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Sammanfattning 
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210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 
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turens viktiga roll i undervisningen 
 

Engelsk titel: To learn and develop with help of fiction – The importance of fic-

tion in teaching 
 

Nyckelord: Skönlitteratur, språkutveckling, kunskapsutveckling, Lpo 94, kurs-

planen i svenska, Lgr 11, svenska som andraspråk, A-miljö, tematisk 

undervisning, boksamtal 
 

Författare: Johanna Hedlund och Sofia Lundqvist 
 

Handledare: Agneta Welin Mod 
 

Examinator: Ann-Louise Petersen 
 

 

Bakgrund 
 

Vi utgår från litteratur som beskriver skönlitteraturens roll i undervisningen. Forskningen 

påvisar att skönlitteraturen har en stor betydelse för lärandet. Detta betonas även i styrdo-

kumenten. Den teoretiska utgångspunkt vi utgått ifrån är Vygotskij och Säljö.  
 

Syfte 
 

Syftet är att få förståelse för och kunskaper om hur ett antal lärare resonerar kring sitt sätt att 

arbeta med skönlitteratur i undervisningen. 
 

Metod 
 

En kvalitativ studie har gjorts med intervju som redskap för att se hur lärare resonerar kring 

användandet av skönlitteratur i undervisningen. Vi har använt oss av öppna intervjufrågor 

för att få innehållsrika svar.  
 

Resultat 
 

Av resultatet framkommer det att respondenterna arbetar på en mängd olika sätt med skön-

litteratur. Genom att arbeta med skönlitteratur menar flera av respondenterna att eleverna 

utvecklar färdigheter inom både det språkliga och det kunskapsmässiga men de lär sig även 

om sig själva och om omvärlden. Respondenterna beskrev flera olika arbetsmetoder som 

utgår från en skönlitterär bok. 

  



 2 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING 4 

Begränsning 4 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 5 
 

BAKGRUND 6 

Förankring i styrdokumenten 6 

Läroplanen 6 
Kursplan för svenska 6 

Den nya läroplanen 6 
Varför skönlitteratur ska läsas i skolan 7 

Hur undervisningen kan baseras på en skönlitterär bok 9 
Boken som läromedel 9 

Högläsning 9 
Tematisk undervisning 9 

Bänkbok 9 
Upplevelse 10 

Läxor 10 
Det meningsfulla samtalet 10 

Boksamtal 11 
Svenska som andraspråksperspektiv 11 

Två studier kring användandet av skönlitteratur i undervisningen 12 
 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 14 
 

METOD 15 

Kvalitativ metod 15 

Hermeneutik 16 
Urval  16 

Genomförande 17 
Etik  17 

Tillförlitlighet och giltighet 18 
Giltighet 18 
Tillförlitlighet 19 

Analysbearbetning 19 
 

RESULTAT 20 

Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 20 
Högläsning 20 

Bänkbok 21 
Läxor 22 

Inspirationsvecka 22 
Tema 22 

Lärarnas syfte med att läsa skönlitteratur 23 
Upplevelse 23 

Tävling 23 
Kunskapsutveckling 23 

Diskussion och reflektion 24 
Vad lärarna anser att eleverna lär sig 24 

Språkutvecklande 24 



 3 

Kunskapsutvecklande 24 

Läsutvecklande 24 
Personlighetsutvecklande 25 

 

DISKUSSION 26 

Metoddiskussion 26 

Resultatdiskussion 26 
Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 26 

Lärarnas syfte med att läsa skönlitteratur 29 
Vad lärarna anser att eleverna lär sig 30 

Didaktiska konsekvenser 31 
Förslag till fortsatt forskning 32 
 

TACK  33 
 

REFERENSER 34 
 

BILAGOR 36 

Bilaga 1  36 
Missivbrev 36 

Bilaga 2  37 
Intervjufrågor 37 

 

  



 4 

Inledning 
Det är en rättighet för alla människor att kunna läsa. Genom att behärska läsningen ges 

människor möjlighet att ta del av alla de fördelar som skönlitteraturen erbjuder. Litteraturen 

lär och tillför alla människor livsviktiga kunskaper som kan forma oss till goda samhälls-

medborgare med ett demokratiskt förhållningssätt menar flertalet författare. De betonar även 

skönlitteraturens viktiga roll i undervisningen och vilka fördelar den för med sig. Även flera 

forskningsstudier har gjorts på området och de påvisar också att skönlitteraturen har en be-

tydande roll för barns kunskaps-, identitets- och språkutveckling. 

 

Under vår lärarutbildning har vi fått ta del av hur lärare kan använda skönlitteratur i under-

visningen. Vi har fått kunskap om hur ett arbete med skönlitteratur kan ge eleven möjlighet 

att lära sig mer om sig själv och om omvärlden. Eleverna möter också olika delar av det 

svenska språket såsom olika genrer, texttyper och grammatik. I ett skönlitterärt arbete finns 

det även chans att arbeta ämnesövergripande vilket har betonats i vår utbildning.  

 

Då vi haft verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har vi sett hur några lärare arbetar med 

skönlitteratur. Det vi har sett är alltifrån temaarbeten som har sin utgångspunkt i en skönlit-

terär bok där fantasin och arbetsprocessen står i fokus, till att läsa en bok för att få en av-

kopplande stund under dagen. Därmed har vi mött en variation på hur skönlitteraturen an-

vänds i skolan. På högskolan har vi fått ta del av hur lärare rent didaktiskt kan arbeta med 

litteratur i undervisningen. Det har betonats i vår utbildning att fokus ska vara på arbetspro-

cessen, och inte på själva målet med arbetet, för att eleverna ska utveckla en förståelse för 

vad de gör. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskap om bland annat sin egen identi-

tet, empati, etik, moral, förståelse för olikheter och även språkliga aspekter. Dessa kunskaper 

kan utvecklas och uppnås med hjälp av ett arbetssätt som utgår från skönlitteraturen.  

 

Vissa delar av det vi sett under vår VFU stämmer överens med det sätt som högskolan upp-

manar oss att arbeta på medan andra delar inte gör det. Eftersom vi har sett en variation an-

ser vi det vara av stort intresse att genomföra en studie där vi kan se vilken roll skönlitteratu-

ren får i våra respondenters klassrum. Vi genomför även studien för att få se om lärarna an-

vänder skönlitteraturen som kunskapskälla i de olika skolämnena samt vad de anser att ele-

verna lär sig i ett sådant eventuellt arbete. 

 

Många studier har gjorts inom samma område. Trots det finner vi det intressant att genomfö-

ra den här studien då vi tror att verksamma lärare kan använda sig av den. Vi kommer i vår 

studie redovisa för vad som står i den nya läroplanen, som antogs i augusti 2010, gällande 

skönlitteraturen och dess roll i undervisningen. 

 

Begränsning 

En begränsning har gjorts då det är lätt att komma in på ämnen som läs- och skrivinlärning 

samt läs- och skrivutveckling när vi ska skriva om skönlitteraturens roll. Eftersom läsningen 

är nära förknippat med skönlitteratur kan det vara svårt att skilja dessa åt. Vi har valt att inte 

ta med teorier kring läsning då arbetet i sådana fall skulle bli för omfattande. Då mycket 

forskning gjorts på läsinlärning och läsutveckling tror vi att fokus skulle hamna på detta och 
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inte på skönlitteraturens roll och därmed har vi valt att inte beröra läs- och skrivområdet i 

någon större mån. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få förståelse för och kunskaper om hur ett antal lärare resonerar kring sitt sätt att 

arbeta med skönlitteratur i undervisningen. 

 

 Hur ser arbetsgången ut? 

 Vad är respondenternas syfte med arbetet? 

 Vad anser respondenterna att eleverna lär sig? 
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Bakgrund 
Detta kapitel redogör för skönlitteraturens roll i undervisningen utifrån styrdokumenten, 

didaktisk litteratur och forskning. Frågeställningar som kommer besvaras är varför det är 

viktigt med skönlitteratur och hur undervisningen kan utgå från en skönlitterär bok. Det be-

skrivs också hur skönlitteraturen kan främja svenska som andraspråkselevers språkutveck-

ling. Slutligen presenteras två studier kring användandet av skönlitteratur i undervisningen. 

 

Förankring i styrdokumenten 

Läroplanen 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

finns uppnåendemål (Skolverket, 2006). Uppnåendemål är de mål som eleven lägst ska ha 

klarat efter tredje, femte eller nionde skolåret. Till skillnad från strävansmålen ska eleverna 

lägst ha nått till uppnåendemålen men sträva mot att närma sig strävansmålen. De mål som 

finns i Lpo 94 är mål som skolan ska hjälpa eleverna att uppnå eller sträva mot för att bli 

goda och medvetna samhällsmedborgare. Dessa mål finns för att svenska normer och värden 

ska föras över till nästa generation. Exempel på dessa mål kan vara att visa respekt och em-

pati för andra människor. De finns också mål som handlar om kunskaper som eleverna mås-

te utveckla. Dessa kunskaper är viktiga för att inte hamna utanför kunskapssamhället och för 

att kunna tillgodogöra sig information i det fortsatta livet. Dessa mål kan exempelvis vara att 

eleven ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift” (s. 10). De ska också ha ”utvecklat förståelse för andra kulturer” och 

”en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kultur-

arv” (s. 10). 

 

Kursplan för svenska 

Skolverket (2008, s. 98) skriver, i den kursplan för svenska som gäller idag, att språk och 

litteratur ska gå hand i hand i svenskundervisning. Därmed ska inte dessa moment undervi-

sas separat utan tillsammans i en enhet. Ett av syftena i svenskämnet är att eleverna ska få 

uppleva och dra lärdom av skönlitteraturen. Genom att få ta del av skönlitteratur i undervis-

ningen får eleverna, enligt kursplanen i svenska, möjlighet att bland annat utveckla sin iden-

titet och förståelse för det svenska kulturarvet men också för nya kulturer i elevens omgiv-

ning. Kursplanen uppmanar att eleverna ska få läsa litteratur för att senare kunna diskutera 

tillsammans och för att lära sig att uttrycka sina tankar och känslor. Detta ger även eleven 

inblickar i det svenska språket och om vår omvärld. Det poängteras också att eleverna ska få 

lära sig olika språkfärdigheter i meningsfulla sammanhang och i samspel med andra. 

 

Den nya läroplanen 

En ny läroplan har arbetats fram och börjar gälla i augusti 2011. Dock antogs den redan i 

augusti 2010. Namnet på läroplanen är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet, Lgr 11. Även i denna läroplan står det att skolan ska hjälpa eleverna att bli goda 

samhällsmedborgare. Skönlitteraturens betydelse betonas i denna läroplan. Det står att ele-

verna ska få möta skönlitteratur från olika tider och från olika delar av världen. I Lgr 11 står 

det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(Skolverket 2010a, s. 7). 
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Även i den nya kursplanen för svenska som är en del av Lgr 11, vilken förväntas bli antagen 

i december 2010, tas skönlitteraturens roll i undervisningen upp. Det betonas att eleverna 

utifrån olika typer av texter, såsom skönlitteratur, ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 

inom det svenska språket. Genom skönlitteraturen ska de också få möjlighet att utveckla sin 

identitet och uppfattning om omvärlden. Den litteratur som eleverna möter ska utgå från 

olika tidsepoker och olika delar av världen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunska-

per inom det svenska språket, om kända författare samt berättande texters uppbyggnad och 

form (Skolverket 2010b, s. 89). 

