevernas skrivande. I deras eget skrivande händer det lätt att de 

fastnar, de måste lära sig ”hålla i en historia” – att inte tappa tråden i sitt 

skrivande. Hennes exempel är att de kan få syn på ”spökord” i en 

spökhistoria som de kan använda sig av i sina egna spökberättelser.  

 

Lärare B berättar att de arbetar en hel del med färdigproducerade 

läsförståelseuppgifter, vilka upplevs som tråkiga av eleverna. Jag får 

intrycket att även läraren tycker de är ganska tråkiga. 

 

Lärare C beskriver hur hon och hennes klass arbetar med Roald Dahls 

SVJ (Stora Vänliga Jätten) och hur de utvecklar fantasi, kreativitet och 

det egna skrivandet. 

 
 Det första jag gör när jag läser den så läser jag fram till det de får höra vad alla de 

här otäcka jättarna heter. De får aldrig se en bild ur den här boken innan jag läst 

den färdigt. Och då är det fösta vi gör, vi skriver upp namnen på de här hemska 

jättarna. Så får de välja ett namn, som de tycker låter riktigt ruskigt och så får de 

rita sin egen jätte, och det har de gjort därnere (pekar på ena väggen där mycket 

riktigt en samling otäcka jättar sitter uppnålade) det är stora ovänliga jättar det 

där. 

 

Lärare C fortsätter beskrivningen av arbetsgången med hur de talar om 

fantasin i förhållande till verkligheten: 
 

Och sen kommer de får skriva lite om den där jätten. Sen kommer de få uppfinna en 

egen jätte, ge den ett namn. Och sen kommer vi ha matte och fundera över hur lång 

är egentligen en jätte, ja nån var ju tolv meter, men hur långa armar, fingrar och 

tår har man då? Vi kommer göra jättar, det går att ha det till matte, det går att ha 

det till lite av varje. Har det funnits jättar? Finns det jättar? 
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Beskrivningen fortsätter, jag får veta att Lärare C använder boken som 

utgångspunkt för diskussioner om andra länder och slutligen hur 

eleverna ofta blir de som styr var man hamnar i undervisningen: 

 
Och det här handlar också om England, så det blir ju att man pratar om England, 

drottningen och alla möjliga saker. Det är så roligt, så kul är det, och det blir olika 

varje gång man gör det, för det är ungarna som styr. Det är inte alltid vi hamnar 

där jag hade tänkt, oftast hamnar vi där de har tänkt, men det blir hur bra som 

helst ändå. Jag rekommenderar varmt såna här böcker, hitta på något galet! 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av frågeområde 2 att informanterna 

använder skönlitteraturen på varierande sätt i sin undervisning. De 

vanligaste svaren innefattar: textsamtal, grupp- och parläsning, 

högläsning, enskild läsning och som ett stöd för elevernas eget 

skrivande. 

Hur väljs skönlitteratur till din undervisning? 

I resultatet av det tredje frågeområdet fokuseras valet av litteratur. Hur 

väljer man? Vem väljer? Vad väljer man? Det råder en tämligen stor 

samstämmighet i urvalsfrågan. Alla informanter uppger att i vissa fall 

väljer eleverna litteratur själva och i andra fall väljer lärarna åt eleverna.  

 

Flera av lärarna vittnar om bibliotekens viktiga roll där man kan få 

professionell hjälp. Flera av informanterna vittnar om problem i 

urvalsprocessen. De känner att de inte har tillräckligt stor kunskap om 

barn-och ungdomslitteratur. 

 

Alla informanter uppger att de i olika utsträckning låter eleverna själva 

välja sina böcker. Detta görs som jag uppfattar saken uteslutande i syfte 

att försöka bibehålla intresset för läsningen genom att ta tillvara på 

elevens egna intressen. 
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Lärare B uppger att bänkböckerna väljs av eleven, utifrån intressen och 

smak, och medger alltså ett vidare urval av möjlig litteratur. Bänkboken 

är en bok som eleverna läser själva och som förvaras i elevens bänk, 

därav namnet. Informanten meddelar också att hon fått några elever 

intresserade av äventyrsklassiker som Robin Hood. När eleverna har 

uttryckt en önskan om att läsa spännande böcker har informanten i 

vissa fall tipsat om fiktion i historiska kontexter. Lärare B uppger att hon 

är väl bekant med sina elevers intressen, och kan därför hjälpa dem hitta 

rätt när de har svårt att välja litteratur. 

