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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, Grundläggande inriktning mot svenska, matematik 

och engelska, 210 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Läsa bör man, annars dör man – Hur används skönlitteratur i 

undervisningen? 
 
Engelsk titel: Reading for knowledge and joy – How is fiction used in classroom 

teaching? 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, undervisning, användning, pedagog, litteracy, 

instruction, fiction 
 
Författare: Mathias Dahlander & Linda Svensson 
 
Handledare: Anita Norlund 
 
Examinator: Peter Erlandson 
 
 
 
BAKGRUND: Under vår tid här på Högskolan i Borås har vi läst mycket om 

skönlitteratur i svenskämnet i relation till meningsfullt och lustfyllt 
lärande. Bilden som vi tycker är vag i detta sammanhang är hur 
pedagogerna arbetar med skönlitteratur. Därför tyckte vi att det vore 
intressant att undersöka samt försöka göra bilden tydligare. Vi har 
funnit mycket forskning inom området vilket vi redogör för i 
bakgrunden. 

 
SYFTE:  Vårt syfte är att undersöka variationen av hur skönlitteratur används 

av pedagoger i undervisning för grundskolans tidigare år. 
 
 
METOD:  Vi har valt att utföra vår undersökning med hjälp av redskapet self 

report. 
 
RESULTAT: Vår undersökning visar att det finns en bred variation i pedagogernas 

beskrivningar om hur de använder sig av skönlitteratur. Främst 
använder sig pedagogerna av högläsning och tyst läsning men även av 
skönlitteratur som material för att integrera olika skolämnen för att 
eleverna ska få en djupare kunskap. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla de pedagoger och skolor som ställt upp i vår 
undersökning och som tagit sig tid till att svara på vår self report. Era pedagogiska 
erfarenheter har bidragit till många givande berättelser som gjort det möjligt för oss att 
genomföra vår undersökning. 
 
Ett stort tack vill vi ge vår handledare Anita Norlund som väglett oss fram genom 
arbetets gång och som kritiskt granskat vårt arbete samt kommit med många goda råd. 
 
Vi vill passa på att tacka de lärare vi mött under utbildningen på Högskolan i Borås som 
inspirerat oss i ämnet svenska och fått oss att välja skönlitteratur som ämne för vårt 
examensarbete. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat och stått ut med oss under denna tid. 
 
Mathias & Linda 
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Ett barn är inte en vas som ska fyllas  
 

utan en eld som ska tändas  
 

(Alleklev & Lindvall, 2000, s.13) 
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1 Inledning 
 
Eftersom svenskämnet är ett av våra viktigaste ämnen inom skolan idag och utgör en viktig 
bas inom de flesta andra skolämnen, anser vi att det är viktigt att kunna fånga upp alla elever 
och deras intresse för ämnet för att bästa utveckling ska ske.  
 
Att få mer kunskap om hur nyfikenheten väckas för språk i tidig ålder spelar stor roll för 
framtida språkmedvetenhet och intresse. I kursplanen i svenska står det i strävansmålen att: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven;  
 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 

egen hand och av eget intresse, 
 utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, (Skolverket 
2000, sid. 96-97).  

 
Under vår tid här på Högskolan i Borås har vi fått en mängd olika pedagogiska redskap och 
metoder för arbete med svenskämnet. Detta är något som fångat vårt intresse och som vi ser 
som en viktig del i vårt framtida, liksom i alla andra klassrum. Vi har också märkt att det i 
många fall kan vara problematiskt att genomföra den undervisningen man önskat. Emellertid 
har vi inte någon klar bild över hur undervisning med skönlitteraturen ser ut i skolorna och 
har därför valt att försöka klargöra detta genom denna undersökning. 
 

2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka variationen av hur skönlitteratur används av pedagoger i 
undervisning för grundskolans tidigare år. 
 
För detta arbete har vi valt att förklara följande begrepp som används i vår undersökning. Med 
pedagog menar vi en behörig, utbildad lärare som arbetar i grundskolans tidigare år (årskurs 
F-6). Skönlitteratur betyder sådan litteratur som är skriven med fiktiv och estetisk karaktär, 
som ej är facklitteratur eller läromedel, kan även vara talbok (inläst tryckt bok).  
 

2.1 Disposition 
 
Uppsatsen består av åtta kapitel. Arbetet påbörjas med en inledning som följs av ett syfte samt 
förklaring av begrepp som används i uppsatsen. I kapitel 3 redogör vi för den teoretiska ramen 
som ligger till grund för vår undersökning. Kapitel 4 består av en bakgrund, där vi tar upp 
tidigare forskning samt redovisar forskningsläget inom området. I kapitel 5 redogör vi för det 
redskap vi valt att arbeta utefter. Kapitel 6 beskriver vårt urval, genomförandet av redskapet 
och de etiska principerna. Resultatet och dess analys presenterar vi i kapitel 7. I kapitel 8 
diskuterar vi resultatet, metoden, didaktiska konsekvenser och även fortsatt forskning som vi 
kommit fram till. Sist i uppsatsen bifogar vi det material som använts vid datainsamlingen för 
vår undersökning.  
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3 Teoretisk ram 
 
En av de teoretiker som behandlar användningen av skönlitteratur är bland annat Rosenblatt 
(2002). Hennes teori, ”transaktionsteorin” handlar om samspelet mellan text och läsare. 
Rosenblatt menar att både texten och läsaren är lika viktiga för att den ”transaktionella 
processen” ska fungera. Hon betonar vikten av användandet av litteratur i undervisningen. 
Hon skildrar ett förhållningssätt till litteratur som är användbart för lärare. Man kan beskriva 
hennes tankar och idéer om litteraturläsning som att en transaktion sker mellan läsaren och 
texten. Läsningen ses som en handling och i den kommer läsarens individuella erfarenheter 
till uttryck.  
 

Av alla de moment som ingår i undervisningsprocessen /…/ äger litteraturen den största 
potentialen för en sådan assimilering av idéer och attityder. Litteraturen gör det 
nämligen möjligt för studenten att genomleva – och reflektera över – mycket som i 
abstrakta termer skulle vara meningslöst för honom (Rosenblatt, 2002, sid. 146). 
 

Rosenblatt (2002) hävdar att litteraturen kan ge känslomässiga upplevelser, att man kan få en 
förståelse och uppleva bokens handling och charm. Detta hon kallar för estetisk läsning. 
Litteraturen kan även ge oss möjlighet att ta till oss och omskapa de kännetecken som behövs 
i en demokrati, som bestämda moraluppfattningar och värderingar på människor och 
förhållanden. Begreppet efferent läsning använder hon när det gäller att arbeta med textens 
struktur. Detta är något som även Langer (1995) diskuterar då hon menar att för att få 
förståelse för texten, krävs det att man granskar och arbetar med texten istället för att bara läsa 
lustläsning. 
 
Langer (1995) likt Rosenblatt (2002) påstår att litteraturen ger oss olika synvinklar och kan på 
så sätt förändra ens egna tankar och värderingar. Langers teori utgår ifrån att man som läsare 
skapar olika föreställningsvärldar. Dessa föreställningsvärldar är dynamiska då de ändras 
utefter den pågående upplevelsen. De skapas efter situationen som uppstår och efter läsarens 
personliga och kulturella erfarenheter.  
 

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens 
möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta 
skillnader och söka efter rättvisa (Langer, 2005, sid. 13). 

 
Genom att läsa litteratur uppstår nytt tänkande hos läsaren vilket utvecklar dennes identitet. 
Langer (1995) menar att när vi läser kan vi se på texten på två olika sätt, subjektivt och 
objektivt. Det subjektiva sättet är våra egna erfarenheter och betydelser inom oss själva 
medan det objektiva sättet är när vi distanserar oss från texten och synar texten på håll. 
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4 Bakgrund 

4.1 Tidigare forskning 
 
Under detta kapitel avser vi att redovisa relevant tidigare forskning inom området. 
 
Jönsson (2007) har i sin studie forskat om hur elever i årskurs F-3 läser skönlitteratur. Hon har 
även undersökt pedagogens möjligheter och begränsningar vad det gäller de pedagogiska 
verktygen till läsundervisningen. Undersökningen har hon gjort i sin egen klass under tiden 
som hon arbetat heltid som lärare. Jönsson har följt alla elever från förskoleklassen upp till 
årskurs 3, men det är speciellt åtta elever som hon har inriktat sig mer på för att få en djupare 
förståelse om hur de tar till sig arbetet med skönlitteraturen. Under dessa fyra år har hon 
samlat ihop en hel del empiri genom skriftligt material, samtal/intervjuer, ljudinspelningar och 
videoinspelningar för att få en bred grund för sin forskning. 
 
I avhandlingen har Jönsson (2007) kommit fram till att trots att eleverna i undersökningen är 
ganska små, tar de in skönlitteraturen på djupet och reflekterar och funderar mycket över det 
de har läst. En viktig synpunkt Jönsson har kommit fram till i undersökningen är att elevernas 
reflektion inte blir synlig förrän de fått en möjlighet att diskutera det lästa. Utifrån resultatet 
har hon fått fram att det är det gemensamma samtalet där elevernas tankar är utgångspunkten 
är där man kommer åt deras förståelse. Jönsson har också sett att responstiden på det lästa inte 
alltid kommer direkt efter läsningen, utan kan komma några dagar efteråt. Hon beskriver att 
eftersom hon arbetat heltid i klassen har hon haft möjlighet att snappa upp alla kommentarer 
om skönlitteraturen, även de som kommer när man står i kön till lunchen, eftersom eleverna 
bearbetar det lästa under lång tid. Att stökigheten, som man kan märka bland eleverna när 
pedagogen läser högt, är ett sätt för vissa elever att ta emot texten berättar Jönsson. Hon 
menar att eleverna måste få göra sin förståelse tydlig genom att röra på sig för att på så sätt ta 
in texten och få en egen förståelse.  
 
Ewald (2007) har i sin forskning undersökt vilken betydelse läsning av skönlitteratur ger 
eleverna i skolans mellanår. Hon ger även en inblick i hur organisationen kring 
undervisningen planeras och vilka erbjudanden om mötet mellan litteraturen och läsningen 
eleverna ges. Hennes avhandling bygger på fältstudier gjorda på fyra grundskolor i Sverige. 
Ewald klarlägger hur elever och lärare förhåller sig till litteratur och läsning, deras attityder 
och läsvanor. Hon har i sin studie kommit fram till att skillnaden i valet av litteratur mellan 
pojkar och flickor är väldigt stor. Vidare har hon sett att variationen i hur olika elever läser är 
väldigt stor. Den grupp man kan kalla ”bokslukare” är förhållandevis liten, säger Ewald. De 
elever som har otillräckliga läsvanor från hemmet och från skolans tidigare skolår lämnas ofta 
ensamma med sitt ointresse och okunskap för läsning av olika genrer. Vissa elever som 
egentligen har ett läsintresse hinner inte ta del av skönlitteraturen då de måste göra klart andra 
arbetsuppgifter. Läsning tenderar att bli jobbig för dessa elever då de inte får hjälp att ta sig in 
i och igenom texterna. Ewald hävdar genom sin studie att klyftan mellan ”bokslukarna” och 
de som har svårt för läsning ökar under skolans mellanår. 
 