 

Varför skönlitteratur ska läsas i skolan 

En författare som ställer sig kritisk till hur Skolverket formulerat sig kring skönlitteraturens 

roll i undervisningen är Molloy (2007, s. 166). Hon menar att det i kursplanen för svenska är 

otydligt formulerat hur skönlitteraturen skulle kunna forma identiteter och hjälpa eleverna 

att förstå sig själva. Författaren håller med om Skolverkets formulering där det står att skön-

litteratur kan bidra till elevernas utveckling men menar att det i kursplanen för svenska inte 

framgår att det ska diskuteras. När eleven läser en skönlitterär bok sker inte denna utveck-

ling av eleven per automatik utan det måste ske i samspel med andra i en diskussion. 

 

Amborn och Hansson (2002, s. 17) menar att flertalet lärare har svårt att skilja på begreppen 

uppnåendemål, betygskriterier och kursplan. När dessa begrepp blandas ihop kan det göra 

att skönlitteraturens roll i undervisningen kommer i skymundan för de istället lätt mätbara 

kunskaperna. Det är lärarens förståelse och kunskaper om uppnåendemål, betygskriterier 

och kursplanen som avgör hur skönlitteraturen används i undervisningen. En orsak till att 

lärarna inte använder skönlitteraturen som kunskapskälla kan vara att de tycker att elevernas 

utveckling är svår att betygssätta och bedöma förklarar författarna. 

 

Det finns sex skäl till att läsa skönlitteratur med och för barnen anser Amborn och Hansson 

(2002, s. 20). Det första skälet är vilken betydelse läsningen har för språkutvecklingen. Läs-

ning innan barnen själva kan läsa är av stor vikt då det är före sju års ålder som halva ordför-

rådet byggs upp. Därmed är föräldrarnas roll avgörande för barnets eget språk. Vad som 

också kan vara avgörande för barnets språk är om de fått språklig stimulans i förskolan. 

Kunskapen om den skönlitterära bokens strukturer stärks även då barnen får lyssna på och 

läsa många olika slags böcker. Det andra skälet är att litteraturen kan trösta barnen i svåra 

situationer. Litteraturen kan få dem att glömma för en stund eller hjälpa till att bearbeta en 

sorg. Det tredje skälet är att låta barnen möta många slags dilemman genom att läsa olika 

typer av berättelser och historier. Det får dem att sätta sig in i personers etiska och moraliska 

val vilket får dem att inse att det finns olika former av sunt förnuft. Möjligheten att skapa 

inre bilder vid läsning är det fjärde skälet. Detta är en förmåga som eleverna kan öva upp 

och som de måste få träna på. Desto större vana eleverna får för att skapa inre bilder desto 

mer liv får karaktärerna i boken. Det femte skälet är att den empatiska förmågan utvecklas 

vid läsning av skönlitteratur. Att känna empati för olika karaktärer är något barn får träna på 

vid läsning av böcker. När vi läser om något som ligger långt ifrån vår verklighet har vi lät-

tare att ta till oss detta när vi har läst om det. Då får vi lättare förståelse för saker som inte 

förekommer i vår vardag. Det sista och sjätte skälet är att kunskaper och barnens eget tän-
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kande utvecklas. Amborn och Hansson skriver att ”läsandet är för tanken vad regnet är för 

grödan” (s. 24). Författarna menar därmed att läsningen gör att tankarna sätts igång och 

därmed får eleverna möjlighet att kliva in i en fantasivärld där allt är möjligt. Genom att 

barnens tankar kring det lästa sätts igång kan de också dra lärdom av bokens innehåll. 

 

Lindö (2005, s. 24) skriver att vi läser skönlitteratur i skolan på grund av en mängd olika 

orsaker. Genom skönlitteraturen får vi hjälp att förstå vår omvärld och oss själva. Vi får 

även möjlighet att uppleva nya världar ur kulturella och historiska perspektiv. I detta arbete 

får eleverna chans att utveckla en språkriktighet med skönlitterära texter som förebild. Ett 

citat som visar betydelsen för just detta är ”att läsa för att lära bör ha samma status som att 

läsa för att uppleva” (Avrin, 2004, s. 13). 

 

Lindö (2005, s. 68) anser att en A-miljö i skolan ska eftersträvas. En A-miljö innebär att 

läsning och skrivning behöver synliggöras för elever i ett meningsfullt och funktionellt 

sammanhang. Eleverna får reflektera och diskutera sitt eget och andras lärande samt att de 

får använda olika språkliga uttrycksformer. Motsatsen till A-miljön är C-miljön där under-

visningen präglas av tysta klassrum där färdighetsträning och reproducerande uppgifter står i 

fokus. En lärare som arbetar utifrån en A-miljö ansluter sig till att svenska är ett erfarenhets-

pedagogiskt ämne. Ewald (2007, s. 126) beskriver det erfarenhetspedagogiska perspektivet 

som handlar om att lära sig genom litteraturen och språket istället för om litteraturen och 

språket. Genom mötet med olika texter får eleverna möjlighet att se och utveckla nya per-

spektiv på sin verklighet. Antingen kan eleverna ta till sig de nya perspektiv som texten till-

för eller så förkastar de dem. Lindö (2005, s. 69) skriver också om detta perspektiv som in-

nebär att eleverna får mycket kunskap genom kommunikation och i ett autentiskt samman-

hang. Hon skriver också att en flerstämmig dialog ska prägla elevernas hela skoldag där den 

skönlitterära boken ska vara grunden för undervisningen. En flerstämmig dialog innebär 

enligt Dysthe (1996) att alla i klassrummet får komma till tals och att läraren inte är den 

enda som sitter på värdefull kunskap och endast för en monolog. Istället lär eleverna av var-

andra i både diskussioner och vid läsning och skrivning av texter. 

 

Utan att eleverna och läraren är medvetna om hur stor betydelse litteraturen har för våra liv 

påverkar den oss i stor utsträckning menar Langer (2005). Genom att läsa litteratur får vi 

verktyg för att se hur vi själva är, vår identitet, men också för hur vi skulle kunna bli. Det är 

då vi får möjlighet att definiera, men även omdefiniera oss själva och världen i stort. Vid ett 

möte med litteraturen, då vi är som mest engagerade, låter den oss se vår verklighet ur andra 

ögon men också på världen utöver den verklighet vi lever i. Litteraturen får oss att se på tan-

kar, tro och handlingar ur en mängd olika vinklar. När vi ser på saker ur ett annat perspektiv 

går vi in i fantasins och möjligheternas värld. I den världen kan vi förstå karaktärer och situ-

ationer på ett nytt sätt än om vi inte befinner oss i fantasin.  Då eleverna läser skönlitteratur 

och arbetar med den utvecklas deras fantasi och lust för att läsa och lära (Langer, s. 17). 

 

Avrin (2004, s. 8) skriver om vikten av att välja texter med bra innehåll och form till elever-

na. Texterna ska kunna väcka känslor såsom glädje, sorg och spänning. Genom att texterna 

väcker känslor som dessa hos eleverna kan de bli engagerade och berörda på ett djupare plan 

än om de inte kan identifiera sig med någon karaktär i textens handling. 
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Hur undervisningen kan baseras på en skönlitterär bok 

Boken som läromedel 

Wingård och Wingård (1994, s. 72) beskriver hur läraren kan använda skönlitteraturen som 

läromedel vid läsinlärning och lästräning. Författarna beskriver att de istället för den klassis-

ka läseboken vid läsinlärning tog in ”riktig” skönlitteratur. De fördömer dock inte läseboken 

helt utan använder den då eleverna ska lära sig exempelvis ljudstridig stavning. För att den 

skönlitterära boken ska kunna användas som läsinlärningsmedel behöver läraren ha god 

kännedom om alla elever och var de befinner sig i sin utveckling. Eleverna behöver lärarens 

hjälp för att hitta en bok som är lagom utmanande för dem för att de ska utvecklas i sin läs-

ning. Avrin (2004) menar även hon att skönlitteraturen ska ha en given roll i läsundervis-

ningen eftersom den har stor inverkan på barnets språk- och identitetsutveckling.  

 

Högläsning 

Lindö (2005, s. 55) menar att läraren inför högläsning behöver bekanta sig med texten och 

planera vad som ska diskuteras utifrån den. Författaren redogör för hur lärare kan använda 

högläsning då eleverna ska utveckla sin förmåga att tolka och diskutera texter. Hon presen-

terar en ”tänka-högt-modell” och med hjälp av den modellen kan eleverna bland annat lära 

sig en texts uppbyggnad. Läraren uppmärksammar då en del av textens uppbyggnad eller 

innehåll för eleverna för att de tydligt ska se strukturen. Sedan får eleverna öva detta i mind-

re grupper eller enskilt. 

 

Tematisk undervisning 

Nilsson (2007, s. 18) berättar om hur skönlitteraturen kan integreras i SO-undervisningen. 

När undervisningen exempelvis handlar om Afrika kan läraren ta in litteratur där eleverna 

får möta människor från kontinenten. De får också läsa om vardagen i Afrika, ta del av mil-

jön och människornas livsvillkor. När eleverna får läsa om detta får de en djupare förståelse 

för hur det kan vara i en annan del av världen än om läraren skulle föreläsa om Afrika. På så 

vis blir litteraturen en kunskapskälla i ett mer meningsfullt sammanhang. Rosenblatt (2002, 

s. 235) benämner den här typen av läsning som estetisk läsning. Detta innebär att eleverna 

får möjlighet att förstå och lära sig om olika människors livssituationer, de får reflektera och 

diskutera om det lästa. Vid den här typen av läsning finns den emotionella dimensionen med 

då eleverna får leva sig in i andra människors situation. Rosenblatt menar vidare att till 

skillnad mot den estetiska läsningen finns den efferenta läsningen som oftast används när 

eleverna läser olika faktatexter. Vid all läsning använder sig eleverna av båda dessa lästyper 

men en av dem dominerar. Syftet med läsningen bestämmer vilken av dessa lästyper som 

dominerar. Nilsson (2007, s. 21) skriver att läroboken har förlorat i jämförelse med skönlit-

teraturen om läraren planerar sin undervisning på ovanstående sätt då den skönlitterära bo-

ken styr innehållet i undervisningen. 

 

Bänkbok 

Det vanliga bänkbokssystemet belyses av Nilsson (2007, s. 80) som menar att den oftast 

används som tidsutfyllnad. När eleverna är klara med sina andra arbetsuppgifter kan de ta 

till bänkboken tills de andra i klassen är färdiga. Läsningen fyller då de luckor som finns 

mellan de olika undervisningsmomenten och på grund av detta följs bänkboken sällan upp 
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om inte eleverna får möjlighet att göra en recension eller någon annan uppgift. De elever 

som blir klara sist med sina arbetsuppgifter får därmed sällan möjlighet att läsa i sin bänk-

bok. Bänkboken fyller en viktig funktion som lästräning dock är det en isolerad färdighets-

övning. Denna färdighetsövning mynnar ofta ut i att samla antalet lästa sidor eller antalet 

bokrecensioner. När läraren använder sig av bänkboken på detta sätt signalerar hon/han att 

bokens innehåll inte är det viktiga. Detta kan resultera i att elever som har svårigheter i att 

läsa inte förstår vad läsningen handlar om utan de uppfattar läsningen som en betydelselös 

aktivitet utan mening eftersom de enbart samlar sidor och gör recensioner. Att ha bänkboken 

som utfyllnad signalerar till eleverna att läsning är en mindre prioriterad aktivitet som tas till 

när det inte finns något annat att göra. 