 
När det gäller bänkbok då tycker jag att det egna intresset ska styra lite grann, för 

att som sagt, det ska vara roligt att läsa. Går inte det, då får man försöka locka in 

dem på någonting, man måste ju hjälpa dem så de kommer rätt. Lärare B. 

 

Lärare C tycker också att det är viktigt att man hittar litteratur som 

eleven gillar, och uppger att eleverna helst läser böcker som utspelar sig 

i en modern kontext eller i en tidsoberoende kontext eftersom barn inte 

kan relatera till de levnadsförhållanden som är aktuella i exempelvis 

”Barnen i Bullerbyn”. ”Klassiker i all ära, men jag tror att man måste 

försöka hitta böcker som barnen kan relatera till och identifiera sig med, 

annars är det inte kul”. Lärare C. 

 

Lärare D menar att eleverna ibland gör lite felaktiga val eftersom det 

uppfattas som att “svårare” litteratur är mer statusfyllt. 

 
Den här tystläsningsboken, ja den väljer dom hyfsat fritt, det är så klart att om en 

kommer och ska ta ’Harry Potter’ sjätte delen och inte har läst igenom en sån här 

ens (måttar ca 1cm mellan tummen och pekfingret) då, och då, dom känner ju 

själva också, det är ofta det där att de vill ju imponera på nån kompis, eller alltså 

nä, på sig själva är det ju. Lärare D. 

 

När det händer brukar hon försöka hjälpa sin elev att hitta rätt, utifrån 

intresse och svårighetsgrad, eftersom upplevelsen av en för hög 

svårighetsgrad ofta manifesterar sig som ointresse. 

 
Men det är ju lite av jobbet också, de får ju inte riktigt välja själva, om det har hänt 

flera gånger det här att de kommer till mig och ’... jävla skitbok... ‘ då väljer vi 

tillsammans och då börjar jag att läsa, för då tycker de den ser trist ut. Lärare D. 
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Även när eleverna ska vara fria att välja sin litteratur förekommer i vissa 

fall en del styrning från lärarnas håll, något som Lärare B och Lärare E 

vittnar om. ”Nästa steg, när de nu kommit dit, är att lotsa dem in i olika 

genrer och få dem intresserade.” Lärare E. 

 

Tema två innefattar de svar som kan kategoriseras som ”lärarens val”. 

Samtliga informanter som uppgett att man högläser uppger även att det 

är de själva som väljer böckerna, ofta med något särskilt syfte utöver 

underhållningen. Lärare D väljer alltid sina högläsningsböcker med 

värdegrunden i tankarna, även när hon hjälper eleverna att välja böcker 

för individuell läsning brukar hon ta styrdokumenten i beaktning, men: 

 
… problemet är ju att hitta, när man blir så här gammal att man går i femman och 

sexan är det svårt att hitta en bok som är så intressant så man vill läsa den, 

samtidigt som den är så lätt så att man klarar av att läsa den. 

 

Lärare C uppger att hon ibland väljer litteratur i kultur- eller 

värdeöverförande syfte, som till exempel att ge en pojke från en 

”machokultur” en bok där killar gråter och inte är särskilt macho, eller 

att ge flickan från “machokulturen” en bok där flickan är tuff och tar för 

sig. 

 

Samtliga informanter uppger att de själva är högfrekventa läsare och att 

de tycker mycket om läsning av skönlitteratur, vilket informanterna tror 

påverkar eleverna positivt i intressehänseende.  

 

Det tredje urskiljbara temat i urvalsprocessen handlar om biblioteken. 