Vidare menar Ewald (2007) att reflektioner och samtal kring den lästa litteraturen används 
väldigt sparsamt, oftast har inte litteraturen något samband eller fyller någon funktion vad det 
gäller den övriga undervisningen.  
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Undersökningen har också visat att skönlitterära temaarbeten där elevernas erfarenhetsvärld 
ingår som en del av läsandet inte framträder på någon av skolorna. Hon menar att all läsning 
handlar om meningsbildande och kommunikativa förståelse processer. Vidare tycker Ewald 
att barn- och ungdomslitteratur utifrån en undervisningssynpunkt har ett värde som gör att det 
bör vara en central kunskapskälla i elevernas inlärning. Ewald har också kommit fram till att 
upplevelsen och den personliga läslusten där eleverna själva väljer den litteratur som 
intresserar dem får stort utrymme och dominerar undervisningen i svenskämnet. Gemensam 
läsning förekommer sällan, menar Ewald. Det är istället mestadels pedagogens läsning i 
högläsningsboken som används.  
 
Den grundläggande litteraturpedagogiska tanken enligt Ewald är att läsaren i mötet med 
texten identifierar sig med texten och kan sedan genom den utveckla nya perspektiv till sin 
erfarenhetsvärld. Litteraturläsning i ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv handlar således om 
kunskapsutveckling genom litteraturen och språket - inte om utveckling av kunskaper om 
litteratur och språk. 
 
Fry (1985) är en engelsk forskare som ägnar sig åt kvalitativa receptionsstudier av barns 
läsning. Hans studie har genomförts på mellanstadiebarn under 1980- talet i USA. Han 
beskriver om vad som händer när elever läser påhittade berättelser. I hans studie framkommer 
att det viktiga för eleverna i deras läsprocess är att de kunde känna igen sig i texten, känna 
igen miljöerna och situationerna i böckerna. Det visade sig hjälpa elevernas läsning. Enligt 
Fry är högläsning ett bra redskap att använda i klassrummet för att skapa relationer mellan 
lärare och elever samt gör eleverna uppmärksammade på det lästa. Han fick genom sin studie 
fram att det är viktigt att man som pedagog visar att man är intresserad av vad eleverna läser 
genom att låta dem arbeta med det lästa. Fry anser att man måste samtala om böckernas 
innehåll för att låta eleverna reflektera över sin läsupplevelse då läsning kan väcka känslor 
många känslor som eleverna kan behöva tala om. Fry menar också att det är viktigt att 
eleverna kan börja se sig själva som läsare. Det hjälper dem att förstå att det är de som skapar 
betydelse till texten vilket gör texten intressant och mer givande för varje elev.  

 
PIRLS är en studie som mäter läsförmågan hos årskurs 4 runt om i världen. I Sverige 
genomförs den i samarbete med Skolverket. Fokus i studien ligger på läsförståelsen, hur 
eleverna uppfattar texten och författarens mening. Studien är gjord i två delar, läsprov och 
enkätfrågor. Läsprovet är till för att just få reda på läsförmågan hos eleverna medan 
enkätfrågorna är till för att bland annat undersöka hur undervisningen i skolan går till och 
attityderna till läsningen. Enkätfrågorna går ut både till eleverna, föräldrarna och lärarna för 
att tillsammans med läsprovet ge information om elevernas läsning. 
 
För den undersökning som genomförts 2006 visar resultatet att Sverige ligger på sjätte plats 
bland de olika regionerna/länderna som deltar. Man har också kommit fram till att Sverige är 
ett av de länder där skillnaden på läsförmågan mellan de ”starkare och svagare” eleverna 
fortfarande är relativt liten. Vidare visar studien att skillnaden mellan pojkar och flickor och 
infödda elever och elever med utländsk bakgrund är större. Flickor och infödda elever har 
något bättre resultat än elever med utländsk bakgrund och pojkar. Elever med positiv attityd 
som tycker det är roligt att läsa är de elever som bäst klarar läsförmågetesten. Man kan också 
utläsa av studien att de ”starka” eleverna ofta har läsande förebilder i sin omgivning. Under de 
senaste fem åren är det de ”starka” eleverna som minskat mest. Orsaken till detta tror man är 
att läsarförebilden avtar och fritids-läsandet har minskat i omfång och istället utbytts till annan 
media och fritidsintressen som uppkommer. 
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Det den tidigare forskningen har gemensamt är att forskarna här poängterar vikten av att 
samtala med eleverna om den lästa litteraturen. Detta är något som tydligt syns i PIRLS 
resultat. För att eleverna ska få en god läsförståelse krävs övning och samtal för att öppna upp 
nya synvinklar och bättre förståelse för texten enligt forskarna. 
 
 

4.2 Förankring i styrdokumenten 
 
Här presenterar vi skönlitteraturens förankring i läroplanen, Lpo94, samt kursplanen i 
Svenska. 
 

4.2.1 Läroplanen 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Skolverket, 2006), är den värdegrund 
som skolan vilar på. Lpo94 har till upplysning att fungera som vägvisare för hur den svenska 
skolan skall utformas. Den innehåller skolan uppdrag, mål samt riktlinjer, så tydliga 
utformade att alla som är verksamma inom skolan därtill elever och föräldrar skall kunna 
vända sig till den för att få upplysning. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att läsa följande;  
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.   
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 
att stärka den förmågan hos alla som arbetar där (Skolverket, 2006, s.3-4).  

 
Användandet av skönlitteratur kan, enligt vårt sätt tolka läroplanen, medverka till en kulturell 
och social utveckling hos eleverna. Skönlitteraturen skildrar och förmedlar olika livsvillkor 
och variationer av människors värderingar.   
   

4.2.2 Kursplanen 
 
I Kursplanen för svenska kan man läsa att utbildningen ”syftar till att ge eleverna möjligheter 
att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och 
lära av skönlitteratur, film och teater” (Skolverket, 2000, s. 96). Under mål att sträva mot kan 
man bland annat läsa följande: 
 

 - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 
egen hand och av eget intresse, 

 - utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 

 - utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,  
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 - får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 
författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra 
delar av världen,  

 - stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt 
till att ta aktiv del i kulturutbudet, (Skolverket, 2000, s.96-97). 

 
Kursplanen i svenska ger alltså tydliga direktiv om att skönlitteraturen på olika sätt ska 
användas i undervisningen genom t ex. läsning. 

 

4.3 Översikt över forskningsläget 
 
Vi kommer här att presentera den relevanta bakgrund som är aktuell för vår undersökning. För 
att förenkla och tydliggöra forskningsläget samt få analysverktyg har vi lånat och omvandlat 
Nilssons (2007) begrepp för att bedriva litteraturundervisning. Vi har kategoriserat 
nedanstående forskning ut efter dessa begrepp, för att ge en tydlig och förklarande bild till 
vårt resultat.   
 

 Bänkbokssystemet – tyst läsning 
 Läsning som färdighet 
 Läsning som en läsfrämjande aktivitet 
 Läsning som en kulturell aktivitet 
 Läsning som upplevelse 
 Läsning som en källa till kunskap 

 
 

Skönlitteraturen har en central plats i svenskundervisningen under hela skoltiden och 
kan flätas in i skolarbetet på en mängd olika sätt utifrån olika syften (Lindö, 2002, 
s.177). 

 

4.3.1 Bänkbokssystemet – tyst läsning 
 
Nilsson (2007) menar att det vanligaste sättet för elever att läsa skönlitteratur i skolan är att de 
använder bänkbok för tyst läsning. Vidare anser han att det inte finns några revolutionerande 
didaktiska tankar bakom användandet utan att bänkboken i regel används som utfyllnad. 
Bänkbokssystemet fyller främst två funktioner. Det ena är att läsningen blir en sorts utfyllnad 
att ta till då man är klar med de ordinarie arbetsuppgifterna. Det andra är att läsningen blir till 
lästräning för eleverna. Nilsson hävdar att när man väljer att endast använda 
bänkbokssystemet efter dessa principer, sänder pedagogen ut signaler till eleverna som visar 
att det inte är speciellt viktigt med litteratur. Ett annat problem med detta synsätt är att 
eleverna som inte blir klara med de ordinarie arbetsuppgifterna aldrig får möjlighet att läsa sin 
bänkbok. En växande trend, enligt Nilsson, är en mer planerad och ordnad läsning av 
skönlitteratur.  
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Brodow och Rininsland (2005) anser att elever måste få hjälp att hitta ”rätt nivå” på det de 
läser för att inte köra fast i texten. Även fastän man vill läsa så blir det tråkigt om texten är för 
svår. Enligt Brodow och Rininslands studie säger de intervjuade pedagogerna att de inte 
tycker att det är några problem att finna intressant och relevant litteratur som är stimulerande 
och passar elevernas intresse. Pedagogerna anser också att deras egen drivkraft och entusiasm 
lätt smittar av sig på eleverna inför läsningen.  
 
Att elever får möjlighet att njuta utav meningsfulla texter är inte något som är vanligt, enligt 
Smith (2000). Han menar att det är problematiskt för pedagogerna ute i skolorna att återskapa 
den mångfald av texter som finns utanför skolorna. Det är tack vare denna stora skillnad 
mellan skolan och samhället som såpass många elever känner sig förvirrade.   
 
Lundqvist (1984) är negativ till tyst läsning. Hennes motiv för detta är att hon är medveten om 
att man inte kan följa upp allt man läser. Hon menar att mycket av den läsning som eleverna 
ägnar sig åt, både i skolan och på fritiden är en fri sysselsättning men vad Lundqvist är kritisk 
emot är att hon inte vill att det ska vara den enda metod pedagoger använder. Enligt Lundqvist 
så är tyst läsning inte någon metod alls. Det finns enligt henne inte något annat ämne där man 
lämnar eleverna ensamma som i tyst läsning. Skönlitteraturen framstår som onyttig och känns 
därför onyttig för eleverna. Läsningen blir inget annat än en form av belöning.  
 
Ovanstående kapitel pekar på att det är viktigt att eleverna får läsa litteratur som är 
meningsfull och som ligger på elevernas nivå för att läsningen inte ska bli tråkig och lusten 
för läsningen avstannar.  