 

Upplevelse 

Läsning som upplevelse är något som många lärare anser vara av stor vikt. Fokus ligger på 

njutningen av att bara lyssna och sätta sig in i en annan värld istället för att studera texten 

och dess innehåll. Många gånger gör läraren högläsningen till något speciellt och skapar då 

en högtidlig stämning. Lärarens mål är att skapa en läsupplevelse då litteraturen ses som 

konst. All läsning i skolan behöver inte bearbetas till dess yttersta utan kan också bara få 

finnas för njutningens skull (Nilsson, 2007, s. 84). 

 

Läxor 

Lindö (2005, s. 93) beskriver hur lärare på ett nytt sätt kan introducera läsläxor för eleverna. 

Istället för att förhöra eleverna får de redovisa den egenvalda texten för sina klasskamrater. 

Lärarnas förhoppningar var att eleverna skulle få en positiv upplevelse där de fick berätta 

om den lästa texten och vad de lärt sig. De skulle också försöka koppla ihop texten med 

egna erfarenheter och diskutera detta i klassen. 

 

Det meningsfulla samtalet 

För att stödja eleven vid läsning av skönlitteratur skriver Avrin (2004, s. 28) om samtal in-

för, under och efter läsningen. Den här metoden används för att eleverna lättare ska kunna ta 

till sig innehållet i den skönlitterära boken. Samtal inför läsningen används för att främja 

förförståelsen. Författaren menar att eleverna kan få studera bokens utsida exempelvis rubri-

ken, eventuella bilder och baksidan. I det här skedet ska frågor tas upp om vad eleverna tror 

att boken kan tänkas handla om. Eleverna kan då ställa frågor till boken, exempelvis ”vad 

vill vi ta reda på?”, ”vilka är karaktärerna?” och ”vilken genre är boken?”. Utifrån bokens 

utsida kan eleverna få berätta om de själva har varit med om det de tror att boken handlar 

om. På så sätt kopplas elevernas erfarenheter ihop med bokens möjliga handling. Att samtala 

medan läraren läser tillsammans med eleverna gör att de får fundera över innehållet och oli-

ka begrepp. Läraren spelar en stor roll som samtalsledare och han/hon behöver ställa auten-

tiska frågor för att eleverna ska kunna koppla det lästa till sig själva och sin egen erfaren-

hetsvärld. Genom att ställa autentiska frågor letar inte eleverna efter korrekta svar som åter-

finns i boken. Då använder de inte författarens ordval utan formulerar egna svar utefter kun-

skaper de fått och erfarenheter de redan har. När texten är färdigläst är det viktigt att elever-

na samtalar om de frågor som togs upp innan och under läsningen. Exempel på detta kan 

vara om deras förförståelse stämde överens med bokens innehåll. Eleverna får diskutera om 
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de fått svar på sina frågor och berätta om de kan koppla de nya kunskaperna och innehållet 

till egna erfarenheter. 

 

Boksamtal 

”Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väcks av boken och den tolk-

ning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten” (Chambers 1993, s. 23). Författaren 

menar med citatet att deltagarna vid samtal får möjlighet att delge sina tankar, känslor och 

tolkningar och utifrån samtalet få nya perspektiv på boken. Chambers skriver om hur lärare 

kan använda sig av boksamtal när eleverna läst en skönlitterär bok. Boksamtalet hjälper ele-

verna att bygga vidare på sin förståelse av boken i interaktion med andra. Även Säljö (2000) 

menar att interaktionen är viktig för lärandet. Att ha ett boksamtal utifrån en skönlitterär bok 

hjälper därmed alla elever till förståelse och möjlighet att utveckla sig själv genom bokens 

handling genom diskussion och reflektion.  

 

Innan boksamtalet börjar har ett fokus ur den gemensamt lästa boken valts ut. Boksamtalet 

går till på så sätt att den som leder samtalet, eleven eller läraren, ställer Chambers (1993) 

fyra grundfrågor och de börjar alltid med ”Jag undrar”. De fyra grundfrågorna är: 

”Jag undrar… 

… om det var något speciellt du gillade i boken? 

… om det var något du inte gillade? 

… om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några frågetecken? 

… om du lade märke till några mönster eller kopplingar?” (Chambers, s. 99). 

 

När frågorna ställs ska korta svar ges och de skrivs upp på tavlan. Då alla deltagare fått sva-

ra på frågorna får de leta efter mönster bland svaren. De mönster som hittas utgör grunden 

för en djupare diskussion. Samtalsledaren ställer följdfrågor och ska undvika ordet varför. 

Istället ska ”Jag undrar” prägla hela samtalet och detta för att eleven ska känna att läraren är 

intresserad av hans/hennes tankar (Chambers, 1993). 

 

Svenska som andraspråksperspektiv 

Gibbons (2006, s. 120) berättar om syftet med att ha olika aktiviteter innan, under och efter 

eleverna med svenska som andraspråk får läsa. Författaren betonar att elever med svenska 

som andraspråk behöver läsa böcker med rikt innehåll och med goda språkliga förebilder för 

att utveckla sitt andraspråk. Det belyses av Gibbons vilken betydelse skönlitteraturen även 

kan ha för elever med svenska som modersmål. Även för dessa elever blir arbetet med skön-

litteratur betydelsefullt i deras språk- och kunskapsutveckling. De böcker som skolan ofta 

använder i läsinlärningssyfte riktar uppmärksamheten till avkodningen och inte till att lära 

sig språket utifrån innehållet. Därmed menar författaren att eleverna genom en skönlitterär 

bok lär sig andraspråket i ett meningsfullt sammanhang. Fångar innehållet eleven kan intres-

set att läsa vidare skapas och då har en väg till språkinlärningen hittats. Syftet med att ha 

aktiviteter under läsningen är att ge eleverna strategier för att förstå texten. Exempel på så-

dana övningar kan vara att skumma och sökläsa en text för att få en övergripande uppfatt-

ning om innehållet. Gibbons presenterar olika aktiviteter som eleverna kan göra efter att de 

har läst texten. Dessa aktiviteter kräver att eleverna är väl insatta i texten som de läst vilket 
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de förhoppningsvis blivit med hjälp av aktiviteter före och under de läst. Det kan exempelvis 

handla om att fokusera på grammatiken eller utvalda begrepp i texten. 

 

För andraspråkselever är det extra viktigt att en förförståelse för textens innehåll finns. Den-

na förståelse är avgörande för om eleven ska kunna hänga med i handlingen då inte alla ord 

och begrepp är befästa. Det gäller för läraren att veta vad eleverna har för kunskaper i språ-

ket och sedan bygga vidare på dessa. Lärarens uppgift är att förbereda sina elever på eventu-

ella språkliga och kulturella hinder i texten som ska läsas. Elevernas förkunskaper ska akti-

veras för att de ska få en uppfattning om vad texten handlar om. Detta är för att eleverna inte 

ska hänga upp sig på enskilda ord eller begrepp utan istället förstå sammanhanget. Om tex-

ten som eleverna ska läsa ingår i ett temaarbete är mycket av förförståelsen redan aktiverad. 

Läsningen blir därigenom en del i ett större sammanhang som eleven redan behärskar (Gib-

bons 2006, s. 120).  

 

Alleklev och Lindvall (2000) beskriver en arbetsmetod där skönlitteraturen är grunden för 

undervisningen. De arbetar i ett område där de flesta eleverna har svenska som andraspråk. 

Utifrån en skönlitterär bok bygger de upp ett tema som främjar läsinlärningen och språkut-

veckling. Precis som Gibbons (2006) menar även dessa författare att skönlitteraturen väcker 

barnens nyfikenhet och lust att lära ett nytt språk. Därmed menar de att en skönlitterär bok är 

bättre att använda som läromedel vid läsinlärning och språkutveckling.  

 

Två studier kring användandet av skönlitteratur i undervisningen 

Användandet av skönlitteratur i undervisningen är vad Ewald (2007) har gjort en studie på. 

Studien genomfördes i skolans mellanår, vilket är årskurs 4-6, på fyra olika skolor. Hennes 

huvudsyfte var att ta reda på vilken betydelse skönlitteraturen har i undervisningen. I av-

handlingen beskrivs hur lärare och elever bedriver ett arbete med litteraturen i fokus. Det 

poängteras i avhandlingen att vi lär i interaktion med andra människor med språket som 

hjälpmedel. Det hon vill belysa är hur litteraturundervisningen kan se ut ur både lärare och 

elevers perspektiv inte hur den skulle kunna eller ska se ut. 

 

Ewald (2007, s. 27) hänvisar till kursplanen i svenska och visar på ytterligare faktorer för att 

använda skönlitteratur i skolan. Hon menar att detta arbetssätt kan hjälpa eleverna att få mer 

förståelse för olikheter och motverka exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller 

och odemokratiska förhållanden. Att arbeta med skönlitteratur ger eleverna möjlighet att 

möta texter som bidrar till elevers personliga utveckling och till en djup förståelse för histo-

riska, sociala och kulturella sammanhang. De ska också få möjlighet att utveckla ett demo-

kratiskt förhållningssätt för att bli goda samhällsmedborgare. Detta tas även upp i kurspla-

nen för svenska (Skolverket, 2008). Ewald påvisar också att människor kan omvärdera sina 

tankar och åsikter, efter att ha läst, då litteraturen har den kraften på människan. Hon menar 

att vissa texter lämpar sig bättre att använda i undervisningen som kunskapskälla än andra. 

De texter som läraren väljer beror på dennes kunskapssyn och ämnestraditioner. 

 

I resultatdiskussionen skriver Ewald (2007) att lärarna på de undersökta skolorna framstår 

som de som besitter kunskapen. En stor del av tiden går därför åt till att läraren har en mono-

log medan eleverna får lite utrymme till diskussion. Under sin studie har författaren inte sett 



 13 

något exempel på hur lärare använder skönlitteraturen som kunskapskälla och inte heller hur 

de olika textmöten som eleverna gör får diskuteras. Temaarbeten utifrån en skönlitterär bok 

där de arbetar ämnesövergripande förekom inte alls på de undersökta skolorna. Författarens 

slutsats blir att en didaktiskt medveten litteraturundervisning inte påträffas utan lärarna an-

vänder istället litteraturen som enskild läsning för eleverna. Läsandet fokuseras endast inom 

svenskämnet och är därmed isolerat från andra ämnen och värdegrunds- och demokratiarbe-

tet som belyses i kurs- och läroplanen. Att läsa enskilt dominerar de besökta klassrummen 

istället för att klassen ska få en gemensam läsupplevelse och sedan arbeta utifrån den. Det 

framkommer i studien att elevernas egna erfarenheter stängs ute från litteraturämnet. Därför 

finns det en liten möjlighet för eleverna att koppla ihop sina erfarenheter med den lästa litte-

raturen. De nyexaminerade lärarna talar ofta om hur de skulle kunna arbeta med litteraturen 

som utgångspunkt i ett ämnesövergripande arbete men också för att hämta kunskaper och för 

språkutvecklingen. En trolig förklaring till att de inte arbetar på ovanstående sätt är att de 

faller tillbaka i de traditionella mönster som redan finns på skolan och istället inte arbetar på 

det sätt som de fått kunskap om. 