Bibliotekens expertis på litteraturområdet och deras vilja att hjälpa till är 

något som uppskattas av flertalet informanter. På det lokala biblioteket 

har man en särskilt utbildad barn- och ungdomslitteratursbibliotekarie 

som brukar hjälpa informanterna att sätta ihop ”bokpaket” eller tipsa 

om populära böcker enligt den utlåningsstatistik som finns tillgänglig.  

 
För några veckor sen var personalgruppen dit (biblioteket, min anmärkning) och då 

hade hon plockat ut lite olika genrer som hon presenterade och hade boksamtal med 

bara personalen, sen har vi i vår tur lånat hem böcker av de där och vi ska skriva 

frågor till de här böckerna, vi ska på det viset fördjupa deras läsupplevelse. Lärare 

E. 
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Två av de intervjuade lärarna uppger andra informationskällor vilka de 

nyttjar i urvalet av litteratur: 

 

Kollegialt utbyte av information och erfarenheter som Lärare A berättar 

att ett av de bästa sätten att få reda på vilken litteratur som lämpar sig 

för en viss elev eller för ett speciellt syfte är att helt enkelt konsultera 

sina kollegor. Lärare D uppger att hon brukar ta del av Kulturrådets 

boktips, som hon tycker är en ”jättebra” källa. 

 

Flertalet av informanterna berättar om hur svårt det är att hinna med att 

hålla sig uppdaterad i det ständigt ökande litteraturutbudet. Utbildning 

eller fortbildning i litteraturvetenskap tycks dessutom höra till 

ovanligheterna. Tre av informanterna tycker att det vore bra med avsatt 

arbetstid för att hinna läsa in sig på ny litteratur, medan två av dem 

anser att det inte behövs. De två uppger också att de gärna läser barn- 

och ungdomslitteratur på fritiden. 

 

Resultatet av frågeområde 3 visar att informanterna både väljer 

litteratur till sina elever och att eleverna själva får välja vad de vill läsa. 

Svaren visar att det på grund av tidsbrist är svårt för lärarna att hålla sig 

uppdaterade i den högfrekventa bokutgivningen därför spelar 

biblioteken en viktig roll. Informanterna upplever sig ha bristande 

kunskap i litteraturvetenskap. 
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 Diskussion 

Jag har på sistone följt skolpolitiska strömningar i förhållande till 

skönlitteraturens användande i grundskolan. De ger upphov till tankar 

om den risk som föreligger för en försvagad ställning för 

skönlitteraturen i den svenska grundskolan. Detta trots att man enligt 

egen utsago värnar litteraturen, men, detta ska göras genom att införa 

en litterär kanon som ska tas fram i samarbete med Svenska Akademien 

där fokus ska ligga på den ‚goda‛ litteraturen. (Folkpartiet, 2010). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan man se det som att den ‛goda‛ litteraturen 

är ett redskap som kan hjälpa eleverna att förstå den egna kulturen, och 

Torell (2002) påpekar att man i den ryska skolan når mycket goda 

resultat avseende litterär medvetenhet trots, eller tack vare sin strikta 

litterära kanon. 

 

Brodow & Rininsland (2005) lyfter upp problematiken med 

litteraturstudiets flumstämpel, hur lärare kan ha svårigheter att 

motivera blotta förekomsten för sina elever, elevernas målsmän och sina 

egna kollegor. Det är inte ett problem som tycks vara närvarande för de 

intervjuade lärarna. Tvärtom verkar de gärna använda skönlitteratur i 

undervisningen, och de tycker att det är både viktigt och lätt att 

motivera för föräldrar och kollegor. 

Varför använder du skönlitteratur i din undervisning? 

Motiven till att använda skönlitteratur stämmer ganska väl med 

Molloys (2002) avhandling – färdighetsträning, språkutveckling och 

kulturöverföring. Även om endast en av informanterna nämner 

kulturöverföring specifikt (Lärare C), så anser jag att allt arbete med 

värdegrunden handlar om ett väldigt direkt kulturöverförande. 