 

4.3.2 Läsning som färdighet 
 
För att bli en god läsare är enda receptet att läsa mycket, enligt Nilsson (2007). Han diskuterar 
att i skolan läser eleverna olika slags litteratur men att bristen ligger i att fokus inte är på vad 
eleven läser utan i stället att de läser. I de klassrum som präglas av en sådan pedagogik 
använder eleverna ofta läsjournal eller läslogg där antalet sidor antecknas och sammanräknas. 
Boktitlar och recensioner travas på varandra och det tenderar att bli en form av tävling där den 
som läst flest titlar också är den bästa läsaren. Nilsson resonerar kring om att elever som 
endast kommer i kontakt med litteratur på detta sätt har svårt att komma underfund med vad 
läsningen egentligen går ut på. Det blir lätt så att eleverna ser aktiviteten som meningslös och 
undviker läsning, i synnerhet läsning av skönlitteratur. Lindö (2005) anser att läsjournaler kan 
vara bra då man kan följa elevernas läsutveckling. Eleverna får skriva ner alla böcker de läst 
och pedagogen kan också göra löpande noteringar i läsjournalen. På så sätt får man en tydlig 
struktur över elevernas läsutveckling och lästa böcker så att man på ett bra sätt kan guida 
eleven vidare till att finna passande litteratur. Molloy (2006) menar att när en elev eller klass 
läst färdigt en bok kan man som pedagog känna en sorts förpliktelse att tycka något om 
boken. Hon menar att det kan signalera ett ointresse för elevernas uppfattning om man som 
pedagog nöjer sig med att fråga; vad tyckte du? Molloy påvisar att en bokrecension ofta 
förknippas med pliktläsning och mindre med lustläsning. Risken att använda recension är att 
boken ses som färdig utan att viktigare frågor diskuterats.  
  

Läsningen är i väsentliga delar en färdighet. Och för att en färdighet ska kunna utvecklas 
krävs stora doser av övning (Lundberg & Herrlin, 2006, s.16). 
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Lundberg & Herrlin (2006) påstår att för att bli duktig läsare så krävs träning, minst 5000 
timmar. Detta är något som är svårt att få ihop i skolan, anser dem, vilket medför att eleverna 
måste lägga ner tid på lästräning även utanför skolan.  
 
Genom skönlitteratur har ofta författaren ett ytterligare syfte mer än just att väcka lust. 
Stensson (2006) menar att författarna ofta har ett motiv för sina verk, att de vill att läsaren får 
med sig något, vidgar sin omvärldskunskap på ett eller annat sätt.  
Budskapet i texten kan oftast finnas tillgänglig ”mellan raderna” i så kallade inferenser i 
texten. Genom att välja meningsfull litteratur som pedagog frångår man risken att läsandet 
blir av kvantitativ karaktär.  
 
Här kan vi se olika åsikter om läsning som färdighet. Det positiva med att kunna följa elevens 
läsutveckling genom läsjournaler möter det negativa då läsning blir en tävling om vem som 
läst flest böcker. 

 

4.3.3 Läsning som läsfrämjande aktivitet 
 
Vad det gäller litteraturläsning som en läsfrämjande aktivitet, menar Nilsson (2007) att det 
handlar om att finna ”god” litteratur. Många gånger hävdar Nilsson att gränsen mellan den 
goda och mindre goda litteraturen går vid biblioteksdörren. De böcker som finns innanför ses 
som goda och kan med fördel läsas av eleverna. Vidare menar han att eftersom eleverna för 
det mesta har olika böcker blir läsningen individualiserad och det finns därför sällan tid över 
för gemensamma diskussioner om det lästa. Tack vare detta så berörs litteraturen endast på ett 
ytligt plan. Vad böckerna egentligen handlar om samt hur de förhåller sig till elevernas 
erfarenhetsvärld lämnas ofta utanför. Slutligen menar Nilsson att ett problem är att litteraturen 
inte sätts i relation till sociala, samhälleliga eller historiska perspektiv.   
 
Chambers (1995) hävdar att elever bör få möjlighet att på egen hand finna litteratur som 
passar deras intresse och som är på deras kognitiva nivå. Han tycker att det är ett viktigt inslag 
att ha avsatt tid där eleverna får botanisera bland litteratur för att få en fungerande läsmiljö. 
Chambers menar att elever som kommer från ”bokfattiga” hem ofta förknippar bibliotek med 
skräckinjagande platser där de inte känner igen sig, vet var de ska leta eller gå till väga. Att på 
skoltid få gå till ett bibliotek och då få hjälp av en vuxen de redan känner kan göra att de till 
slut själva kan orientera sig i ett bibliotek. Om man som pedagog kan ordna så att eleverna får 
möjlighet att komma till ett bibliotek och även låter dem ha tid för att undersöka hyllorna, 
diskutera, utbyta åsikter och tipsa sina kamrater så kommer eleverna till slut att hjälpa 
varandra att finna litteratur som är intressant och passande.  
 
För att främja elevernas läsning krävs även en god miljö. I Lyckas med läsning (2001) står det 
att klassrummet ska vara ett gemensamt utrymme där miljön ska präglas av trygghet. 
Klassrummen bör vara fyllda av litteratur och elevernas egna skrivalster. I denna 
inlärningsmiljö speglas elevernas intresse och bekräftar deras bakgrunder och kulturer. Dysthe 
(1996) påvisar att ur en god miljö kommer ett flerstämmigt klassrum där lärarens röst är en av 
många.  När det diskuteras litteratur i klassrummet får alla möjlighet att komma till tals och 
allas åsikter är lika mycket värda. 
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Det som förenar författarna i detta avsnitt är att de anser att en god miljö gynnar elevernas 
läsinlärning. Genom att utnyttja skolans tillgångar såsom bibliotek och olika utrymmen samt 
låta eleverna ta del av litteraturutbudet så inspireras de ytterligare. 

 

4.3.4 Läsning som kulturell aktivitet 
 
Likt läsning som läsfrämjande aktivitet, menar Nilsson (2007), att man bör möta god litteratur 
men i läsning som kulturell aktivitet ligger fokus på vårt litterära kulturarv. Hit räknas endast 
den erkända litteraturen såsom Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, CS Lewis m.fl. Skolans 
uppgift är att förse eleverna samt rena dem litterärt och själsligt genom att de får ta del av 
dessa litterära alster. Vidare diskuterar Nilsson att man i läsning som kulturell aktivitet arbetar 
med närläsning i texter och böcker. Där studeras dess språk, stil och budskap. För att eleverna 
ska kunna lära sig använda t.ex. miljö- och personbeskrivningar i sina egna kommande 
skriftliga arbete så får de genom enskilda isolerade övningar färdighetsträna just dessa delar. 
Nilsson påpekar likheten med läsinlärning då eleverna får lära sig och träna in de minsta 
språkliga beståndsdelarna, bokstäverna.   
 
I svenska som litteraturvetenskapligt bildningsämne menar Lindö (2002) att det är där vi för 
vårt kulturarv vidare. Genom att välja klassisk litteratur som exempelvis Astrid Lindgren eller 
Selma Lagerlöf att arbeta med, så får eleverna ta del av vårt traditionella kulturarv. Vidare 
skriver hon att vid val av denna typ av litteratur så passar det bra att arbeta med närläsning där 
man går in och granskar och tolkar textens olika delar. Rosenblatt (2002, s.41) beskriver 
efferent läsning då hon menar att läsningen är uppmärksammad på att just studera texten. Hon 
menar bland annat att man kan hitta information som finns skriven och är synlig men också 
att plocka ut olika författarknep ur texten. Rosenblatt menar att efferent läsning handlar om att 
läsa för ett praktiskt syfte.  
 
Graves (1996) skriver om närläsning och olika sätt man kan arbeta med det. Han skriver t.ex. 
att man kan studera inledningar tillsammans med eleverna. Det räcker att titta närmare på det 
inledande stycket samt framsidan på boken tillsammans för att eleverna ska få lust att 
undersöka texten. Vidare berättar Graves att man kan låta eleverna diskutera i mindre grupper 
om vad de tror att boken handlar om samt jämföra sitt eget skrivande med författarens. Syftet 
är att eleverna ska få ta del av och få insikt av hur en god inledning kan se ut. Genom att låta 
eleverna undersöka olika texters uppbyggnad så får de en bred repertoar att välja bland när de 
själva ska skriva en text. Här handlar det inte om estetisk läsning, lustläsning, menar Graves, 
utan fokus ligger här på att läsa texten ”som skribenter” för att utforska författarens 
uppbyggnad av texten, efferent läsning. 
 
I kursplanen för svenska står det att eleverna ska få möjlighet att genom läsning och 
filmupplevelse få möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektioner tillsammans med andra 
(Skolverket, 2000). Brodow & Rininsland (2005) menar att genom bearbetning av filmer och 
texter skapas en större förståelse och ett vidgat textbegrepp. Tack vare utbudet av filmer och 
litteratur av våra traditionella författare så finns stor möjlighet att föra vårt kulturarv vidare.  
 
Ovanstående text tar upp arbetet med efferent läsning för att eleverna ska få träna sig i att bli 
bättre skribenter, enligt forskarna. Avsnittet handlar även om vårt kulturarv och vikten av att 
föra det vidare genom skönlitteraturen. 
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4.3.5 Läsning som upplevelse 
 
För att sätta den personliga utvecklingen samt den personliga läsupplevelsen i centrum, menar 
Nilsson (2007), att en blandning av de tre föregående beskrivande läsundervisningarna; 
läsning som färdighet, läsning som läsfrämjande aktivitet och läsning som kulturell aktivitet 
bör vara den ultimata. Läsning som upplevelse är närmast besläktad med läsning som 
kulturell aktivitet men ägnar sig mindre åt författaren samt texten som text. Vidare beskriver 
Nilsson att bearbeta texter görs endast för att förhöja upplevelsen av de lästa texterna. Han 
anser att de klassrum som präglas av att läsupplevelsen sätts i centrum, finner man också 
andra kulturella inlägg så som drama, musik, bild och rörelse. Emellertid bearbetar och 
fördjupar pedagogerna sig inte nämnvärt i texterna med risk för att förstöra läsupplevelsen för 
eleverna.  

 
Många har minnen av hur läraren läste högt i skolan. Man kan minnas stunder av 
koncentrerat lyssnade, då allas öron stod vidöppna och alla spänt väntade på hur det 
skulle gå. Dessa stunder, då en skolklass tillsammans genomlever ett drama, är 
betydelsefulla både för det enskilda barnet och för hela gruppen. (Stensson, 2006, s.19).  
 

Att stimulera eleverna till att få lust att läsa bör vara ett mål för litteraturundervisningen enligt 
Lindö (2005). Läslust väcks genom en stark läsupplevelse. Det ger mersmak och viljan att 
läsa vidare. Rosenblatts (2002, s.41) begrepp estetisk läsning handlar om lustläsning och 
kräver att läsaren tar till sig den känslomässiga impulsen som sköljer över läsaren. Genom 
god litteraturen tillfredställs läsarens känslomässiga behov. 
 