 

Jönsson (2007) har genomfört en studie där hon har undersökt hur en klass arbetat med 

skönlitteratur från förskoleklass till årskurs 3. Hon har tittat på hur yngre elever läser, skri-

ver och samtalar om olika skönlitterära texter. Sedan har detta analyserats och diskuterats. 

Hon menar att tidigare forskning oftast gjorts på äldre elever samt forskning med fokus på 

läsningen av läseböcker och inte av skönlitterära verk. Studien är genomförd i författarens 

eget klassrum. Syftet med Jönssons studie är delvis att ta reda på hur yngre elevers läsning 

av skönlitteratur kan se ut. Hon menar att med stöd av olika redskap såsom skönlitteratur, 

lässtrategier och läslekar skapas ett meningsfullt arbete för elevernas läsinlärning och ut-

veckling. Resultatet av undersökningen är att vid användning av olika redskap såsom läsning 

tillsammans, läsloggar, boksamtal, läsa på egen hand och att bygga föreställningsvärldar så 

får eleverna tillräckliga stödstrukturer för att utveckla sin läsinlärning och läsning i ett me-

ningsfullt sammanhang.  

 

Fördelarna med ett skönlitterärt arbete framhävs av Jönsson (2007, s. 10). Dessa fördelar är 

att alla elever får möjlighet att förstå innehållet oavsett deras förmåga att läsa samt att en 

gemenskap kring det lästa blir naturlig. Vid högläsning kan läraren välja en svårare bok, 

både innehållsmässigt och språkligt, eftersom klassen kan diskutera sig fram till ytterligare 

förståelse. Författaren (s. 13) presenterar olika delar av ett skönlitterärt arbete som gynnar 

uppnåendemålen. I detta arbete får eleverna bland annat lära sig att argumentera, diskutera 

och dramatisera sina erfarenheter av de lästa texterna. Jönsson menar att den skönlitterära 

boken får styra hur arbetsgången ser ut. Det beskrivs också av författaren (s. 55) hur lärare 

kan arbeta med skönlitteratur som kunskapskälla där fokus ligger på att hämta kunskapen 

som finns i boken.  

 

Jönsson (2007, s. 57) beskriver hur ett litteraturarbete bör struktureras. Det beskrivs att de 

frågor som läraren ställer till eleverna är centrala för att eleverna ska lära sig om sig själva, 

om texter, om andra läsare, om kontexten som innebär den process som används när läsaren 

kopplar ihop sin erfarenhet med textens handling. Dessa frågor som eleverna får diskutera 

och använda sig av vid läsningen bidrar till meningsskapande.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras två teorier kring lärande och hur dessa kan kopplas ihop med vårt syfte.  

 

Studiens syfte passar bra ihop med Vygotskijs (1981) teori kring den potentiella utveck-

lingszonen. Vygotskij dog 1934 och fick sina böcker publicerade efter sin död. Med den 

potentiella utvecklingszonen menar han att i samspel med andra kommer barnen klättra upp-

åt i sin kunskapsutveckling. När det gäller språket letar barnet efter förebilder och tillägnar 

sig de begrepp och ord som förebilderna använder. Om Vygotskijs teori översätts till skön-

litteraturen är det litteraturen och diskussionen med klasskamrater och lärare som blir före-

bilden. Genom att först läsa och sedan diskutera det lästa leds eleven in i den potentiella 

utvecklingszonen. 

 

Dale (1998, s. 43) beskriver sin tolkning av Vygotskijs teori. Vygotskij menade, enligt Dale, 

att pedagogiken måste rikta sig framåt mot ytterligare kunskaper och utveckling och vända 

sig bort från den redan befästa kunskapen. I ett skönlitterärt arbete får eleverna exempelvis 

möjlighet att utveckla och sätta ord på sina känslor och tankar genom att identifiera sig med 

olika karaktärer i en bok. 

 

Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs grund-

tankar. Säljö menar att grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att vi lär genom inter-

aktion med andra människor. Det är kommunikationen som gör att kunskaper skapas och 

förs vidare. I ett skönlitterärt arbete är det av stor vikt att diskutera det lästa och vilka tankar 

som uppkommit för att förståelsen för boken ska bli så stor som möjligt. I en sådan diskus-

sion lär sig eleverna av varandra. Utifrån denna diskussion, efter lästillfället, ges alla elever 

en chans att förstå innehållet och utveckla det till ytterligare kunskap om omvärlden men 

också inom det formella språket. Barnen får då en gemensam upplevelse där de lär av var-

andra och tillsammans. 

 

Vygotskij (1981) menar att barnen lär tillsammans med en mer kompetent person medan 

Säljö (2000) menar att barnen lär genom kommunikation och interaktion med andra perso-

ner oavsett om personerna i fråga är mer kompetent. 
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Metod 
Under metodavsnittet presenteras val av metod, urval och genomförandet samt analysbear-

betningen av det insamlade materialet. Ett avsnitt om etik samt tillförlitlighet och giltighet 

finns också med.  

 

Kvalitativ metod 

Trost (2005, s. 7) skriver att valet av metod finns i det redan skrivna syftet. Vårt syfte är inte 

att se en mängd av ett fenomen utan att finna en variation av hur lärare reflekterar kring sitt 

arbete med skönlitteratur. Därmed kommer vårt resultat att utryckas i ord istället för som i 

den kvantitativa metoden där siffror används. Den kvalitativa studien kännetecknas av att 

forskaren vill få möjlighet att förstå människans sätt att tänka och dess handlingar. Därför 

lämpar sig en kvalitativ metod bra för vår studie. Författaren menar att den kvalitativa inter-

vjun kännetecknas av raka frågor där svaren blir långa och innehållsrika. Därefter har inter-

vjuaren ett stort och brett material att arbeta med och analysera där många åsikter och olika 

mönster framkommer.  

 

En fördel som vi ser med att använda den kvalitativa metoden är att intervjuaren kan följa 

upp det respondenten säger och på så sätt få mer utförliga och rika svar. Lantz (2007, s. 33) 

menar därmed att intervjuaren får se det undersökta fenomenet ur fler synvinklar och mer 

detaljerat. Till skillnad från en enkätundersökning ger en kvalitativ metod ett mer nyanserat 

perspektiv dock blir det färre till antalet. Oftast finns inte möjligheten att genomföra en stör-

re mängd intervjuer vilket gör att svaren inte kan generaliseras som de skulle kunna göras 

vid en enkätundersökning då en större mängd människor kan delta. Trost (2005, s. 123) på-

står att ett mindre antal intervjuer kan vara fördelaktigt eftersom det blir mer överskådligt 

och hanterbart än om en större mängd intervjuer skulle genomföras. Det skulle kunna bli 

svårt att överskåda och analysera det stora materialet. En svårighet med en kvalitativ inter-

vju är att inte ställa ledande frågor vilket Kihlstöm (2007a, s. 53) beskriver.  

 

Kihlström (2007a, s. 48) skriver om den kvalitativa intervjun. Hon menar att intervjuaren 

redan i förväg har bestämt fokus som intervjun ska utgå ifrån. Den kvalitativa intervjun lik-

nar ett vanligt samtal där intervjuaren bestämmer samtalets riktning. Intervjuaren bör inte 

ställa ledande frågor utan öppna frågor som ger den intervjuade möjlighet att få svara utifrån 

sig själv och sina egna erfarenheter. Författaren menar att intervjuaren kan undvika att ställa 

ledande frågor genom att fundera över sin förståelse för intervjuämnet. Detta kan jämföras 

med hur Trost (2005, s. 75) beskriver den kvalitativa intervjun. Vi förstår att Trosts raka 

frågor motsvarar Kihlströms (2007a, s. 49) öppna frågor. De använder sig av olika begrepp 

för att förklara samma sak. Efter att ha läst svenskdidaktik har vi fått berikade kunskaper om 

hur lärare kan arbeta med skönlitteratur. Detta är något vi måste lägga åt sidan för att inte 

ställa ledande frågor och inte delge våra egna tankar eftersom vi inte ska påverka responden-

ten. Trost (2005, s. 30) menar att om intervjuaren delar med sig av sina egna tankar och erfa-

renheter riskerar den som intervjuas att påverkas på ett sätt som gör att det är svårt att i slut-

ändan urskilja vems åsikter det är som framkommer. Även Kihlström (2007a, s. 53) skriver 

om det problem som kan uppstå vid en intervju. Hon menar att intervjuaren ibland har svårt 

att inte ställa ledande frågor som leder respondenten in på svar som han/hon anser är det 
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förväntade svaret. Det kan vara extra svårt att ställa öppna frågor om intervjuaren själv är 

engagerad och intresserad av det område som studeras. 

 

Hermeneutik 

Hermeneutiken får fram sin kunskap genom tolkning och inkännandet eller empatin förkla-

rar Thurén (2007 s. 94). Människor kan förstå andra människor för att vi kan sätta oss in i 

andras situationer och i andras känslor. Inom hermeneutiken finns förståelse för de relativis-

tiska tankegångarna som innebär att det inte finns en stor sanning utan många mindre san-

ningar. Med detta menas att det inte finns en sanning som är mer sann än någon annan där-

emot kan någon sanning vara mer trovärdig och sannolik. Hermeneutiken menar alltså att 

kunskapen som fås fram är beroende på sammanhanget, deltagande personer och tillfället. 

Kunskapen mäts därmed kvalitativt (Thurén, 2007, s. 94) vilket den gör i vår studie genom 

intervjuer. Författaren menar att den hermeneutiska kunskapen är mer rik och nyanserad än 

den säkra kunskapen som positivisterna håller fast vid. Dock menar författaren vidare att 

den hermeneutiska kunskapen är mer osäker. I vår undersökning görs intervjuer för att förstå 

hur ett antal lärare arbetar och tänker kring arbetet med skönlitteratur. Alla lärare i studien 

har sitt sätt att se på skönlitteraturens roll. Inget sätt är fel eftersom det finns många mindre 

sanningar. Vi anser att det är av stor vikt att få med flera perspektiv och infallsvinklar istället 

för att endast hålla oss till ett perspektiv. I vår studie innebär flera perspektiv att vi intervjuar 

sex lärare på olika skolor i olika kommuner. På så sätt tror vi att vårt arbete kan bli mångsi-

digt. Genom att intervjua lärare på olika skolor tror vi att vi kan fånga upp fler arbetsätt än 

om vi skulle hålla oss till en skola.  

 

Urval 

Vår studie genomfördes på fem olika skolor i tre olika kommuner i västra Sverige. Eftersom 

vårt syfte är att ta reda på hur ett antal lärare resonerar kring sitt sätt att arbeta med skönlitte-

ratur i skolan valde vi att intervjua sex behöriga svensklärare. Anledningen till att respon-

denterna skulle vara just svensklärare är för att de fått utbildning i och hur de ska arbeta ut-

ifrån kursplanen i svenska där det tydligt står att skönlitteraturen ska ha en given roll i un-

dervisningen. Vi är väl medvetna om att även lärare i andra skolämnen kan använda skönlit-

teratur i undervisningen. Ett urval gjordes av en grupp svensklärare med liknande utbild-

ningsbakgrund, alltså en homogen grupp, men inom denna grupp ville vi se en variation av 

arbetsätt, därmed en heterogenitet. Detta menar Trost (2005, s. 117) är bra och att urvalet 

helst ska se ut på ett sådant sätt för att det ska vara lätt att göra jämförelser och att analysera 

svaren i intervjuerna. 