Värdegrunden är inte allmängiltig, den är kulturspecifik, och genom 

litteraturen kan kunskap om och en känsla för värderingar medieras till 

eleverna. Att använda sig av skönlitteratur i värdegrundsfrågor 

uppfattas av informanterna som väldigt effektivt. 
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Informanterna tycker att eleverna lättare involveras känslomässigt, 

vilket är en stor vinst i arbete med värdegrundsfrågor. Som jag tidigare 

nämnt är texten som medierande artefakt väldigt betydelsefull inom 

sociokulturell teori – väljer vi rätt bok i värdegrundsarbetet kan vi både 

utöka elevernas tankar och kunskaper om värdefrågorna. Rosenblatt 

(2002) hävdar att det är mycket viktigt att behandla etiska frågor i 

litteraturen och informanterna tycks vara av samma åsikt. 

 

I de lägre åldrarna är det naturligtvis av yttersta vikt att träna läsning, 

alltså läsning som en ”mekanisk” färdighet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är läsningen mycket viktig, då en god läsförmåga ger 

individen möjlighet att ta del i kommunikativa praktiker för att 

utvecklas både som läsare och som deltagare i samtal kring texterna. 

Detta menar de flesta informanterna att de arbetar med men man har 

dessutom en djupare mening med sina litteraturval som i kombination 

med lästräningen ska ge vissa positiva mereffekter. Främst som 

värdeöverförande artefakter. Samtliga informanter har valt att använda 

skönlitterära texter i sin undervisning i syfte att utveckla elevernas 

(skrift-) språkliga utveckling. Att det är viktigt att kunna läsa tror jag att 

de flesta av oss kan hålla med om, men är läsning endast läsning?  Säljö 

(2002) menar att vi snarare kan uppfatta skriftspråklig kommunikation 

som en medierande resurs som utvecklar människor intellektuellt, 

socialt, personligt och professionellt. Lärare A menar att en av hennes 

stora anledningar att använda skönlitteratur i undervisningen är att öka 

elevernas ordförråd, vilket även Lärare D är inne på. Att 

begreppsbildningen är mycket viktig för språk- och tankeutveckling 

bekräftas av Bråten (1998). Ordkunskapen diskuteras också av Molloy 

(2008) som menar att i läromedel är ofta ord lösryckta från sitt 

sammanhang medan man i samtalet kring skönlitteraturen får en bättre 

chans att verkligen förstå ordets mening och dess användningsområde. 

Arbetet med den typen av läromedel uppfattas ju också av 

informanterna som tråkigt. 
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En annan aspekt är det som jag samtalat med Lärare C om – 

litteraturläsning som kompensatorisk aktivitet för elever från hem med 

fattiga textmiljöer. SCB (2007) har undersökt bokläsandet i olika 

socioekonomiska grupperingar och kommit fram till att frekvensen av 

bokläsandet är högre hos de högre socioekonomiska grupperna. Detta 

gör att det blir betydelsefullt att arbeta med att försöka få elever speciellt 

med torftigare textmiljö i hemmet att läsa mer skönlitteratur. Chambers 

(1993) konstaterar att barn till icke-läsare kommer växa upp till icke-

läsare. Det gör betydelsen av skönlitteraturens roll i skolan ännu större.  

 

Det sociokulturella perspektivet erbjuder goda möjligheter att försöka 

utnyttja böckerna är och den samlade kunskapen i klassrummen för att 

utveckla alla elever. Intensivåtgärder för svaga läsare diskuteras av 

Lärare A, som tycker att det ger mycket goda resultat för elevernas 

läsförmåga. Hon säger dock att efter t.ex. sommarlovet när eleverna inte 

läst mycket mattas den positiva effekten av, vilket stöds av SOU 

1997:108 där man hävdar att intensivåtgärder inte förmår utradera 

skillnader i avsedd omfattning. 

Hur använder du skönlitteratur i din undervisning? 

Textsamtalet tycks vara det övergripande tillvägagångssättet man 

använder i sin undervisning där man använder skönlitterära texter och 

man har som jag ser det goda intentioner med de samtal som bedrivs. 