I Lyckas med läsning (2001) beskrivs metoden ’gemensam läsning’ där pedagogen läser 
texten högt och alla elever kan följa med i texten. Alla elever får möjlighet att hänga med i 
texten, även de som inte behärskar språket till fullo. Fördelarna med gemensam läsning är att 
alla elever deltar och upplever samma läsglädje samt att det ger en samhörighet i klassen. Det 
ger också tillfälle till gemensamma samtal och texten där eleverna kan bidra med egna åsikter 
och att pedagogen kan visa olika språkliga funktioner i texten. Molloy (1996) beskriver en 
annan metod att använda sig av gemensam läsning som hon kallar stafettläsning. Där står 
eleverna själva för aktiviteten. Stafettläsning går till så att läraren börjar läsa ur en 
text/skönlitterär bok i klassuppsättning och sedan får eleverna en efter en ta vid där den andra 
slutade. Alla elever har som sagt texten/skönlitterära boken framför sig och genom att den 
läses högt så får de lässvaga eleverna hjälp att ta sig igenom texten. 
 
Stensson (2006) hävdar att högläsningsstunden är en gemensam aktivitet där eleverna lär sig 
stanna upp och reflektera över den lästa texten. Att stanna upp och reflektera över texten för 
att sedan samtala om den blir ett stöd vid elevernas senare individuella läsning. Högläsning 
kräver att pedagogen har läst texten flera gånger enligt Lindö (2005). Hon menar att läsaren 
behöver känna textens egenskaper för att kunna skapa stämning kring det lästa. Det är också 
viktigt för pedagogen att ha läst texten innan uppläsning för att vara beredd på eventuella 
frågor och reflektioner från eleverna och även vara beredd med egna frågeställningar till 
eleverna. Vidare skriver hon att hon är övertygad om att högläsning och uppföljande samtal 
har en stor betydelse och att det bör ges tillfälle till detta under hela skoltiden. 
 
Chambers (1994) har utvecklat en teori, eller praktisk handledning, om boksamtal. Med hjälp 
av litteraturen vill han öka barnens lust för läsning. Genom att läsa och sedan samtala om 
böcker ökar man förståelsen för det man har läst. Chambers anser att skönlitteraturen är 
oumbärlig i skolans liv och han har som verksam lärare själv använt sig mycket av den. 
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Han fokuserar mycket på boksamtalen och har en utarbetad strategi för hur dessa kan gå till. 
Han betonar hur viktigt det är att läraren är medveten om vilka texter som barnen möter. 
Pedagogens val är det som är viktigast i det här sammanhanget och han menar att de som 
väljer också utövar makt. Regler som gäller för boksamtal är tid, sammanhang och att 
respektera elevens smak. När det gäller tid anser han att ett boksamtal tar mellan 40-60 
minuter, men detta kan naturligtvis skifta. Eftersom ett grundligt boksamtal tar relativt lång 
tid är det inte något som görs dagligen. Man måste vara väl förberedd och det måste ha ett 
undervisningsvärde så detta är något man gör ca var tredje vecka vilket innebär ca 10 böcker 
per år, enligt Chambers. Dessa längre samtal är dock inte isolerade företeelser utan 
kompletteras av mindre formella samtal och vardagsprat löpande i eller utanför 
undervisningen. Det är det löpande samtalet som skapar sammanhang, menar Chambers. Till 
sist måste man respektera barnens smak, det gynnar deras lust.  
 
En annan metod av boksamtal i skrivande form är användandet av läslogg. Vad det gäller 
användandet av läslogg anser Molloy (1996) att det är ett bra metodiskt redskap där eleverna 
får skriva ner sina tankar, funderingar och frågor utifrån den lästa litteraturen. Hon menar att 
det spelar ingen roll om det är litteratur läst i skolan eller i hemmet. Man bör som pedagog, 
påpekar Molloy, avsätta tid så att eleverna får tid att reflektera över texten och skriva om den 
innan man börjar samtala om den. Läslogg hävdar Lindö (2005) är en bra modell för att 
bedriva samtal genom skriven text mellan läsare och elev. Hon skriver att pedagogen får en 
förståelse för elevernas tankar och även idéer hur de ska arbeta vidare för att utveckla 
elevernas läsförståelse. 
 
Under detta avsnitt har vi behandlat lustläsning genom olika metoder samt textsamtalets 
betydelse för fördjupad förståelse av det lästa. Författarnas förenas i målet att alla elever ska 
uppleva lust och glädje vid läsningen. 

 

4.3.6 Läsning som källa till kunskap 
 
När det gäller läsning som källa till kunskap hävdar Nilsson (2007) att det handlar om att 
förhålla sig, samt ta ställning, till den värld man lever i och de företeelser man möter. Han 
menar att livsvillkor, samhälle samt historien för oss människor har skapats av oss själva och 
är inte något som bestämts av någon högre allsmäktig makt. Det handlar om mötet mellan den 
lilla människans historia och den gemensamma stora historien. Den enskilda människans 
uppfattningar bygger på de vardagserfarenheter de bär med sig. För att man som människa ska 
kunna utveckla sin omvärldskunskap och sig själv är detta möte nödvändigt. Genom att låta 
elever läsa skönlitteratur ges de möjligheter till detta möte då andra människors livsöden 
skildras. Nilsson beskriver tre olika sätt att arbeta tematiskt med hjälp av skönlitteratur. Det 
första är skönlitteratur styrt av skolämnen, ex. teman om medeltiden. Det andra är när 
skönlitteraturen är styrd av värdegrunden, ex. teman om mobbning. Den tredje typen av 
skönlitterärt tema är enligt Nilsson av mer estetiskt ursprung, ex. teman om sagor. 
 
Lindö (2002) resonerar om vikten av användandet av skönlitteratur vid starten av ett 
temaarbete där litteraturen kan användas som en ingång för att inspirera eleverna. 
Skönlitteraturen kan med fördel även användas som en kunskapskälla (förståelse och 
förtrogenhetskunskap) i det ämnesintegrerade temat enligt Lindö.  
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Brodow & Rininsland (2005) har i sin studie diskuterat med verksamma pedagoger i 
grundskolan och gymnasieskolan. En majoritet av dessa påpekar att nästan vilken litteratur 
som helst kan vara användbar om man vill diskutera sådant som berör eleverna och problem 
som kan vara aktuella än idag. När elever diskuterar etiska frågor anser Brodow & Rininsland 
att eleverna blir mer insatta i ämnet än i övriga skolämnen då de tillåts ge personliga åsikter 
av problemen. Brodow & Rininsland anser att eleverna bör få ha sådana diskussioner i alla 
ämnen, då de blir mer intresserade om de känner att diskussionsämnet berör dem. 
 
I ovanstående översikt tar författarna upp olika användningsområden där skönlitteratur ligger 
som en grund för integrering av andra ämnen och för att fördjupa elevernas kunskaper. 

 

5 Metod 

5.1 Redskapet self report 
 
För vår undersökning valde vi att använda oss av self report som redskap som man kan 
använda när man vill undersöka erfarenheter och upplevelser hos en person. 
Tillvägagångssättet är att forskaren formulerar en fråga till de deltagande i studien.  
Viktigt är att frågan/frågorna är formulerade tydligt så att inga missförstånd uppstår då 
forskaren inte har någon personlig kontakt Fördelen med self report gentemot intervju är att 
deltagarna har chans att tänka efter innan, samt svara i lugn och ro utan att bli påverkad av 
forskarens närvaro och följdfrågor. Svaren som lämnas in i brevform är förhoppningsvis både 
av positiv och negativ karaktär för att kunna utläsa mönster, skillnader och likheter mellan de 
deltagande i studien. Berättelserna samlas sedan in för att analyseras.  
 
Davidsson (2007) skriver om Giorgis analysmodell, som finns i fem nivåer och som är en 
hjälp för att analysera berättelserna; 
 

 Läs texten för att få ett helhetsintryck. 
 Avgränsa texten genom att delas in i viktiga fraser som är meningsbärande.  
 Ta bort text som inte är relevant. 
 Reflektera över de viktiga fraserna för att finna det centrala. 
 Sammanställa resultatet 

 
Vi anser att detta redskap passade vår undersökning därför att pedagogerna fick möjlighet att 
verkligen tänka igenom sina svar. De kunde i lugn och ro fundera på hur de använder 
skönlitteraturen i undervisningen, vilka fördelar det finns samt vilka eventuella nackdelar de 
ser med denna typ av undervisningsmaterial. Pedagogerna kunde också genom detta redskap 
ha möjlighet att ”friska upp” minnet genom att ha gott om tid till sina svar. Nackdelen med 
self report kunde vara att man formulerade forskningsfrågorna på ett sådant sätt att 
respondenten inte förstod vad vi menade. De kunde missuppfatta frågorna eller om de inte 
hade gett oss tillräckligt utförliga och beskrivande svar för vår analys. Möjligheten att ställa 
följdfrågor var svårare även om vi hade chans att höra av oss till respondenterna igen. Ännu 
en nackdel kunde också vara om pedagogerna inte hade tillräckliga kunskaper att uttrycka 
sina tankar om användandet av skönlitteratur i skrift, detta kunde leda till att pedagogens 
egentliga tankar inte kommer fram.  
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5.2 Tillvägagångssätt  
 
Innan vi utformade vår self report valde vi att förkovra oss i litteratur i ämnet, för få en inblick 
hur en undersökning med self report går till. Efter detta utformade vi vår egen self report. 
Brevet inleddes med en kort information om oss själva samt vårt syfte med undersökningen. 
Vi var noga med att få fram att respondenternas deltagande i undersökningen var 
betydelsefullt för oss. Vidare beskrev vi hur en self report är upplagd och angav ett slutdatum 
där de skrivna svaren skulle sändas åter. För att vi skulle hinna göra en ordentlig analys fick 
respondenterna två veckor på sig att svara. Frågeställningen vi hade var; hur använder du dig 
av skönlitteratur i din undervisning? Vi tyckte att en till två sidor för svar skulle vara passande 
och ej för betungande. 
 
Vi valde att lämna ut vår self report personligen då vi anser att det är viktigt att få en personlig 
kontakt med respondenterna. Här informerade vi dem om att undersökningen är frivillig. Om 
de stötte på några frågor eller problem, var de välkomna att höra av sig till oss via mail som 
fanns i brevet. Vi bifogade adresserade och frankerade kuvert där respondenterna kunde 
återsända sina svar. 
 
Efter att vi fått in self reporten började vi att analysera texten. Vi började med steg ett i 
Giorgis analysmodell, att läsa igenom hela texten för att få ett helhetsintryck. Därefter 
avgränsade och plockade ut delar ur texten som var av relevans för vår undersökning. För att 
få ett överskådligt och tydligt resultat lånade och omvandlade vi Nilssons (2007) olika 
begrepp för att bedriva litteraturundervisning för att kategorisera vår analys av texten. För att 
tydliggöra sambandet mellan resultat och vår teoretiska ram valde vi att ha en 
resultatdiskussion, där vår teoretiska ram var grunden för vår tolkning av resultatet.  
 