 

Skolorna valdes ut bland skolor vi inte kände till sedan tidigare i tre kommuner. Eftersom vi 

inte kände till deras sätt att arbeta innan intervjuerna genomfördes hade vi ingen kännedom 

om hur de organiserade sitt arbete kring skönlitteratur.  

 

De lärare som intervjuats har arbetat mellan tio och fyrtio år. De intervjuade lärarna som 

presenteras i studien fått fingerade namn. Vi valde att kalla dem Agda, Berta, Cilla, Eda, 

Doris och Freja. Eda och Berta gick utbildningen där de blev behöriga i svenska och SO-

ämnena. De har varit verksamma i tio respektive sexton år. De andra fyra, Cilla, Freja, Agda 

och Doris, har den äldre utbildningen och då blev de behöriga i samtliga skolämnen förutom 
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idrott, slöjd och musik och har varit verksamma mellan tjugotvå och fyrtio år. Samtliga lära-

re är behöriga för årskurs 4-6. 

 

Genomförande 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till de skolor som vi ville genomföra intervjuerna på. 

Björkdahl Ordell (2007, s. 88) förklarar att ett missivbrev är ett brev som informerar möjliga 

deltagare om den kommande studien. I brevet presenterar sig de som ska göra studien och 

vilket syfte den har. Vilka som är tänkta att delta och de forskningsetiska principer som ska 

uppfyllas presenteras också. Vi informerade i brevet om hur mycket tid de behövde avsätta 

till intervjun och att vi skulle spela in intervjun för att inte missa någon viktig information.  

 

För att vi skulle få veta om våra intervjufrågor (bilaga 2) var bra formulerade och om vi 

skulle få ut så innehållsrika svar som möjligt gjordes en provintervju. Trost (2005, s. 123) 

menar att om det visar sig att frågorna är väl formulerade och svaren är innehållsrika kan 

provintervjun användas i studien. När vi analyserade vår provintervju visade det sig att vi 

fått detta och därför används även den intervjun i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes under fyra dagar på lärarnas arbetsplatser. Utifrån vårt syfte for-

mulerade vi våra intervjufrågor som skickades ut till lärarna i förväg. Det gjordes för att de 

skulle ha möjlighet att förbereda sig om de så önskade. Platsen för intervjuerna varierade 

beroende på vilken skola vi var på men de ägde rum i avskildhet i konferensrum eller i små 

grupprum. Intervjuerna gjordes på platser som valdes av lärarna själva och på så sätt tror vi 

att den intervjuade läraren skulle känna sig trygg. Trost (2005, s. 44) skriver att det är viktigt 

att respondenten känner trygghet och att intervjun kan göras i ostördhet.  

 

För att kunna ställa öppna frågor gjorde vi en intervjuguide där vi brutit ned vårt syfte och 

frågeställningar till öppna frågor där respondenten gavs möjlighet att svara utifrån sina erfa-

renheter. För att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen bör intervjuaren 

ställa några inledande frågor som rör respondentens yrke, namn, arbetsplats med mera tyck-

er Kihlström (2007a, s. 52). Då vi ville få respondenten att känna sig bekväm och avslapp-

nad ställde vi dessa inledande frågor och efter ställdes frågorna som rör vårt område.  

 

De fyra första intervjuerna genomförde vi tillsammans på respondenternas skolor. De övriga 

gjordes på åtskiljda håll då de krockade tidsmässigt. Eftersom vi redan genomfört fyra inter-

vjuer tillsammans kände vi att vi var tillräckligt samspelta för att kunna göra intervjuerna på 

egen hand. För att kunna skriva bakgrunden till denna studie samt teoridelen har vi båda läst 

litteratur som berör dessa områden. Genom litteraturen har vi kunnat sätta oss in i olika teo-

rier, studier och annan litteratur som berör ämnet.  

 

Etik 

För vårt samhälles utveckling är det av stor vikt, enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5), att 

forskning bedrivs för att kunskaper ska förnyas, fördjupas och att metoderna ska förbättras. 

Dock får inte denna forskning peka ut en enskild individ och dess livsförhållanden. Forsk-

ningen får inte heller kränka och förödmjuka individers hälsa. Därför har forskningsetiska 

principer formulerats som talar om hur forskaren ska förhålla sig till deltagarna. Dessa prin-
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ciper tillkom för att all forskning ska vara till nytta för vårt samhälle och medborgarna. Det 

finns fyra etiska krav som forskaren måste uppfylla och dessa är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna om studien och dess 

syfte. Vi har förhållit oss till detta krav genom att skicka ut ett missivbrev som informerar 

om vår studie och dess syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Gällande samtyckeskravet har respondenterna informerats om att medverkan i studien är 

frivillig och deras deltagande kan avbrytas. Dessa rättigheter förklarades både i missivbrevet 

och innan intervjun genomfördes (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet ska deltagarnas personuppgifter såsom namn, skola, 

kommun med mera fingeras i studien. Det insamlade materialet ska förvaras oåtkomligt för 

andra och efter studien förstöras. I vår studie är därför personuppgifterna fingerade för att 

skydda deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

 

Nyttjandekravet finns till för att det insamlade materialet enbart får användas till den tänkta 

studien. Materialet som har samlats in får endast användas till forskning, men bara den 

forskning som deltagarna informerats om. För att förhålla oss till nyttjandekravet har vi in-

formerat deltagarna om att det insamlade materialet enbart kommer att användas till vår stu-

die (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

Sammanfattningsvis handlar dessa krav om att skydda deltagarna som är med i studien. Det 

är väldigt viktigt att följa dessa krav för att få fram en riktig och ärlig kunskap utifrån studi-

ens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Under sin föreläsning talade Kihlström
1
 om validitet och reliabilitet. Hon menar att validitet 

står för giltighet och reliabilitet för trovärdighet. 

 

Giltighet 

Kihlström (2007b, s. 231) menar att giltighet, vilket också kan kallas validitet, innebär att 

undersöka det man avser att undersöka. Skulle forskaren komma ifrån ämnet kommer giltig-

het att sjunka på undersökningen. För att öka giltigheten på vår studie är den baserad på tidi-

gare forskning och vetenskapliga metoder. I vår studie har vi använt oss av metoden kvalita-

tiv intervju. För att ytterligare öka giltigheten gjordes en provintervju där det framkom att 

frågorna matchade vårt syfte. Genom våra handledningsmöten har vår intervjuguide grans-

kats och vi har fått förslag till förbättringar. Att denna intervjuguide granskas kallas inne-

hållsvaliditet konstaterar Kihlström. Om mer tid funnits hade vi kunnat använda oss av ytter-

ligare ett redskap, vilket hade kunnat vara observation. Genom observation skulle vi kunna 

se hur lärarna arbetar med skönlitteratur och inte enbart fått det berättat genom en intervju. 

 

                                                
1
 Kilhström, Sonja. Högskolan i Borås. Föreläsning Fenomenografi. 2010-04-06. 
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Genom att ha en bra kontakt med vår handledare, som har bra kunskaper om dessa typer av 

undersökningar, kommer validiteten bli högre om denne får ta del av vår studie under arbe-

tets gång. Stukát (2005, s. 9) skriver om handledarens viktiga roll. Det krävs att hon/han 

innehar stor kunskap om studiens ämne samt forskningsmetodik.  

 

Tillförlitlighet 

Trovärdigheten och tillförlitligheten till studien är av stor vikt. Detta är vad reliabiliteten 

handlar om menar Kihlstöm (2007b, s. 231). Resultatet i studien måste vara tillförlitligt för 

att studien ska kunna vara användbar och att de som sedan tar del av studien ska kunna tro 

på resultatet. Det finns flera metoder som gör att tillförlitligheten ökar. Några av dessa är att 

forskarna har fått öva på det redskap som ska användas, exempelvis att intervjua. Under vår 

utbildning har vi fått använda oss av olika redskap såsom intervjuer, observationer och enkä-

ter för att bli säkrare på hur dessa ska användas. Att vara två som genomför intervjun och att 

den spelas in ökar även tillförlitlighet. Då intervjun spelas in och att två intervjuare medver-

kar riskerar inte viktig informationen att falla bort. För att inte intervjuaren ska tolka det 

respondenten säger under intervjutillfället bör intervjun spelas in och inte antecknas. På så 

sätt görs tolkningarna i efterhand på det respondenten sagt (Kihlström). Att vi genomförde 

våra intervjuer tillsammans och att de spelades in har gjort att vi inte gavs möjlighet att tolka 

intervjusvaren under intervjun vilket gör att tillförlitligheten blir hög. Ytterligare sätt som 

ökar tillförlitligheten är att läsaren kan följa studiens process och hur de olika delarna vuxit 

fram. 

 

Analysbearbetning 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa för att de senare lättare skulle kunna 

analyseras. För  att kunna kategorisera materialet läste vi igenom de transkriberade intervju-

erna för att försöka få en helhetsbild över insamlad data. Vi letade efter mönster i intervju-

svaren och fann då likheter och skillnader. Dessa mönster blev då det som Malmqvist (2007, 

s. 122) kallar för teman vilket också kan benämnas som kategorier. Han menar att när teman 

hittats är det enklare att analysera det insamlade materialet. När intervjusvaren sedan gås 

igenom hittas teman som är återkommande och nära kopplat till syftet och frågeställningarna 

i studien. Dessa teman placeras sedan in under rubriker som sedan blir utgångspunkten för 

analysen (Malmqvist, 2007 s. 124). För att kategorisera in intervjusvaren har vi använt oss 

av våra intervjufrågor vilka vi gjorde om till tydliga rubriker. Dessa rubriker blev lärarnas 

sätt att arbeta med skönlitteratur, lärarnas syfte med att läsa skönlitteratur och vad lärarna 

anser att eleverna lär sig. Under rubrikerna kunde vi placera in de olika teman vi hittade. 

När kategoriseringen var klar började skrivandet av resultatdelen. 
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Resultat 
Efter att ha analyserat intervjusvaren har vi funnit en variation av arbetssätt. Dessa presente-

ras nedan under olika rubriker. Först redogör vi för hur lärarna berättat att de arbetar med 

skönlitteratur. Sedan redovisas lärarnas syfte med varför skönlitteratur ska läsas i skolan. 

Slutligen redogörs för vad lärarna anser att eleverna lär sig i detta arbete. 

 

Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 

Högläsning 

Det framkommer av intervjusvaren att samtliga respondenter använder en högläsningsbok i 

klassrummet. När några av lärarna, Eda, Freja, Agda, Berta och Cilla, hade läst högt ur bo-

ken arbetade de på olika sätt med boken som utgångspunkt. Det förekom att en av lärarna, 

Eda, tillsammans med eleverna summerade vad som hänt i boken innan de fortsatte läsa högt 

vid nästa tillfälle. Under tiden boken lästes högt stannade de flesta upp och frågade eleverna 

om begrepp och uttryck samt om alla förstått handlingen. Cilla berättade att hon endast stan-

nade upp och frågade om boken då de hade ren svenskundervisning. Med detta menar hon 

att under den tid på schemat som är utsatt för att ha svenskundervisning kan hon stanna upp 

för att se om eleverna förstått. När hon läser högt utöver svenskundervisningen stannar hon 

inte upp eftersom hon inte vill avbryta. Cilla berättade att hon gör skillnad på ren svenskun-

dervisning då hon arbetar mer aktivt med boken till skillnad från då hon läser för nöjets 

skull. 