Överlag tycks de tämligen oorganiserade textsamtalen dominera, vilket 

de naturligtvis ska göra också. Man kan inte ha organiserade textsamtal 

i samma utsträckning som informella, eftersom det vanligtvis tar så pass 

mycket mer tid att förbereda i anspråk. I intervjuerna framkommer att 

man ofta talar om de frågor som eleverna och lärarna finner intressanta, 

men att man ganska sällan arbetar med frågor som utarbetats på 

förhand. I och med att man har spontana snarare än planerade 

textsamtal föreligger risk för att man förbiser väsentliga 

utgångspunkter, beroende på vem läraren är som person, vilka 

erfarenheter och vilka värderingar denne har. Molloy (2008) menar att 

just organiseringen med planering och styrning är avgörande för 

textsamtalens kvalitet. 
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Frågor av etik- och värdekaraktär diskuteras ofta, vilket jag anser vara 

mycket viktigt, Rosenblattt (2002) menar också att det är av yttersta vikt 

att den typen av frågor får stort utrymme i textsamtalen. Ibid. påpekar 

också att det är viktigt att lärarna har utbildning i etik- och värdefrågor, 

psykologi och samhälleliga frågor samt hur dessa faktorer kan tänkas 

påverka läsaren. 

 

Chambers (1993) listar de tre områden i ett boksamtal man bör försöka 

täcka. För det första att utbyta entusiasm. För det andra att utbyta 

frågetecken. För det tredje att utbyta kopplingar. Att utbyta entusiasm 

handlar om att delge sina samtalspartners vad man fann intressant, 

spännande eller helt enkelt anledningar som gör att just den här boken 

var värd att läsa, vad tycker de andra om boken? Entusiasmen kan även 

handla om vad man ogillade i boken, det intressanta i förfarandet är att 

man i samtalet kan finna motstridiga reaktioner och därigenom forma 

samt omforma sin egen upplevelse och förståelse av det lästa. Att utbyta 

entusiasm uppger informanterna att det oftast blir det första man gör i 

ett textsamtal. 

 

Att utbyta frågetecken betyder att man ges chansen att diskutera 

element i boken som man upplevt som svåra att förstå, och man ges i 

samtalandet tillfällen att tillsammans med de andra läsarna nå en 

meningsfull upplevelse av texten. Det kan handla om enstaka ord som 

man inte förstår och som gör elevens läsning helt obegriplig, eller 

skeenden som eleverna av olika anledningar inte kan uppfatta 

meningen med. Säljö (2000) menar att det är just det som är en av 

språkets stora födelar. Vi behöver inte vara på plats för att uppfatta 

skeenden som vi kan läsa om eller få berättat för oss. Även detta är en 

viktig del i hur informanterna och deras klasser talar om texter. Att få 

eleverna att förstå och utbyta förståelse är viktigt. 

 

Utbyta kopplingar handlar om att hitta mönstren, eller sambanden i den 

text vi läst. Det kan handla om alltifrån skeenden som har samband i 

texten, till rena syntaktiska mönster som vi uppfattat eller inte uppfattat. 

Mönstren kan dessutom vara av sådan karaktär att vi kan koppla 

skeenden i texten till vår egen omvärld, vilket är en nog så viktig del av 

att förstå och skapa mening. Detta tycks ske mest i värdegrundsfrågor, 

man kopplar skeenden i litteraturen till verkligheten och diskuterar hur 

det är och hur det borde vara. 



Erik Norum 2010-11-19 

 

38 

 

 

 

Informanterna har i samtliga fall beskrivit de textsamtal man bedriver 

på ett sätt som faktiskt i ganska hög grad överensstämmer med 

Chambers (1993.) modell. De verkar alltså ha en god känsla för vad som 

är viktigt att samtala om trots att de uppger att de inte har den formella 

kunskapen om textsamtal. 

 

Läsgrupper och parläsning är något som återkommer hos flera av 

informanterna, och det tycker jag är såväl glädjande som intressant. 