Under vårt resultat visar vi på variationen och det pedagogerna har gemensamt vid 
användandet av skönlitteratur. Kategorierna är till en hjälp för att tydliggöra variationen av de 
olika arbetssätten. Vi har valt att stärka och förtydliga vårt resultat/textanalys med hjälp av 
citat ur pedagogernas texter. Diagrammen har vi lagt fram för att än en gång förtydliga och 
göra en god översikt över variationen och hur många av pedagogerna som använder sig av de 
olika arbetssätten. 
 

6 Urval 
 
Vi valde att genomföra undersökningen på fyra olika skolor som ligger i och i utkanten av en 
mellanstor stad i Sverige. Vi tog kontakt med rektorerna på dessa skolor, de hjälpte oss att 
komma i kontakt med pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare- samt mellanår och som 
hade minst ett års tjänstgöring. De pedagoger som deltog har provat på och fått egna 
erfarenheter av svenskämnet samt fått ta del av den verkligheten som sker ute i verksamheten 
och då blivit präglade av den typ av undervisning som passar just dem. Sammanlagt 
kontaktade vi tolv pedagoger som fick ta del av vår self report. Samtliga pedagoger som 
deltog har varit positiva till vår undersökning.  
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Vi har i rapporten gett skolorna samt pedagogerna fingerade namn. 
 
 
Björkskolan är en kommunal friskola med elever från F-9 med ca. 900 elever. Den är 
belägen centralt ett villaområde i en mellanstor stad i Sverige. Björkskolans 
upptagningsområde innefattar mestadels elever med svensk härkomst.  
 
Marianne är utbildad pedagog i sv/so, är 43 år gammal och har varit yrkesverksam i 19 år. 
Hon undervisar nu i årskurs 5. 
 
Ingrid är utbildad pedagog i sv/so, är 37 år gammal och har varit yrkesverksam i 9 år. Hon 
undervisar nu i årskurs 6. 
 
Lisbeth är utbildad pedagog i sv/so, är 38 år gammal och har varit yrkesverksam i 10 år. Hon 
undervisar nu i årskurs 5. 
 
Viktoria är utbildad förskolelärare med påbyggnad för att undervisa upp till årskurs 3. Hon är 
50 år och har varit yrkesverksam som pedagog i fyra år. Hon undervisar nu i årskurs 3. 
 
Lena är utbildad pedagog i sv/so och är 40 år gammal. Hon har varit yrkesverksam i 15 år. 
Hon undervisar nu i årskurs 1. 
 
 
Aspskolan är en F-6-skola med ca. 350 elever. Den är belägen vid ett större hyreshusområde i 
utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Aspskolan kännetecknas av dess mångkulturalitet. 
 
Petra är utbildad pedagog i sv/so och sva. Hon är 43 år gammal och har varit yrkesverksam i 
18 år. Nu undervisar hon som resurslärare i årskurs 4-6, men har arbetat som klasslärare 
tidigare. 
 
Caroline är utbildad småskollärare och är 62 år. Hon har varit yrkesverksam i 38 år. Nu 
arbetar hon i årskurs 3. 
 
 
Tallskolan är F-9-skola med ca. 800 elever. Den är belägen i ett villaområde med närhet till 
natur i utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Tallskolans elever består mestadels av elever 
med svensk härkomst. 
 
Margareta är utbildad pedagog och har även inriktat sig mot Montessoripedagogik. Hon är 43 
år gammal och har varit yrkesverksam i 18 år. Nu arbetar hon i årskurs 2. 
 
Douglas är utbildad pedagog med inriktning sv/ma/eng och är 29 år gammal. Han har varit 
yrkesverksam i 4 år. Han arbetar nu i årskurs 1. 
 
Linnea är utbildad pedagog med inriktning sv/ma/eng och hon är 29 år gammal. Hon har varit 
yrkesverksam i 3 år. Nu arbetar hon i årskurs 1. 
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Granskolan är en F-6-skola med ca. 350 elever. Den är belägen i ett hyreshus- och 
villaområde med närhet till natur i utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Granskolan är en 
mångkulturell skola ungefär hälften av eleverna har annat modersmål än svenska. 
 
Sofie är utbildad pedagog med inriktning sv/ma/eng och är 27 år gammal. Hon har varit 
yrkesverksam i 1 år. Nu arbetar hon i årskurs 5. 
 
Pauline är utbildad pedagog i sv/so och är 37 år gammal. Hon har varit yrkesverksam i 10 år. 
Nu arbetar hon i årskurs 2. 
 
 
Björkskolan: Aspskolan: Tallskolan: Granskolan: 
Marianne Petra Margareta Sofie 
Ingrid Caroline Douglas Pauline 
Lisbeth  Linnea  
Viktoria    
Lena    
 

6.1 Etik 
 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra huvudkrav som ska ingå och som man måste ta 
hänsyn till i en undersökning. För att deltagarna i vår forskning skulle känna sig trygga och 
kunna deltaga har vi tagit dessa fyra i aktning;   
 

 Informationskravet 
 Samtyckeskravet 
 Konfidentialitetskravet 
 Nyttjandekravet 

 
Informationskravet innebär att man som undersökare har en skyldighet att informera alla 
berörda parter om vad som ska ske och varför. Det är även viktigt att informera deltagarna om 
att de är frivilliga deltagare och att de har rätt att avbryta undersökningen närhelst de vill. Vi 
delgav i enlighet med informationskravet de pedagoger som deltog, både muntligt och 
skriftligt om vad undersökningen skulle handla om och hur den skulle genomföras. 
 
Samtyckeskravet innebär att de medverkade ska få tid att reflektera över om de vill medverka i 
undersökningen. Detta innebär att de ska bli informerade om undersökningen i god tid.  
 
Konfidentialitetskravet är ett skydd för dem som deltar i undersökningen. Det innebär att de 
inblandades identitet och andra personliga uppgifter ska hållas hemliga i enlighet med 
sekretesslagen. Eftersom vi som pedagoger har tystnadsplikt ska vi även ta hänsyn till detta 
vid intervjuerna och observationerna. Varken lärarnas namn och deras respektive skolors 
namn har nämnts i undersökningen. I texten förekommer därför fingerade namn. 
 
Nyttjandekravet är också ett skydd för deltagarna i undersökningen. Information som 
inhämtats från undersökningen ska inte hamna i orätta händer. Det är därför viktigt att man 
har kontroll över sin insamling av data för att undvika att informationen offentliggörs på ett 
sätt som kan skada de inblandade.  
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Vi har därför förvarat vår insamlade data så den inte varit tillgänglig för obehöriga. Om så 
önskas kan de inblandade få ta del av det färdiga resultatet. Detta är en rättighet 
respondenterna har i enlighet med nyttjandekravet. 
  

6.2 Tillförlitlighet och giltighet 
 
För att vår undersökning skulle ha en god giltighet (validitet) är det enligt Patel & Davidsson 
(2003) viktigt att man genom hela studien har sitt syfte synligt. Författarna påpekar också att 
man genom studiens gång bör ha en hög giltighet samt tillförlitlighet. Genom användandet av 
redskapet self report blev vårt syfte tydligt för respondenterna då vi gjorde det synligt redan i 
det brev som skickades ut till dem. Vi delgav även vår undersöknings syfte till respondenterna 
när de tillfrågades att vara med i undersökningen.   
 
Att studien har reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att den är trovärdig. Då empirin har 
analyserats kan även respondenterna få ta del av analysen för att tillförlitligheten ska säkras 
och för att se om vi har tolkat respondenternas svar korrekt. Därför valde vi att erbjuda alla 
respondenter att få läsa vårt arbete innan tryckning skett. 
 
Thurén (2007) hävdar att en studie måste inneha ett lämpligt urval av deltagare för att inte 
tillfälligheter ska kunna påverka utgången av resultatet, därför har vi valt att göra 
undersökningen på fyra olika skolor. 
 
Validitet handlar om undersökningens giltighet. Det innebär att man studerar det man haft 
som syfte att undersöka. Validiteten ökar då studien kontrolleras av en vetenskapligt skolad 
person eller att man undersöker samma område genom flera olika redskap enligt Kihlström 
(2007). Dovemark (2007) menar att det finns två olika sorters validitet, kommunikativ och 
respondent validitet. Kommunikativ validitet är då undersökningen granskas genom 
diskussion med andra. Respondent validitet innebär att deltagarna har möjlighet att påverka 
beskrivningen av forskarens uppfattning av händelserna. För att möta detta krav har vi varit 
noga med att se till att vårt syfte har varit i fokus genom hela vår undersökning. Den har även 
blivit granskad genom diskussioner med andra. 
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7 Analys och bearbetning 

7.1 Resultat och analys 
 
I detta avsnitt avser vi besvara vårt syfte; hur variationen av skönlitteratur används av 
pedagoger i undervisningen i grundskolans tidigare år, lånat och omvandlat från Nilssons 
(2007) olika kategorier för att bedriva litteraturundervisning. Vi kommer att redogöra för den 
variation vi har analyserat fram ur texterna från vår self report. Kategorierna har vi beskrivit 
utförligare i vår bakgrund; 
 

 Bänkbokssystemet – tyst läsning 
 Läsning som färdighet 
 Läsning som en läsfrämjande aktivitet 
 Läsning som en kulturell aktivitet 
 Läsning som upplevelse 
 Läsning som en källa till kunskap 

 

7.1.1 Bänkbokssystemet – tyst läsning 
 
Under detta stycke avser vi att redovisa för vad i vårt resultat som kan hänföras till 
bänkbokssystemet där Nilsson (2007) definierar denna aktivitet som tyst läsning.  
 
Vi har kommit fram till att i stort sett alla pedagoger på de skolor vi genomfört vår 
undersökning på använder sig av bänkbok som tystläsning. 11 av de 12 pedagoger som deltog 
i vår self report skriver att det är viktigt att börja skoldagen med 10-20 minuters läsning för att 
få en lugn och rofylld start på dagen. Smith (2000, s.169-170) säger att om eleverna ska kunna 
ta till sig läsningen så måste de bli medlemmar i de läskunnigas förening. Han menar att alla 
barn kan bli medlemmar av denna förening. Det finns inga medlemsavgifter, inga 
inträdesprov. Det enda som krävs är att denna grupp av människor som delar konsten att njuta 
av litteraturen omkring oss. Precis detta är vad några av pedagogerna beskriver: 
 

Att få sjunka in i en bok och varva ner tror jag är viktigt i dagens stressade samhälle, 
minst lika viktigt som själva läsupplevelsen (Marianne, Björkskolan).  
 