 

Eda och Cilla använde två olika läromedel som kallas Klubben och Aktiviteter. Dessa är 

kopplade till två olika skönlitterära böcker som de läste högt ur. I läromedelsböckerna får 

eleverna göra olika slags uppgifter och dessa beskrivs av Eda på följande sätt 

 

Nu jobbar vi med något som heter Klubben. Det är ett läromedel. Det är en skönlitterär bok som 

handlar om några barn som bildar en detektivklubb och det är en riktig kapitelbok som passar bra 

för 4-5. Till den finns en arbetsbok. De läser två och två högt för varandra. De har läskompisar. 

Sen är det uppgifter i arbetsboken där de tränar läsförståelse, vokaler, konsonanter och allt sånt 

där. 

 

På liknande sätt förklarade även Cilla hur hon arbetade med läromedelsboken Aktiviteter.  

 

Tre av respondenterna, Eda, Freja och Doris, diskuterar alltid då de läst ut högläsningsbo-

ken. Doris berättade att de gör på följande sätt  

 

Vi brukar prata om boken, ganska traditionellt. Vad de tyckte. Och nu har vi läst De hemligas ö. 

[…] Barnen får då själva resonera om hur de hade känt och vad de hade längtat efter. 

 

Efter att Doris har läst högt för eleverna får de diskutera och reflektera om det lästa. Freja 

använde sig av något som hon kallar Text och Tanke. Eleverna får en skrivbok där de utifrån 

högläsningsboken får göra olika slags uppgifter. Det kan vara att de ska skriva en reflektion 

utifrån ett valt citat, att göra person- och miljöbeskrivningar och rita bilder. Eleverna har 

också fått en skrivbok som kallas för Bokbok. Bokboken används till att göra uppgifter i 

som är kopplade till en skönlitterär bok som Freja slagit in med papper. Hon slagit in boken 

för att eleverna inte ska ha några förutfattade meningar om boken såsom titel, bilder och 
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baksidestext. När ett kapitel är läst får eleverna skriva i sin Bokbok vad de tror att titeln kan 

vara och hur framsidan skulle kunna se ut. Allt eftersom Freja läser högt för eleverna får de 

göra uppgifter som har med det lästa att göra. Eleverna får bland annat skriva dikter utifrån 

bokens handling samt beskriva och rita bokens karaktärer och miljöer. De får även koppla 

olika händelser i boken till sig själva. Freja använder även boken som en språklära då förfat-

taren till boken får bli en förebild för stavning och olika ordklasser. 

 

Bänkbok 

I samtliga respondenters klassrum har eleverna varsin bänkbok. Bänkboken används på lik-

nande sätt. Det vanligaste förekommande är att eleverna själva väljer en bok som de sedan 

läser tyst ur. Efter boken är färdigläst har vi förstått att lärarna ger dem liknande uppgifter 

såsom att skriva en recension. Agdas elever får välja att göra en av tre olika slags recensio-

ner då de läst ut en bänkbok 

 

De kan välja en enkel där de kan kryssa för och inte skriva så mycket själva. De får kryssa om bo-

ken var rolig, tråkig eller så. Sen finns det två andra också där de får skriva mer. 

 

Agda förklarar vidare att eleverna inte enbart får välja den recension där de kryssar i sina 

svar utan måste välja de recensioner där de ska motivera och diskutera sina svar. 

 

Edas elever har en läslogg där de gör olika slags recensioner. Recensionen kan exempelvis 

göras som en intervju av huvudpersonen till att beskriva handlingen ur en annan karaktärs 

perspektiv. Eleverna har även möjlighet att göra en recension av boken i bibliotekariens 

bokblogg. På bokbloggen lägger alla skolans elever upp recensioner av olika böcker. 

 

Inspirationsstunder är något som Eda använder sig av tillsammans med sina elever. Då får 

eleverna chans att berätta om böcker de läst inför sina klasskamrater. Detta är en typ av re-

cension som redovisas muntligt. 

 

Fyra av lärarna använder sig av olika sätt för att på något vis räkna antalet lästa böcker eller 

lästa sidor. Berta förklarade att hon arbetar på följande vis 

 

De arbetar enskilt då de har en egen bok som de läser varje morgon och när de läst ut en bok […] 

så får de tillverka en bokrygg som vi sätter upp på väggen. Vi fyller på väggen och då kan de se 

hur många böcker de läst. 

 

De andra lärarna använde sig inte av just bokryggar utan figurer, maskar och summering av 

antalet lästa sidor. Dessa sätts upp synligt i klassrummet för att eleverna ska kunna se hur 

mycket de har läst och vad. Två av lärarna uttryckte att det var en tävling. Eda menade att 

det var en tävling mellan olika klasser på skolan medan Agda säger att det är en tävling för 

att eleverna i slutändan ska få en överraskning. Eda berättade även att de brukade samla ihop 

populära böcker som eleverna läst för att sedan göra listor. Dessa fungerar som hjälp då ele-

verna har svårt att välja böcker. Doris förklarade att eleverna alltid kan ta fram bänkboken 

då de är färdiga med sina andra arbetsuppgifter.  
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Läxor 

Läsjournal är något som alla lärare använder sig av till elevernas läsläxa. I journalen fylls 

antalet lästa sidor i och hur läsningen har gått. Fem av lärarna menar att de har journalen för 

att se att eleverna läser och inte hur mycket de läst. Eda menar att hon har läsjournalen för 

att se vidden på vilken slags litteratur barnen läser. Läsjournalen följer med Edas elever från 

det att de kan läsa till att de går ur årskurs 5. På så sätt kan även eleverna se sin utveckling 

och vidden av böcker de läst. 

 

Inspirationsvecka 

Fyra av lärarna, Cilla, Eda, Agda och Doris, beskrev ett arbete där eleverna får en hel vecka 

till att arbeta med läsning och skönlitteratur. Denna vecka benämndes som inspirationsvecka 

eller läsvecka. Cilla beskriver sin skolas fokus under läsveckan  

 

Just nu har vi läsvecka och alla läser Viveka Lärns böcker. 

 

Det som fokuseras under denna läsvecka är en författare och arbetet med skönlitteratur utgår 

från dennes böcker. Eda menar att deras fokus istället ska ligga på själva läsningen och i att 

finna inspiration till att läsa vidare. 

 

Under inspirationsveckan får eleverna arbeta i grupper där de läser samma bok som sedan 

diskuteras i ett boksamtal. Eleverna kan även få läsa högt i par och göra olika slags uppgifter 

som hör till boken. När Edas elever läst i grupper får de använda sig av ett program som 

heter Photo Story där de får göra den lästa boken till en digital film. Detta förklarar hon på 

följande vis  

 

Det är som Power Point men hundra gånger roligare fast med film. Barnen gör det själva och kla-

rar av det i trean på egen hand. Det går att ladda ner programmet gratis från internet. Vi har arbetat 

med Askungen och då klädde de ut sig och tog bilder och gjorde en Story Board, sen pratar de in 

text. Bilderna rör sig lite upp och ner på sidan. Man kan lägga på musik. Det är busenkelt. 

 

Agda uttrycker att hon skulle vilja arbeta mer med skönlitteraturen utöver läsveckorna. Hon 

beskriver på följande sätt  

 

I grupp skulle jag vilja jobba mer än vad jag gör men det blir svårt att lösa resursmässigt. För då 

vill man ha grupprum till alla grupper. Om man vill ha läsgrupper vilket jag tycker är väldigt bra 

då. Man är vuxen och har 26 stycken elever. Så det blir ju mest om vi har sådana läsveckor. An-

nars har jag inte det faktiskt. 

 

Eda och Freja är de två som arbetar med boksamtal, Photo Story och läsgrupper utöver de 

veckor som kallas inspirationsveckor. De andra lärarna uttrycker sig antingen på samma vis 

som Agda eller nämner inte området under intervjutillfället. 

 

Tema 

Cilla, Eda och Freja berättar hur de använder den skönlitterära boken som utgångspunkt vid 

ett tema. Cilla använder sig av boken Pojken och Tigern då klassen har Göteborg som tema. 

Hon förklarar att i Pojken och Tigern görs en resa genom Sverige där karaktärerna bland 

annat besöker Göteborg. Eleverna får då kunskaper om Göteborg genom att de läser en 
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skönlitterär bok. Freja såg temat som en period då de utgick från en skönlitterär bok för att 

hämta olika kunskaper om bland annat språkuppbyggnad och, precis som Cilla, om olika 

fakta i boken. Temat sågs mer som ett arbete kring en viss författare enligt Eda. Hon gav ett 

exempel då de byggt upp ett tema kring författaren Roald Dahl. I klassen läste de olika 

böcker av honom och byggde bland annat Willy Wonka av papier mache. 

 

Lärarnas syfte med att läsa skönlitteratur 

Upplevelse 

De flesta av lärarna betonade vikten av att eleverna ska få en upplevelse vid läsning. Agda 

berättade att innan hon läser för eleverna tänder hon ljus och släcker ner i klassrummet för 

att själva högläsningen ska bli en slags ceremoni och en gemensam mysig stund. Eda menar 

att ett av hennes syften med att läsa skönlitteratur är att eleverna ska få en vilostund efter 

lunch. Meningen med läsning av skönlitteratur är att det ska väcka ett intresse för fortsatt 

enskild läsning menar Cilla, Eda och Doris. Det är inte bara ett intresse som de hoppas 

väcka utan även att de ska fortsätta inspireras till vidare läsning. Deras mål är att eleverna 

ska få känna lust och glädje inför läsningen.  

 

Tävling 

Eda och Agda presenterade deras sätt att göra läsningen till en tävling. Agda menade att syf-

tet med detta arbetssätt är att det blir en uppmuntran och sa 

 

Det är en uppmuntran och den lilla stimulans de kan få. Och så är det lite roligt. 

 

Hon sa att tävlingen uppmuntrar eleverna till läsning för att komma till målet där de är lova-

de att få en överraskning.  

 

Kunskapsutveckling 

Skönlitteraturen kan utveckla elevernas kunskaper inom olika områden berättade Cilla och 

Eda. Detta kan göras genom vad Cilla kallade temaarbete. Temaarbetet handlade om Göte-

borg och då ansåg hon att det var passande att läsa Pojken och Tigern som gjorde en resa 

genom Sverige. Eda sa att hon inte enbart vill att eleverna ska utveckla kunskaper på det sätt 

som Cilla beskrev utan även språkliga kunskaper.  

 

Arbetsboken Klubben använder Eda då hennes syfte är att ha självgående undervisning. Ele-

verna arbetar i arbetsboken efter att ha läst den skönlitterära boken med samma namn.  

 

Om läraren och eleverna tillsammans studerar en skönlitterär bok kan den bli en förebild för 

elevernas eget skrivande. Med detta menar Freja att läraren ska välja en bok som har goda 

exempel för skrivande av olika texter. På så vis kan eleverna så småningom skriva mer in-

nehållsrika och mångfacetterade texter. Freja säger att det viktigaste syftet är att 

 

Stimulera barnens fantasi och att de får utveckla sitt eget skrivande. 

 

Hon menar att den skönlitterära boken blir en modell för eleverna. 
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Diskussion och reflektion 

Att diskutera och reflektera om det lästa är något som Freja, Agda, Doris och Berta belyser. 

Agda menar att innehållet i böckerna ger eleverna något att fundera över och tänka på. Det 

ger även eleverna möjlighet att diskutera och resonera tillsammans. Doris betonar att elever-

na behöver få resonera kring hur de känt och tyckt när de läst en skönlitterär bok. Frejas ele-

ver får även skriva ner sina reflektioner och tankar om det lästa. 