Lindö (2005) beskriver elever som interagerar i textsamarbeten, hur de 

vågar ta risker. Deras samarbete leder till kognitiva och sociala vinster 

och eleverna lär sig att se både se och argumentera för sin egen 

ståndpunkt i. Ibid. menar vidare att det informella språkande som kan 

uppstå i vissa situationer är mycket viktigt. Det handlar inte 

nödvändigtvis om vinster som går att mäta eller kanske ens upptäcka 

när de sker men det gagnar eleven i det längre perspektivet. Ibid. 

bekräftar också att det är en god idé att i de fall lärarna har en god 

kunskap om elevernas nuvarande skriftspråkliga kompetens dela upp 

eleverna så att de starkare får läsa själva eller i par, och de svagare läser 

högt i grupp. Close & Langer (2001) menar att det är mycket viktigt för 

speciellt de svagare läsarna att få ingå i grupper där man läser och 

samtalar, då de både kan dra nytta av de starkare läsarna och få 

bekräftelse på att deras egna funderingar är viktiga. 

 

Ibid. hävdar att eleverna genom läsning av samt diskussion och tän-

kande om litteraturen ges möjligheter att finna kunskap och förståelse 

såväl kognitiv som social. Det är som jag ser det, precis vad de intervju-

ade lärarna sysslar med – man låter eleverna läsa, manar till eftertanke 

och diskuterar det lästa. 

Broekkamp, Jensen & Van Den Berghs (2009) undersökningar påvisar 

ett samband mellan kvaliteten på elevernas egna texter, och i vilken 

utsträckning eleverna läser skönlitterära skildringar. Det exemplifieras 

av Lärare C:s utsaga om pojken som efter att ha läst skönlitterära 

skildringar av andra världskriget avsevärt förbättrat sitt eget skrivande.  
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Högläsningens betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter är 

stor, vilket styrks av Wolffs avhandling (2006). Ur ett lärandeperspektiv 

känns det dessutom mycket solidariskt att ge även de svaga läsarna en 

chans att ta del av litteratur som de kanske inte kan tillgodogöra sig på 

något annat sätt – texten och uppläsarens förmåga att entusiasmera kan 

användas i klassrummet som ett verktyg i lärandet. Molloy (2008) 

menar att högläsningen är väldigt viktig speciellt för de svaga läsarna 

då de får ”draghjälp” genom texten av läsarens röst. Att få texten 

uppläst för sig är något som flera av informanterna återkommer till som 

viktigt. Deras åsikt är väl förankrad i forskningen. 

 

Överhuvudtaget tycker jag att informanterna har en klarsynt bild av hur 

man vill och bör arbeta med läsning i grupper och par. Lärarna tar 

tillvara på de resurser som eleverna faktiskt är, istället för att bara se 

deras brister som måste åtgärdas. 

Hur väljs skönlitteratur till din undervisning? 

Att låta eleverna välja en del av litteraturen själv som informanterna gör 

är väldigt viktigt enligt Rosenblatt (2002) då det viktigaste är att göra 

eleven till en lustfylld läsare. Att skapa lustfyllda läsare är väldigt vårt 

om man inte låter eleverna läsa det de själva är intresserade av. Även 

kursplanen för svenska (2000) påbjuder att eleven: ‛utvecklar sin fantasi 

och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av 

eget intresse‛. Informanternas utsagor visar att de är duktiga på att 

hjälpa sina elever välja böcker och att välja böcker till gruppläsning och 

dylika aktiviteter. Chambers (1985) menar att lärare vanligtvis tenderar 

att använda litteraturen på samma sätt som deras lärare gjorde, och 

dessutom välja samma litteratur. Det är något jag inte alls känner igen 

från mina intervjuer. Tvärtom, som Lärare C så tydligt uttrycker 

försöker hon att hitta litteratur där eleven kan känna igen sig eller 

åtminstone relatera till kontexten. I praktiken innebär det att hon ibland 

medvetet väljer bort litteratur som inte passar de kriterierna även om 

den anses vara klassisk eller åtminstone av god kvalitet. I detta 

förfarande får hon stöd av Street (1984) som pekar på att även den 

”goda”, ”klassiska” litteraturen är kontextberoende, och det är inte 

säkert att den äger samma relevans idag som förr.  
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Flera av informanterna vittnar om svårigheten att hålla sig uppdaterad 

på litteraturområdet på grund av den ringa ”fria” tid de har till sitt 

förfogande, något som även Brodow & Rininsland (2005) diskuterar. 