Bänkboken används till lässtunder (tyst läsning) några tillfällen i veckan. Detta för att 
barnen ska uppleva lässtunden som en avslappnad och mysig aktivitet. Eleverna väljer 
själva vart de vill sitta; på sin plats, under bordet, i lässoffan, något hemligt kryp in, i 
fönstret eller gå ut och sätta sig i gräset utanför klassrummet (Douglas, Tallskolan). 
 
Mina elever läser mycket bänkbok. Jag har speciell avsatt tid för läsning flera gånger i 
veckan samt elever som själva gärna läser när de får en stund över (Sofie, Granskolan).  
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I frågan om tyst läsning hävdar Smith (2000) att elever ska lära sig läsa genom att läsa 
litteratur. Att så görs synliggörs i ovanstående diagram då 11 av de 12 pedagogerna som 
deltog i undersökningen väljer att låta sina elever läsa tyst läsning. Det är varje pedagogs 
uppgift enligt Smith (2000) att se till att varje elev har tillgång till relevanta böcker samt 
texter som anses vara meningsfulla för varje enskild individ. 
 

7.1.2 Läsning som färdighet 
 
I detta avsnitt ämnar vi att presentera läsning som färdighet vilket Nilsson (2007) definierar 
det som att fokus här ligger på att eleven läser och inte på vad de läser. Han menar att det ofta 
används bokrecensioner för att anteckna vilka och hur många böcker eleverna läst. Att fokus 
här ligger på just läsningen är något som vi kan se att vissa av pedagogerna tycker är bra. 
Nedanstående citat visar på att det gäller för några av dem: 

 
Jag tycker så här: Det finns bara ett sätt att lära sig läsa och det är att läsa (Caroline, 
Aspskolan).  
 
Eleverna behöver få mycket tid till läsning för att bli duktiga läsare (Petra, Aspskolan). 

 
Citaten åskådliggör att man i skolan använder läsningen för att just lära sig läsa. Utifrån våra 
svar kan vi utläsa att pedagogerna i stor utsträckning använder sig av någon form av enklare 
bokrecensioner för att presentera de lästa bänkböckerna där endast titel, författare samt 
elevens eget omdöme av boken står med. 
 

Böckerna som de läser brukar vi presentera på olika sätt. Vi har gjort en boklarv (4:an) 
och ett bokträd (5:an). Då gjorde vi en kroppsdel/löv för varje bok man läst (Ingrid, 
Björkskolan). 
 
När eleverna läst klart sina böcker ska de redovisa dem på något sätt. De kan välja 
mellan att göra det skriftligt eller muntligt (Pauline, Granskolan).  
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Enligt resultatet i diagrammet ovanför skriver fyra pedagoger att de använder sig av bland 
annat av att låta eleverna presentera sina lästa böcker muntligt medan fem av pedagogerna 
använder sig av olika former av skriftliga bokrecensioner. Tre av de tillfrågade pedagogerna 
använder sig utav ”boklöv” som sätts upp i klassrummet där eleverna recenserar och redovisar 
sin lästa bok. En av pedagogerna låter sina elever arbeta två och två vid datorn för att skriva 
ihop en recension. Det verkar som om två av pedagogerna inte alls använder sig av 
bokrecensioner för att låta eleverna redovisa sina lästa böcker. Följande citat är från en 
pedagog som beskriver sin användning av bokrecensioner: 
 

Sedan kan man dokumentera detta på olika sätt, ex. ha en läsdagbok, sätta upp löv i 
klassrummet för varje bok man läst. Löven har tre olika färger beroende för vad man 
tyckte om boken. Röd färg betyder att man inte rekommenderar boken, gul färg betyder 
att boken är helt okey och grön färg på lövet betyder att boken är bra och kan 
rekommenderas (Petra, Aspskolan).  

 
Ovanstående citat visar en beskrivning av användandet av en sorts bokrecension. Lindö 
(2005, s.82) menar att man med fördel som pedagog kan använda sig av läsjournal. Detta för 
att följa elevernas läsutveckling under skolåren men också genom att anteckna alla de böcker 
eleverna läser på egen hand och tillsammans med andra. Nilsson (2007, s.81) hävdar däremot 
att genom användandet av läsjournaler tenderar det lätt att bli en tävlig där den som läst mest 
också är bäst. Fokus bör ligga, menar Nilsson, istället på vad eleven läser istället för på hur 
många böcker.  
 

7.1.3 Läsning som en läsfrämjande aktivitet 
 
Under denna rubrik har vi för avsikt att presentera det resultat som vi betecknar som en 
läsfrämjande aktivitet. En sådan aktivitet definieras av Nilsson (2007) som menar att det 
handlar om att finna och läsa ”god” litteratur. För att finna samt att få hjälp att finna denna 
litteratur kan man med fördel använda sig utav skolbiblioteket eller det närliggande 
biblioteket på orten, enligt Nilsson. 
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6 av de 12 pedagogerna vi frågat i denna undersökning skriver i sitt svar att de utnyttjar 
antingen skol- eller ortens bibliotek för att finna skönlitteratur. För att vara insatt och kunna 
bistå eleverna med att finna lämplig litteratur menar Molloy (1996) att alla 
svenskundervisande pedagoger bör läsa barn- och ungdomslitteratur. Citaten nedan visar att 
pedagogerna försöker hjälpa eleverna att hitta litteratur men använder sig också av 
bibliotekarien i viss mån.   
 

Eleverna får själva välja böcker som de har i bänken /…/ men de får även tips och hjälp 
av bibliotekarien eller av mig (Margareta, Tallskolan).  
 
Jag brukar följa med eleverna till biblioteket en gång i veckan. Där hjälper jag dem som 
behöver hjälp med att finna bänkbok (Viktoria, Björkskolan).  
 

Pedagogerna visar sig följaktligen enligt citaten använda sig av bibliotek. Om detta menar 
Smith (2000) att läraren inte har en chans att återskapa den mångfald av litteratur som finns 
naturligt utanför skolans väggar. Han påpekar att tillgången att kunna ta sig till bibliotek eller 
miljöer där litteratur finns ger eleverna större möjlighet till meningsfull litteratur i skolan, 
vilket även visas i nedanstående citat:  

 
Skolan bedriver ett nära samarbete med biblioteket för att ge eleverna en väl tilltagen 
tillgång till skönlitterära böcker (Douglas, Tallskolan). 
 
En gång var tredje vecka går vi till biblioteket. Barnen får låna två böcker, en lite 
svårare att ha hemma och en som de kan läsa själva i skolan. Vi får en bokpåse med 
böcker från biblioteket som passar årskursen, dessa ställer vi sedan upp på våra 
boksnurror i klassrummet (Linnea, Tallskolan).  
 

Att klassen får med sig litteratur från biblioteket till klassrummet visar citaten ovan. Det visar 
därmed att pedagogerna möter de krav som behövs för att eleverna ska få en god språkmiljö. 
Att kunna inreda klassrummen med litteratur är viktigt för att få till stånd en 
språkstimulerande klassrumsmiljö menar Lindö (2002). Fördelaktigt är att eleverna ska sitta 
så att de kan samtala med varandra, men också att det finns gott om möjligheter att dra sig 
undan till en stilla vrå för att få ro vid läsning. Detta är något som en av pedagogerna tagit 
fasta på enligt citatet nedan:  
 

Före första rasten får eleverna krypa upp i myshörnan, längst bak i klassrummet. Där får 
de äta sin medhavda frukt medan jag läser högt. Detta för att skapa en mysig stämning 
och bra gemenskap i klassen (Viktoria, Björkskolan). 

  

7.1.4 Läsning som en kulturell aktivitet 
 
Under detta avsnitt avser vi att beskriva läsning som en kulturell aktivitet. Nilsson (2007) 
definierar detta såsom att en sådan typ av läsning är mer inriktad mot vårt litterära kulturarv. 
Det skönlitterära kulturarvet kan bestå av Selma Lagerlöf och Astrid Lindgrens verk etc. Det 
innebär också att eleverna studerar textens struktur, språk, stil och budskap. Detta kan de göra 
genom att använda sig av närläsning. 
 
För att föra vidare vårt kulturarv återger en pedagog, att han arbetat med Astrid Lindgren. Han 
berättar att det är biblioteket som anordnar temat om Astrid Lindgren.  



 
 
   
 

 26

Klassen får låna med sig en bokpåse med litteratur av Lindgren för att bli marinerade i det 
svenska kulturarvet. Detta mynnar ut i en redovisning i form av konstutställning, teater eller 
musikal. Citaten nedan visar på förekomsten av användandet av litteratur från vårt kulturarv:  
 

Astrid Lindgren är väldigt tacksam att arbeta med eftersom det finns mycket böcker, 
filmer och annat material att använda. Jag brukar varva berättande med läsande och 
skrivande och då jobba med skrivprocessen (Petra, Aspskolan). 
 
...då var det dags för dramatisering. Nu fick barnen spela upp ett drama ur boken. En del 
grupper valde att bara dramatisera en liten del av boken medan andra valde hela 
berättelsen (Pauline, Granskolan). 

 
Det framkommer i citatet ovan hur de båda pedagogerna på olika sätt för vårt kulturarv 
vidare. Detta är något som Lindö (2002) påpekar vikten av. Ur ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv ser hon en fördel med att arbeta med ”klassiker”, vilket hon anser att alla elever 
bör få med sig. Denna litteratur kan man med fördel använda då man studerar textens 
uppbyggnad och form menar Lindö.    
 
7 av 12 av de pedagoger som ingår i vår undersökning skriver att de använder någon slags 
närläsning, efferent läsning. De beskriver flera möjligheter att studera texten genom olika 
författarknep; person- och miljöbeskrivningar, inledning – handling – slut, dialoger, 
gestaltningar samt grammatiska övningar etc. Skardhamar (1994) menar att skillnaden mellan 
”vardagsspråket” och litteraturspråket är så stora att vi behöver få kännedom om textens 
uppbyggnad för att kunna njuta av den. Detta kan fås genom användandet av närläsning då 
man läser texten med förstoringsglas och studerar den på nära håll. Citaten nedan visar hur två 
av pedagogerna använder sig av närläsning i sin undervisning:  
 

Vi övar oss mycket på att återberätta lästa skönlitterära texter. Vi gör ibland tankekartor. 
Barnen väljer då ut 4-8 egna bilder ur berättelsen som de illustrerar och skriver till. 
Detta tror jag är ett bra sätt att arbeta med för att få barnen att bli medvetna om att 
berättelsen har en röd tråd och att det ska finnas en början ett problem/handling och ett 
slut (Lena, Björkskolan) 
 
Jag tar fasta på beskrivningar av miljön, personer, känslor m.m. som vi läser och pratar 
kring. De får också skriva egna beskrivningar. Vi kan också söka verb, adjektiv eller 
substantiv i texterna (Caroline, Aspskolan). 
 