 

Vad lärarna anser att eleverna lär sig 

Språkutvecklande 

Den skönlitterära boken kan vara en tydlig och viktig modell för både stavningen och ord-

förrådet anser samtliga respondenter. Ordförståelse är också något som övas genom att läsa 

förklarar Cilla på så vis att svåra ord står i ett sammanhang och därmed är enklare att förstå. 

Doris menar även att boken kan användas i grammatikundervisningen 

 

Kopiera en sida från boken så kan barnen leta efter olika ordklasser. 

 

Hon säger vidare att alla språkliga kunskaper som eleven behöver få finns i den skönlitterära 

boken och att undervisningen kan baseras helt på en skönlitterär bok. Även Eda säger att 

eleven kan använda boken för att lära sig om olika ordklasser.  

 

Skriftspråket kan även utvecklas med hjälp av en skönlitterär bok berättar Agda. Med detta 

menar hon att det är någonting som eleverna inte har med sig från början utan det är något 

som utvecklas genom att läsa böcker. Agda beskriver skillnaden mellan skriftspråket och ett 

språk hon kallar msn-språket vilket är ett språk som bygger på förkortningar och används 

vid korta meddelanden. Hon sa på följande sätt 

 

Då tänker jag på sådant som msn och det är inget fel på det, man måste kunna båda. 

 

Agda menade med detta att det är viktigt att ha goda skriftspråkliga förebilder, exempelvis 

skönlitteratur.  

 

Kunskapsutvecklande 

Genom den skönlitterära boken lär eleverna sig inte bara inom det språkliga utan även om 

olika fakta säger både Eda och Berta. Berta berättade att hon brukar läsa en bok där en ka-

raktär blir utsatt för mobbning. Genom diskussion om denna bok kan eleverna lära sig hur 

man beter sig i olika slags situationer. Eda berättade hur hon hade arbetat utifrån en skönlit-

terär bok när eleverna skulle lära sig om en viss tidsepok. Många av respondenterna säger att 

eleverna lär sig mycket i arbetet med skönlitteratur men de vidareutvecklar inte exakt vad 

eleverna lär sig rent kunskapsmässigt. 

 

Läsutvecklande 

Samtliga respondenter anser att läsförståelsen utvecklas vid läsning av skönlitterära böcker. 

Doris sa  

 

När de kan läsa roliga böcker kan de sedan läsa faktaböcker. 
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Med detta menar hon att läsningen av skönlitterära böcker får eleverna att bli bättre på att 

läsa och förstå andra typer av böcker, exempelvis faktaböcker. Agda pratar också om denna 

läsvana som Doris belyser och anser att om eleverna har läsvana hjälper det till i andra äm-

nen. Eleverna får lättare att förstå läsuppgifter i matematik, instruktioner och övriga arbets-

uppgifter säger hon.  

 

Många elever har svårt att välja böcker som ligger på rätt nivå. Eda anser att det därför är 

viktigt att eleverna lär sig att välja böcker som passar just deras läskunskaper. Ibland får hon 

hjälpa eleverna att välja mellan några böcker som hon redan valt ut och som passar till ele-

vens läsnivå. Efter ett tag har eleven valt att välja böcker som passar sin läsnivå och kan 

välja bok på egen hand. 

 

Personlighetsutvecklande 

Inre bilder och fantasi är något som Cilla och Berta anser att eleverna lär sig att använda vid 

läsning av skönlitteratur. Dessa två respondenter menade att elevernas fantasi utvecklades 

vid läsning av skönlitteratur. Genom litteraturen får de möjlighet att fantisera kring det lästa 

och när de sedan själva ska skriva kan det vara ett stöd för dem. I litteraturen möter eleverna 

karaktärer med olika känslor och sätt att vara och detta kan hjälpa dem att hitta verktyg för 

att uttrycka sig själva menar Agda, Berta och Freja. Agda och Eda menar också att eleverna 

utvecklas på det personliga planet och att de får chans att utveckla och hitta sin identitet. Det 

är också av stor vikt att koppla det lästa till sig själv och sina egna erfarenheter för att kunna 

förstå och ta till sig texten menar Agda. Läsning av skönlitteratur ger eleverna allmänbild-

ning och självkännedom berättar Eda. Litteraturen ger eleverna möjlighet att utveckla sin 

empatiska förmåga genom att de möter olika karaktärer och världar förklarade Agda.  

 

En av orsakerna till att Cilla och Eda använder sig av högläsning är att eleverna ska träna sig 

på att lyssna. De vill att eleverna ska lära sig att lyssna för att kunna ta till sig innehållet. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi den använda metoden och vad som skulle kunna förbättras. Se-

dan diskuteras resultatet av studien i relation till den litteratur som berörts i bakgrunden och 

våra egna tankar och åsikter synliggörs. Slutligen tas didaktiska konsekvenser upp och för-

slag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Som vi skrev i inledningen grundar sig vårt intresse för användandet av skönlitteratur i den 

variation av skönlitterära arbetssätt vi sett under vår VFU samt i vad högskolan undervisat 

oss i. Efter studien har genomförts har vi fått se ytterligare arbetssätt som berikat oss och 

gjort oss medvetna om hur vi själva vill använda skönlitteraturen i vårt kommande yrkesliv. 

 

I studien genomfördes intervjuerna på skolor som vi var obekanta med. Detta ansåg vi var 

nödvändigt för om vi skulle ha valt skolor som vi redan kände till är det möjligt att vi hade 

genomfört intervjuerna med förutfattade meningar om skolans arbetssätt och metoder. 

 

Intervju är en riskabel metod eftersom respondenterna kan tänkas svara på det sätt som de 

tror att intervjuarna förväntar sig. Det resultat vi får fram utifrån intervjuerna kan därför skil-

ja sig från det sätt som respondenterna egentligen arbetar på och detta bör läsaren av studien 

ha i åtanke. 

 

Det hade varit intressant att både intervjua och observera respondenterna när de arbetar med 

skönlitteratur. Vi tror att det hade berikat arbetet om vi först frågade respondenterna om ar-

betet med skönlitteratur och sedan fått se om det de säger stämmer överens med det de gör.  

 

I efterhand anser vi att vi kunde ha ställt frågan, vad anser du om hur skönlitteraturen be-

skrivs i kursplanen i svenska? Detta för att se om respondenterna är medvetna om vilken roll 

skönlitteraturen bör ha i undervisningen eftersom ingen nämnde styrdokumenten under in-

tervjuerna. 

 

Resultatdiskussion 

Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 

Det framkom i studien att en av respondenterna använde den skönlitterära boken för att 

hämta fakta från innehållet. Det här sättet att arbeta liknar det sätt som Nilsson (2007) be-

skriver. Dock skulle boken också kunna användas som ett läromedel för språkutveckling, 

vilket Wingård och Wingård (1994) belyser, men detta är inget som nämns under intervjun. 

Vi tänker oss att under ett temaarbete kan den skönlitterära boken användas som både språk- 

och kunskapskälla. Vi tror att arbetet kan bli rikare om lärarna arbetar på det sättet. Då kan 

dessa delar tillsammans skapa god undervisning som kursplanen i svenska (Skolverket, 

2008) förespråkar. Det framkom också i resultatet att en skönlitterär bok används såsom det 

beskriv i kursplanen för svenska (Skolverket) där språket och litteraturen bildar en enhet. 

Eleverna får då hämta kunskaper gällande språket och fakta i bokens innehåll. Genom att 

arbeta på så vis menar Nilsson (2007) att undervisningen blir mer meningsfull för eleverna. 

Precis som Nilsson tror vi att eleverna kan få djupare förståelse för innehållet i boken om de 

får läsa en skönlitterär bok än om läraren föreläser om ämnet. Det erfarenhetspedagogiska 
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perspektivet belyses av Ewald (2007) och Lindö (2005). Det innebär att eleverna ska få lära 

sig genom litteraturen och språket vilket påminner om ovanstående arbetssätt. Om respon-

denterna skulle använda den skönlitterära boken som utgångspunkt för läsning och skriv-

ning, vilket några av dem gjorde, samt att eleverna får diskutera liknar detta även Lindös 

(2005) A-miljö. Författaren anser att lärare ska sträva efter A-miljön i sin undervisning. Pre-

cis som Lindö tror vi att undervisningen blir mer meningsfull och funktionell om lärare ar-

betar med läsning och skrivning på så sätt som beskrivs. Vi tror att eleverna behöver få arbe-

ta med uppgifter som är satta i ett sammanhang. 

 

Avrin (2004) och Gibbons (2006) skriver om hur ett samtal inför, under och efter läsning av 

en skönlitterär bok kan stödja eleven. Att arbeta på ovanstående vis leder till att eleven lätta-

re kan ta till sig innehållet och förståelsen för det lästa främjas menar Avrin (2004). Gibbons 

(2006) perspektiv riktar sig mer mot att hjälpa svenska som andraspråkselever att förstå tex-

ten och språket i allmänhet men hon nämner även fördelar för elever med svenska som mo-

dersmål. Eleverna behöver stöttning under hela läsprocessen för att finna en djup förståelse. 

Det vi fått fram av intervjusvaren är att lärarna ägnar sig åt en mängd olika aktiviteter till 

den lästa boken. Tyngdpunkten ligger dock på aktiviteter efter de läst och inte på det vis som 

ovanstående författare, och som även vi, tror att eleverna behöver för att nå den djupa för-

ståelsen. För att nå denna förståelse skulle lärarna behöva planera aktiviteter både före, un-

der och efter det lästa. Anledningen till att lärarna planerar aktiviteter som till största del 

genomförs efter det lästa, tror vi, kan bero på att de inte ser de fördelar som finns med akt i-

viteterna innan och under de läser samt att dessa fördelar hjälper eleverna. De aktiviteter 

som lärarna sa att de oftast använde efter de läst var recensioner. Utifrån intervjuerna fick vi 

intrycket av att lärarna signalerade till sina elever att det är viktigt att visa att de läst istället 

för att visa att de förstått. Vi tolkar det som att det är själva målet som står i fokus och inte 

själva processen under görandet av uppgiften. Om fokus ligger på målet med arbetet och inte 

på aktiviteterna före, under och efter kan det signalera till eleverna att läsningen är betydel-

selös menar Nilsson (2007). De flesta av de intervjuade lärarna berättade att de stannade upp 

under tiden de läste högt för eleverna för att fråga om ord och begrepp medan Avrin (2004) 

beskriver att de behöver diskutera dessa. Det räcker alltså inte att enbart förklara orden och 

begreppen utan eleverna bör få diskutera dem. 

 

Lindö (2005) presenterar ett arbetssätt där hon poängterar att eleverna ska få diskutera kring 

högläsningsboken. En av respondenterna lät sina elever diskutera och reflektera efter hög-

läsningsstunderna i en bok hon kallade Text och Tanke. Ett exempel på detta som framkom 

var att eleverna fick diskutera skriftligt medan Lindö syftar på en muntlig diskussion till-

sammans med andra. Vi anser att både den skriftliga och muntliga diskussionen är viktig om 

eleven ska utveckla sin förståelse för texten och sitt språk. Säljö (2000) förespråkar att ele-

verna lär av varandra och tillsammans och vi tror att om eleverna får diskutera sker detta. 

 

Respondenterna berättade att eleverna fick ha boksamtal under den så kallade inspirations-

veckan. Endast två av respondenterna berättade att de hade boksamtal utöver dessa veckor. 