Molloy (2008) menar att det är ett tecken på bristande professionalitet, 

läraryrket kräver att läraren läser barn- och ungdomslitteratur. 

 

Uppenbart är dock att biblioteken är mycket viktiga för elevers chans att 

läsa för dem intressant litteratur, och jag tror att man skulle kunna 

sammanföra bibliotekens och skolornas verksamheter i en högre grad än 

vad som görs idag. Chambers (1994) menar att biblioteken är värdefulla 

när lärare ska försöka hitta litteratur till sina elever. Han föreslår att man 

bör avsätta tid för lärare att besöka bokmässor och utställningar. Det är 

uppenbarligen ett problem att lärarna i min studie inte upplever sig ha 

den utbildning eller få den fortbildning som krävs för att med sina 

elever bedriva meningsfulla litteraturstudier. Det problemet diskuteras 

av Rosenblatt (2002) som kommer fram till att den lärare som ska 

undervisa i skönlitteratur eller med hjälp av skönlitteratur måste ha 

utbildning i såväl litteraturvetenskap som psykologi, etik- och 

moralfrågor samt stor kunskap om samhälleliga faktorer eftersom alla 

dessa faktorer har möjlighet att påverka läsaren på olika sätt beroende 

på kontext och elevens bakgrund.  

 

Jag tror att det är viktigt att vara medveten om att framförallt de val vi 

som pedagoger gör är starkt påverkade av dels skolkontextuella 

faktorer men också av vår sociala och kulturella bakgrund, vårt 

omgivande samhälle och andra faktorer. Brodow & Rininsland (2005) 

påpekar det ojämna maktförhållande som finns i litteraturvalet i skolan, 

och hur lärarens bakgrund och kunskap ofta styr. Det innebär att vi som 

lärare måste ha våra egna värderingar och kunskaper i åtanke när vi 

väljer litteratur åt våra elever. Lärare B uttrycker att det är viktigt att 

man hela tiden försöker få till stånd något slags progression i böckernas 

svårighetsgrad, eller deras komplexitet. Säljö (2000) menar ju att det i 

böckerna kommer för oss nya budskap och utmaningar som vi med 

hjälp av andra människor och våra egna kunskaper som kan vara 

förvärvade genom tidigare läsning kan hantera det nya och konstruera 

mening i det. Det innebär att läraren som ser var eleven befinner i den 

proximala utvecklingszonen kan hjälpa denne att utvecklas genom hjälp 

med litteraturvalet. 
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Metoddiskussion 

Ibid. menar att en skicklig intervjuare kan använda intervjun för att nå 

en hel massa information som skriftliga svar inte kommer att avslöja.  

 

Det finns problem med den här typen av intervjuer, t.ex. analysen av 

den information man kommer i besittning av, eftersom informanterna 

inte har alternativfrågor att förhålla sina svar till kommer alla svar låta i 

varierande grad olika. Alltså, vid sammanställningen av resultaten blir 

jag tvungen att försöka kategorisera informanternas uppgifter, vilket 

inte kan ske lika smidigt som vid användning av alternativfrågor. 

Förmodligen kan mina egna åsikter färga resultaten, en viss skevhet i 

såväl resultat som diskussion kan därför inte uteslutas. 