Man kan också välja att arbeta utifrån en författare och på så sätt belysa olika teman 
eller få med flera olika moment i svenskan./…/ när jag jobbar med Astrid Lindgren får 
eleverna arbeta med biografi, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar (Petra, 
Aspskolan). 
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Diagrammet ovan visar de olika arbetssätt pedagogerna skriver att de använder när det arbetar 
med efferent läsning. Vi kan här utläsa att pedagogerna arbetar till viss mån varierat med 
närläsning, men använder till största del av person- och miljöbeskrivningar. 

 

7.1.5 Läsning som upplevelse 
 
I detta avsnitt avser vi att beskriva läsning som upplevelse. Nilsson (2007) definierar läsning 
som upplevelse som att det handlar mindre om författaren och texten, utan mer om den 
själsliga upplevelsen och den skönlitterära upplevelsen texten ger, estetisk läsning. Utifrån 
våra svar kan vi utläsa att alla pedagogerna använder sig av högläsning i sin undervisning. I 
nedanstående citat framkommer vad några av pedagogerna anser om högläsning: 
 
 

Det är ett härligt sätt att skapa trivsel och få något gemensamt att prata om (Marianne, 
Björkskolan).  
 
Jag använder skönlitterära böcker som högläsning. Det blir då en gemensam upplevelse 
för klassen och något gemensamt att prata kring (Caroline, Aspskolan). 
 
 

Det som framkommer i citaten skulle av Molloy (1996) betraktas som gynnsamt för elevernas 
upplevelse. Molloy poängterar vikten av att för läsovana elever är högläsning något positivt 
och en bra metod att arbeta med för att få alla elever delaktiga i läsandet samt för att få något 
gemensamt att diskutera.  
 
8 av 12 pedagoger i vår undersökning uppger sig välja högläsningsbok utifrån vad de arbetar 
med och för att gynna inlärningen i andra ämnen. Detta arbetssätt påvisas i nedanstående citat: 
 

Jag brukar försöka välja högläsningsbok utifrån vad vi jobbar med under den tiden. När 
vi i fyran jobbade med vikingatiden läste vi en högläsningsbok som handlar om 
människor som lever under den tidsperioden (”Drakskeppet” av Maj Bylock). Samma 
sak med medeltiden (”Den magiska stenen” av Crossley- Holland) (Ingrid, 
Björkskolan).  
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Man kan med fördel välja en skönlitterär bok om man ska arbeta med t.ex. i historia. Vi 
har nu läst Solstenen av Maj Bylock som utspelar sig på medeltiden, detta gör att 
eleverna får möjlighet att leva sig in i hur det var att leva på den tiden (Sofie, 
Tallskolan).  

 
I citaten ovan framkommer det hur två pedagoger väljer högläsningsbok. Løkensgard Hoel 
(2001) menar att högläsningen inte endast är en aktivitet för dagdrömmeri och avslappning, 
utan istället är det rörlig utveckling där skapandet av mening är i fokus. Detta påvisas i citatet 
nedan att pedagogernas utformning av boksamtal görs på det vis som Løkensgard Hoel 
föreslår: 
 

...och arbetar mer intensivt med boken/.../ genom att ha frågeställningar till innehållet 
antingen frågor på innehåll eller frågor med öppna svar (Lisbeth, Björkskolan). 

 
Utifrån vår undersökning kan vi utläsa att 8 av 12 pedagoger uppger sig samtala och diskutera 
med eleverna om läst litteratur. Pedagogerna vill få eleverna att reflektera över texten genom 
att stanna upp i den och ställa frågor om innehållet. Detta styrks även av Chambers (1994) 
som anser att det är viktigt. Han menar att för att få igång diskussioner bör man utgå från 
frågeställningar och ”jag undrar frågor”. Han tycker att det är en viktig att samtala och 
reflektera över det lästa och menar att vi inte förstår våra tankar förrän vi hör dem sägas.   

 

7.1.6 Läsning som en källa till kunskap 
 
I detta avsnitt avser vi att presentera läsundervisningen då läsning är en källa till kunskap. 
Nilsson (2007) definierar läsning som en källa till kunskap som att eleverna genom 
användandet av skönlitteratur ges möjlighet att ta del av andra människors verklighet och 
livsöden. Till detta tar eleverna med sig sin vardagserfarenhet. I mötet assimileras elevernas 
kunskaper mot litteraturen och rustar eleven med ny kunskap om sin omvärld samt förståelse 
av själva livet.  
 
Av resultatet kan vi se att flera av pedagogerna använder sig av skönlitterära alster för att ge 
eleverna en djupare och mer verklighetstrogen bild av ämnet de läser.  
 

Exempelvis om vi läser om Tyskland så använder jag mig av en skönlitterär bok när vi 
pratar om vad som hände under andra världskriget. Detta för att ge barnen en sida, där 
man med inlevelse kan förstå hur det var att leva under denna tid. (Sofie, Granskolan).  

 
Det gynnsamma i ett sådant undervisningsval som i citatet stärks av Molloy (1996) som anser 
att om man har elever i flera ämnen ex. samhällskunskap och svenska eller om man 
samarbetar med andra ämneslärare kan man med fördel välja skönlitteratur som komplement 
till det de läser i det andra ämnet. Detta för att eleverna ska få chans till en bredare kunskap 
och en bättre insikt i området de läser. Eleverna kan också få en förståelse för området och 
kan känna empati och lättare leva sig in deras livsöden enligt Molloy. Just detta tydliggörs av 
flera av pedagogerna: 
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När vi läste ”Fröken Europa” i femman integrerade vi den med vår geografiundervisning 
(men många andra ämnen kom också med). Boken handlar om en klass som besöker 
Europas länder i en sorts tidsmaskin. Så det är både nutid och dåtid. Samtidigt som vi 
jobbade med kartor och landets geografi fördjupade vi oss i saker som vi läst om i 
”Fröken Europa”. (Ingrid, Björkskolan) 
 
När jag jobbade tematiskt med Astrid Lindgren får eleverna skriva en biografi, 
personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, dikter m.m. Under tiden som de skriver läser 
de så mycket som de hinner av Astrid Lindgrens böcker, jag läser någon/några böcker 
högt (gärna de mindre kända) vi ser filmer och målar bilder till olika avsnitt i böckerna. 
Slutresultatet blir deras egen bok om Astrid Lindgren. (Petra, Aspskolan) 

 
I ovanstående citat framkommer hur det både pedagogerna väver samman faktakunskap och 
lustläsning. Lindö (2005) har pekat på just denna möjlighet. Lindö menar att texter som 
blandar fakta och lustläsning ger eleverna djupare förståelse om samhället och andra 
människors förhållanden samt hjälper dem att förstå sig själva, sin tid och kultur. Hon anser 
även att pedagoger i allmänhet måste bli bättre på att låta eleverna möta mer av denna typ av 
litteratur då de flesta elever inte får möjlighet till detta under sin fritid. 
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
 
Vi har valt att i vår resultatdiskussion koppla samman vårt resultat med vår teoretiska ram där 
vi utgått ifrån Rosenblatt och Langers teorier. Vi har i huvudsak fokuserat på begreppen 
efferent- och estetiskläsning, föreställningsvärldar samt transaktionsprocessen för att få ett 
brett perspektiv över variationen av användandet av skönlitteratur i undervisningen.  
 
Langer (2005) skriver att när läsaren först kommer i kontakt med och läser en bok så skapas 
det föreställningsvärldar baserade på den kunskap och erfarenhet läsaren har. Dessa 
föreställningsvärldar spelar en stor roll genom hela läsandet, men framförallt i inledningen av 
en bok då man ska sätta sig in i handling, karaktärer, miljön och hur de förhåller sig till 
varandra. Utifrån vad vi kommit fram till i vårt resultat vad gäller bänkbok – tyst läsning så 
kan vi se att 11 av de 12 pedagogerna låter eleverna läsa så gott som varje dag, vilket då ger 
dem möjlighet att leva sig in i litteraturen och hålla den vid liv och på så sätt skapa dessa 
föreställningsvärldar. Vidare menar Langer att eleverna måste få rimliga förutsättningar för att 
kunna bygga dessa litterära världar. Man måste ha ett visst intresse och förförståelse för den 
litterära boken. Om en elev får en bok som inte intresserar dem så blir den läst rent tekniskt 
men förståelsen och lusten att läsa försvinner.  
 
Att litteraturen inte enbart ska vara en källa till kunskap utan även vara estetisk läsning som 
erbjuder nöje, lust och avkoppling, menar Rosenblatt (2002). Hon anser att för en fortsatt 
överlevnad så måste litteraturen tillfredsställa varje elevs intresse och behov. Detta är något 
som också framkommit i vårt resultat, där vissa pedagoger påvisat att läsningen endast 
används för att tillfredsställa elevernas intresse samt att det ska ge en skön atmosfär i 
klassrummet och skapa lust för vidare läsning. 
 
Ett antal av pedagogerna har berättat att de använder sig av skönlitteratur för att ge en 
fördjupad kunskap och att använda den som ett komplement till de ”ordinarie” läromedlen. 
De vill att eleverna ska få en djupare kunskap genom att eleverna får insupa handling, 
atmosfär och stämning (estetisk läsning)- om hur det var att t.ex. leva under andra 
världskriget, medeltiden eller hur det är att vara utsatt. Att användandet av texter kan fördjupa 
vår förståelse anser också Langer (2005). Hon menar att vi tar till texter för att få reda på 
saker vi inte vet. Genom dessa texter och vår egen erfarenhet omformar och även ibland 
ersätter vi den kunskap vi har för att utforma en ny bild och göra den fylligare.  
 
Langer (1995) hävdar att för att förstå och kunna sätta sig in i en text så måste man även 
arbeta med textens struktur. Man måste vara kritisk, analysera och döma texten samt titta på 
författarens hantverk för att kunna förstå texten till fullo. Detta är något som 7 av de 12 
pedagogerna vi undersökt också uppgett använt sig av. Deras arbete med närläsning har 
inneburit att studera texten där de har tittat närmare på i huvudsak person och 
miljöbeskrivningar samt inledning, handling och slut. Likt Langer anser även Rosenblatt 
(2002) att efferent läsning är viktigt för eleverna. Hon menar att det finns ett behov av att 
eleven behöver få reda på litteraturens tekniska och formella aspekter som tillsammans med 
läsningen blir en tillfredställelse och en social förståelse för texten.   
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Langer (2005, s.29) menar att genom att läsa litteratur byggs personliga inre 
förställningsvärldar som skapas och ändras under läsningen. Hon påstår att det ständigt pågår 
ett samspel mellan texten och läsaren. Rosenblatt (2002) menar att transaktionen mellan 
läsaren och texten äger rum i en spiralformad gång, där de växelvis påverkar varandra och att 
det inte enbart är läsaren som påverkas av texten. Med detta menar Rosenblatt att läsaren tar 
in och tolkar det som är relevant för en själv för att göra texten meningsfull. Alla de 12 
pedagoger som deltagit i undersökningen har uppgett att de i stor utsträckning använder sig av 
högläsning i sin undervisning, vilket gör det möjligt för eleverna att bilda dessa transaktioner 
mellan texten och sig själva. Vissa av pedagogerna har uppgett att de använder sig av 
högläsningsboken endast som lustläsning, estetisk läsning, och för att skapa gemenskap och 
stämning i klassrummet, medan andra pedagoger har den mer som ett led för diskussioner 
samt fördjupade kunskaper.  
 
 
Vad det gäller att diskutera tankar över den lästa litteraturen anser Langer (2005) att det är 
positivt för eleverna att diskutera den lästa litteraturen för att få en bättre förståelse för texten. 
Hon skriver att målet borde vara att alla elever ska vara med i de litterära diskussioner, att de 
vågar uttrycka sig, även om de andra eleverna i klassen håller med i frågan. Det är då av stor 
vikt att pedagogen i klassrummet har skapat en gemensam och bra klassrumsmiljö. Vi har 
utifrån vår undersökning fått fram att större delen av pedagogerna använder sig av någon 
slags samtal om den lästa litteraturen även fast det inte pågår regelbundet. Vissa har berättat 
att de har boksamtal muntligt i helklass, medan vissa låter eleverna arbeta med 
frågeställningar i mindre grupper. Rosenblatt (2002) menar att när man samtalar om läst 
litteratur i grupp får man möjlighet att eventuellt förbättra transaktionen mellan läsare och 
texten samt att utbyta åsikter och även påverka varandras tankar till en kanske klarare 
förståelse. 
 
Rosenblatt (2002) tror att pedagoger i andra skolämnen än svenskämnet har en ganska snäv 
uppfattning och har svårt att se värdet i användandet av skönlitteratur i sitt eget ämne. Om 
skönlitteraturen används är det oftast endast för att ge stöd åt lärarens övriga undervisning för 
att ge en mer livfull och ”sann” beskrivning av ämnet. Rosenblatt menar att det oftast stannar 
vid användningen som en livfull förmedling av fakta. Vissa pedagoger som deltagit i vår 
undersökning har påpekat att de använder sig av skönlitteratur för att integrera andra 
skolämnen så som geografi och historia. Vad vi också kan se är att pedagogerna endast har 
litteraturen, så som Rosenblatt säger, som ett tillägg för att ge ökad förståelse till den övriga 
undervisningen.  
 
Att skolmiljön är viktig för eleverna anser vissa av de pedagoger som deltagit i vår 
undersökning. De menar att om eleverna ska bli duktiga läsare så måste de också ha en 
gynnsam miljö omkring sig. Gynnsam miljö i detta perspektiv är för pedagogerna att ha 
tillgång till litteratur, gärna ett skolbibliotek. Det kan också vara att ha klassrummet fyllt med 
inbjudande litteratur, så att eleverna lätt har tillgång till dem. Rosenblatt (2002) menar också 
att miljön spelar stor roll för eleverna. Genom klassrummets inventarier såsom litteratur och 
möblering i klassrummet formar den eleverna. Kommer man från en familj där det finns 
mycket litteratur och alla är läsare, så smittar det lätt av sig och kommande generationer blir 
sannolikt också läsare, enligt Rosenblatt. 
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8.2 Slutdiskussion och didaktiska konsekvenser  
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I diagrammet kan vi i stora drag se hur variationen ser ut i användandet av skönlitteratur hos 
de 12 pedagoger som varit med i vår undersökning.  
 
Vad det gäller tyst läsning så har vi sett att så gott som alla använder den flitigt, i de flesta fall 
används den för att få en lugn start på dagen. Vi anser att det är bra att börja dagen med tyst 
läsning för att eleverna ska hinna samla sig och få en lugn stund innan de övriga skolarbetena 
börjar. Att eleverna i de flesta fall har fått välja litteratur själva efter eget intresse påstår vi 
gynnar dem som klarar det. I annat fall kan det vara problematiskt då det finns vissa elever 
som har svårigheter med att hitta lämplig litteratur som passar både nivån och intresset. Att 
många utnyttjar biblioteken och dess resurser för att finna litteratur ser vi som positivt. På 
vissa skolor är biblioteken integrerade i skolans lokaler vilket är bra, då eleverna kan gå dit 
själva. Däremot kan det tendera i att det blir lek och tar lång tid att hitta litteratur och mycket 
tid från lektionerna spills. 
 
Alla pedagoger använder sig av högläsning någon gång i veckan. De flesta av pedagogerna 
väljer högläsningsbok utifrån vad de arbetar med i de andra ämnena. Detta kan vi utläsa då vi 
ser att större delen av pedagogerna integrerar skönlitteratur i andra ämnen. Att utnyttja 
skönlitteratur på detta sätt tycker vi är bra då man breddar elevernas kunskap genom ett 
lustfyllt arbetssätt. Vi har också sett att den skönlitterära boken endast används som ett 
komplement till andra läromedel istället för att den är i fokus och utgör grunden för 
undervisningen. 
 
Boksamtal är något som de flesta använder sig av någon eller några gånger per termin.  Vi 
tycker att samtal om litteratur är en viktig och givande del för eleverna och att det skulle 
behövas göras betydligt oftare för att eleverna ska bli duktiga på det. När vi har läst igenom 
empirin kan vi utläsa att de använder sig av boksamtal, men frågan är hur ingående dessa 
samtal ser ut? Vi anser likt Chambers (1994) att för att boksamtalen ska ge något, så måste 
man gå djupare in i boken än vad eleverna gör när de läser själva och diskutera så att de börjar 
reflektera över den och skapa en förståelse för det lästa. 
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Tematiskt arbete uppger vissa pedagoger att de arbetar med ibland. Eleverna får då läsa massa 
böcker inom området/genren för att bli insatta i ex. spökhistorier, fantasy etc. Oftast läser 
även pedagogen en högläsningsbok inom det området/genren. Under temats gång har vissa 
pedagoger uppgett att de arbetar med närläsning då de tittar på olika författarknep. Detta 
arbetssätt är något som vi tycker verkar bra. Vi skulle vilja att man här har ett mer 
helhetsperspektiv på svenskämnet. Ett varierat arbetssätt där både läsa, tala, skriva och lyssna 
ingår. Vad vi har sett och förstått så verkar det som att pedagogerna mer inriktar sig på just 
läsningen och arbetet med texten än med att skriva eller tala utifrån skönlitteraturen. Detta gör 
att eleverna får svårt att se helhetsperspektivet på svenskämnet. 
 
Utifrån vårt syfte; att undersöka variationen av hur skönlitteratur används av pedagoger i 
undervisning för grundskolans tidigare år, har vi utläst att variationen är förhållandevis bra. I 
dessa olika variationer som uppkommit verkar det som att pedagogerna endast arbetar med de 
olika arbetssätten på ”ytan”. Vi tror att om man fördjupar sig mer inom de olika arbetssätten 
så gynnar det eleverna och de får en bredare kunskap. Att inte nöja sig med att fråga om 
boken var bra, utan föra ett samtal där eleven får möjlighet att verkligen reflektera över den, 
ger en mer djupare förståelse och kunskap. Likaså att vid närläsning inte nöja sig med att titta 
närmare på författarknep utan man kan med fördel använda sig av minilektioner där man 
utifrån att ha närläst t.ex. person- och miljöbeskrivningar få träna i att skriva egna.  
 

8.3 Metoddiskussion 
 
Att använda self report som redskap tycker vi har varit givande för vår undersökning. 
Pedagogerna fick tid till att i lugn och ro besvara frågorna och vi fick fördelen att få deras 
svar nedskrivna i brevform. Tack vare att alla respondenterna svarade och att deras svar var 
utförliga så underlättade det då texten skulle analyseras. En fallgrop med detta redskap kan 
vara att pedagogerna inte kan uttrycka sina tankar i skrift och deras texter kan då bli 
missvisande.  
 
Vi använde oss av Giorgis analysmodell (Davidsson, 2007) för att analysera vårt resultat. Det 
underlättade att ha en modell att följa då vi inte arbetat med detta redskap förut. Istället för att 
hitta skillnader som Giorgis förespråkar, så använde vi oss endast av likheter och mönster då 
vi ville se variationen av användningen. För att lättare kunna kategorisera och finna 
variationen använde vi oss av färgkoder i respondenternas svar. 
 
Vi anser att tillförlitligheten i vår undersökning är god då det är delar ur pedagogernas egna 
berättelser som använts till vårt resultat. Däremot hade vi endast tolv respondenter, vilket kan 
medföra att resultatet samt de diagram vi hade i vår undersökning har en viss svaghet. Att vår 
uppsats är giltig tycker vi är för att vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka. 
Enligt datainsamlingen verkar det som att alla respondenter har förstått vår fråga och besvarat 
frågan på liknande sätt. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Några funderingar som uppkommit och som vi funnit intressanta att forska vidare om är de 
tankar pedagogerna har då de vill inleda skoldagen på ett lugnt och rofyllt sätt genom att 
användandet av bänkbok – tyst läsning för att eleverna ska få stressa ner. Det hade varit 
intressant att göra elevintervjuer samt observationer om användandet av bänkbok – tyst 
läsning. Är det lugnt och rofyllt, blir eleverna lugnare och vad får det för påverkan på resten 
av skoldagen?  
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Bilaga 1 
 

 
 
Brev gällande examensarbete 
 
Hej! 
Vi är två studenter på Högskolan i Borås som går vår sista termin på lärarutbildningen. Vi 
håller just nu på med att skriva vårt examensarbete som är en del av vår utbildning. Ert 
deltagande samt ert svar är betydelsefullt och en viktig del i vår undersökning.  
 
Vårt syfte är att undersöka hur variationen hos pedagoger, i grundskolans tidigare år, 
använder sig av skönlitteratur i sin undervisning   
 
Vi har valt undersökningsmetoden self report som innebär att du som pedagog får en bred 
fråga som svaras på skriftligt, i berättande form. Vår förhoppning är att du i lugn och ro får tid 
till att beskriva din användning av skönlitteraturen i en berättande text. En till två sidor tror vi 
är passande och hoppas det inte blir för belastande. 
 
 
Frågeställning 
 
Hur använder du dig av skönlitteratur i din undervisning? 
 

 
Vi bifogar ett adresserat och frankerat kuvert där ni kan sända svaren åter senast fredagen den 
14/11-08. Om vi är i behov av att ställa kompletterande frågor vore det önskvärt om ni skrev 
ert namn på dokumentet, vilket är helt frivilligt.  
 
Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de inblandades identitet och 
andra personliga uppgifter kommer att hållas dolda i enlighet med sekretesslagen.  
 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Mathias Dahlander & Linda Svensson 
sXXXXXX@utb.hb.se , sXXXXXX@utb.hb.se 
 
Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik 
 