 

Kvale (1996) lyfter ett annat problem, som är såväl metodologiskt som 

etiskt. När jag som undersökare tolkar de intervjuades svar måste jag 

ibland kanske gå bortom deras egen självförståelse. Det ger inte bara en 

risk för felaktigheter i resultatdelen utan väcker också frågan om jag 

borde meddela dem om hur jag tolkar deras svar för att om nödvändigt 

låta dem förklara för mig. Det har jag inte gjort vilket beror på den 

begränsade tid jag haft till mitt förfogande. Tidsbegränsningen har varit 

ett hinder (Bell, 2005) både min egen tid och de tillfrågade 

informanternas.  

 

Det är möjligt att svaren mina informanter gett skulle kunna se 

annorlunda ut om jag formulerat mina frågor annorlunda, något Bell 

varnar för.  Ibid. beskriver validitet som ett mått på huruvida en fråga 

mäter det den var ämnad att mäta, det gör att det blir otroligt svårt att 

avgöra graden av validitet i intervjuer. Mitt tonfall kan t.ex. ge 

informanten en innebörd i frågan som inte var avsedd, mitt ordval kan 

göra att informanten ger ett svar som inte alls träffar rätt i förhållande 

till vad jag undersöker. Om mitt verbala och kroppsspråkliga beteende 

förorsakat felaktigheter i intervjuerna vet jag inte, jag kan själv inte höra 

det i mina ljudupptagningar eller dra mig till minnes något sådant från 

intervjutillfällena.  
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Att endast använda sig av en metod för datainsamling är aldrig optimalt 

som jag tolkar frågan. Ibid. menar dock att vid så korta undersökningar 

som denna är inte triangulering nödvändig, tidshindret jag nämnde har 

gjort det nödvändigt att begränsa undersökningens omfattning, och 

bredden i urvalet. 

 

Jag tror att jag uppnått om inte en hög grad av reliabilitet så i alla fall en 

acceptabel grad. Intervjusvaren skulle kunna variera stort om 

intervjuerna gjordes om vid en senare tidpunkt. Informanterna kan ha 

tagit del av nya forskningsrön eller gjort nya erfarenheter som förändrar 

deras syn på de frågeområden som behandlas men det är egentligen 

irrelevant då jag önskar undersöka deras åsikter vid intervjutillfället. 

Vidare forskning 

Något lärarna jag intervjuat framhåller är skönlitteraturens signifikans 

som bärare och förmedlare av värderingar. Att göra en 

observationsstudie av hur lärare faktiskt använder de skönlitterära 

texterna i sitt värdegrundsarbete och hur det påverkar eleverna vore 

väldigt intressant och skulle kunna visa om skönlitteraturen faktiskt kan 

påverka eleverna på det sätt man avsett. 
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BILAGA1:Intervjumall 

 

Varför har Du valt att arbeta med skönlitteratur i Din undervisning? 

Utgår dina motiv från: 

 Elevernas behov? 

 Styrdokumentens krav? 

 Dina egna åsikter, egna tankar? 

 

Hur har Du valt att arbeta med skönlitteratur i Din undervisning? 

 Metoder – tillvägagångssätt. 

 Vilken typ av frågor arbetar ni med? (värdefrågor, 

naturorienterande, språkliga, sociala). 

 Arbetar Dina elever enskilt eller i grupp? (Färdiga 

arbetsmaterial? Eget skrivande? diskussioner? Vem ”gör” frågor? 

Hur hjälper Du till i diskussioner? Har eleverna fått hjälp med att 

styra grupprocessen? Hjälp att lära sig turtagning? 

 

Vilken litteratur använder Du i Din undervisning? 

 Väljer Du texter/böcker? 

 Väljer eleverna texter/böcker? 

 Varför väljer Du de texter Du väljer, i de fall Du väljer? (utgår 

valet från elevernas egna intressen, dina intressen/kunskaper, 

styrdokumenten?) 

 

Hur tycker/tror Du att följande påverkar dina val avseende metod och 

urval? 

 Styrdokument 

 Forskning, facktexter.  

 Tidigare undervisningserfarenheter 

 Din egen bakgrund som läsare (både privat och i 

skolsammanhang.) 

 Den aktuella elevgruppen 

 

  

 