Önskemål uttrycktes av en respondent som hade velat använda sig av boksamtal men hon 

ansåg att det inte gick att lösa på grund av brist på personal och grupprum. Boksamtal är 

något som Chambers (1993) belyser som mycket viktigt i undervisningen. Ingen av respon-
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denterna förklarar vad boksamtal innebär för dem men vi kan tänka oss att det påminner om 

Chambers sätt att se på det. Vi tror inte att brist på resurser är något som skulle kunna hindra 

ett boksamtal utan vi tror mer att det handlar om kunskap och vilja att ha det. Eftersom 

Chambers påpekar att inte läraren måste vara samtalsledare anser vi att om eleverna får lära 

sig den tydliga strukturen på boksamtal kan de sedan leda samtalen själva i mindre grupper. 

 

Samtliga respondenter berättar att deras elever har en bänkbok. Enligt Nilsson (2007) kan 

bänkboksanvändandet bli en betydelselös och mindre prioriterad aktivitet för eleven om den 

används i tävlings- och utfyllnadssyfte i klassrummet. Efter de genomförda intervjuerna har 

vi förstått att det är på ovanstående sätt som bänkboken oftast används. Att använda bänk-

boken som utfyllnad, vilket flera av respondenterna gör, är, enligt Nilsson (2007), ett sätt att 

signalera till eleverna att läsningen är en mindre viktig aktivitet som endast fyller tomma 

luckor i schemat. Vår åsikt är att en bänkbok kan ge eleverna så mycket mer än att enbart 

fylla i recensioner och andra tävlingsmoment. Vi anser inte att det är fel att eleverna får göra 

recensioner eller andra enskilda uppgifter, däremot skulle vi gärna se en variation av olika 

uppgifter. Läsning av litteratur borde ha en lika given plats i schemat som vilka andra vikti-

ga moment som helst. För oss är det självklart att läsning är viktigt och det ska eleverna bli 

medvetna om så att de också ser dess fördelar.  

 

Samtliga respondenter berättade att deras elever har som uppgift att fylla i en läsjournal då 

de läst hemma. Detta ser vi som en form av kontroll så att läraren kan se att eleverna har läst 

och hur mycket. Lindö (2005) presenterar ett sätt att göra läsläxan mer meningsfull för ele-

verna. Hon menar att eleverna kan få berätta om det de läst hemma och göra kopplingar till 

sig själva. Vi tror att om eleverna får göra så som Lindö beskriver kan läsläxan bli både roli-

gare och mer givande.  

 

Efter att ha genomfört intervjuerna kom det fram att en av respondenterna gjorde skillnad på 

svenskundervisning med läsning och läsning i allmänhet. Som det framgår i kursplanen för 

svenska (Skolverket, 2008) ska lärare inte separera dessa två utan arbeta med litteratur och 

språk i en enhet. Vi funderar på om detta beror på att respondenten i fråga har arbetat som 

lärare i 40 år och inte har fått utbildning i kursplanen i svenska, som gäller idag, under hen-

nes lärarutbildning. Anledningen till att vi reflekterar kring lärarnas utbildning av kurspla-

nen i svenska och Lpo 94 (Skolverket, 2006) är för att vi kan se att de lärare som arbetat 

minst antal år arbetar till viss del på det sätt som beskrivs i kursplanen. De som arbetat 

längst av de intervjuade lärarna är de, som vi anser, följer kursplanen för svenska minst gäl-

lande skönlitteratur. En annan respondent, som har varit verksam i 22 år, är dock den som 

arbetar mest snarlikt med det som kursplanen tar upp, anser vi. Vi undrar hur lärarnas ar-

betssätt kan skilja sig åt då de arbetar med samma styrdokument som de enligt lag måste 

följa. Vi frågar oss om det kan bero på personligt engagemang. För oss är det av stor vikt att 

följa läroplan och kursplan eftersom de anger riktningen på hur undervisningen ska planeras. 

Vi funderar om de lärare som inte fått studera Lpo 94 under sin lärarutbildning har svårare 

att tolka och arbeta utifrån den än de lärare som utbildats då Lpo 94 varit verksam. Det skul-

le kanske kunna vara så att lärarutbildningarna är bättre på att utbilda i kursplaner och läro-

planer än de kompetensutvecklingsdagar verksamma lärare får för att ta del av och lära sig 

en ny kursplan och läroplan. På lärarutbildningen får studenterna dessutom en längre tid på 
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sig att reflektera, diskutera och lära sig att arbeta utifrån en läroplan eller kursplan än vad 

redan verksamma lärare får som samtidigt måste arbeta. Detta är två förklaringar som vi tror 

kan vara orsaken till att lärarna som arbetat en längre tid inte arbetar helt i linje med vad 

som står i kursplanen. 

 

I den nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2010a), poängteras skönlitteraturens roll i under-

visningen på ett tydligt sätt vilket det inte görs i Lpo 94 (Skolverket, 2006). När Lgr 11 

(Skolverket, 2010a) ska implementeras i skolan hoppas vi att lärare ser vilken betydelse 

skönlitteraturen bör ha i undervisningen och hur ett sådant arbete kan struktureras upp. Mol-

loy (2007) ställer sig kritisk till hur otydligt formulerad kursplanen i svenska är när det gäll-

er skönlitteratur och hur litteraturen skulle kunna vara identitetsutvecklande för eleverna. Vi 

hoppas att Lgr 11 (Skolverket, 2010a) ska bli tydligare för verksamma lärare och att de ser 

litteraturens fördelar för elevernas utveckling. Vi kan även tänka oss att ytterligare en orsak 

till att respondenterna inte arbetar mer med skönlitteratur är att de, precis som Amborn och 

Hansson (2002) beskriver, blandar ihop begreppen uppnåendemål, betygskriterier och kurs-

plan. Författarna menar att när dessa begrepp blandas ihop använder lärarna de mer lätt mät-

bara uppgifterna och inte skönlitteraturen.  

 

Lärarnas syfte med att läsa skönlitteratur 

En av de viktigaste frågorna gällande all undervisning i skolan är frågan varför. Den didak-

tiska frågan varför svarar på varför ett visst moment ska vara med i undervisningen. Denna 

fråga är viktig för både elever och lärare för att alla undervisningsmoment ska bli menings-

fulla. Vi ställer oss då frågan varför ingen av respondenterna påtalade hur kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2008) belyser ämnet skönlitteratur. I kursplanen kan vi tydligt se vil-

ken roll skönlitteraturen ska ha i undervisningen. Kursplanen är något alla lärare ska följa 

och arbeta efter. Syftet med att ha skönlitteratur i skolan bör grunda sig i kursplanen och 

svara på frågan varför och sedan planeras efter detta. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står det 

inte uttalat vilken roll skönlitteraturen ska ta i undervisningen. Vi kan däremot se en tydlig 

koppling mellan de mål som finns i Lpo 94 och hur de kan uppnås med utgångspunkt i en 

skönlitterär bok. Genom att läsa och aktivt arbeta med olika typer av skönlitterära böcker 

med varierat innehåll, anser vi, att eleverna ges möjlighet att nå dessa mål då många författa-

re skriver om bland annat kultur och historia. Språket i dessa böcker är många gånger bra att 

använda som förebild för välskrivna texter när eleverna själva ska skriva. 

 

Upplevelsen av läsning är något som betonas av alla respondenter. Några av dem påtalade 

att de vill skapa en gemensam mysig vilostund där det inte krävs något av eleverna utöver 

att de ska lyssna. Nilsson (2007) menar att eleverna behöver få dessa stunder och känna att 

alla texter inte behöver bearbetas till dess yttersta utan kan emellanåt bara ses som konst. 

Den stund när läraren läser högt för eleverna då de ska få en upplevelse, tror vi, kan vara av 

stor betydelse speciellt för de elever som inte får den upplevelsen hemma. Genom att läraren 

läser högt för eleverna, endast för njutningens skull, kan detta bli en inspiration för eleverna 

som sedan ska läsa på egen hand. Inspiration till vidare läsning var något som tre av respon-

denterna belyste. Deras syfte var att eleverna skulle känna lust och glädje inför vidare läs-

ning. För oss blir det naturligt att prata om boken då vi vill att alla elever ska få en förståelse 
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för det lästa. Däremot håller vi med Nilsson om att alla texter inte behöver bearbetas mer än 

så. 

 

Tävlingsmomentet om att läsa flest antal sidor var ytterligare ett syfte som respondenterna 

menar kan motivera eleverna till att läsa mer. Vår åsikt är att eleverna kan uppskatta sådana 

tävlingar men de kan även signalera till eleverna att läsningen i sig och förståelsen för det 

lästa inte är viktigt. Signalen till eleverna kan då bli, från läraren, att endast läsa så mycket 

som möjligt. Vi har svårt att se vad respondenterna anser att eleverna får ut av denna aktivi-

tet. Lästävlingarnas fokus hamnar på målet och inte på läsningen i sig. Fokuseras det på läs-

ningen och om det är det som är syftet, anser vi, att eleverna kan utveckla en god läsförmå-

ga. Respondenterna menar att elevernas läsförmåga utvecklas men de nämner inte det som 

ett syfte med att läsa skönlitteratur utan de nämner det under vad eleverna lär sig. Vi tror att 

detta kan bero på att respondenterna tror att eleverna utvecklar denna förmåga automatiskt 

och att det inte är något som de måste undervisa i. Vi funderar kring varför lärarna inte be-

rättat att de undervisar i läsförmåga då internationell forskning visar på att elevers läsförmå-

ga har försämrats på senare år. 

 

Ett annat syfte med att läsa skönlitteratur var att eleverna ska få utveckla kunskaper inom 

olika ämnen enligt respondenterna. I ett temaarbete kan många ämnen tas upp utifrån en 

skönlitterär bok. Andra syften med att läsa skönlitteratur, enligt respondenterna, var att ele-

verna skulle få förebilder för sitt eget skrivande, att de skulle få diskutera och reflektera 

samt få möjlighet att utveckla sin fantasi. Det här är mål som finns med i Lpo 94 (Skolver-

ket, 2006). Alla de syften som respondenterna tar upp är viktiga anser vi och de gör en kopp-

ling till läroplanen även om den inte är uttalad.  

 

Vad lärarna anser att eleverna lär sig 

Samtliga respondenter säger att den skönlitterära boken kan vara både språk- och kunskaps-

utvecklande. De menar också att läsförståelsen och läsvanan utvecklas i detta arbete. Utifrån 

intervjuerna förstår vi att respondenterna anser att eleverna lär sig både inom det språkliga 

och kunskapsmässiga men samtidigt berättar de att de arbetar på ett sätt där de inte använder 

den skönlitterära boken som kunskapskälla. Det är för oss svårt att förstå hur de arbetar då 

de först säger att de gör på ett sätt men sen säger att eleverna lär utifrån ett annat sätt. Först 

när vi frågar vad de anser att eleverna lär sig förklarar de att eleverna lär sig inom språket, 

olika ämnen och om sig själva. När vi frågade hur de undervisar framgår inte dessa kunska-

per utifrån intervjusvaren. Utifrån intervjuerna kan vi se att respondenterna har många tan-

kar och idéer kring läsandet av skönlitteratur och arbetet däromkring. De kunskaper respon-

denterna säger att eleverna får utifrån ett arbete med skönlitteratur stämmer väl överens med 

det som Amborn och Hansson (2002) förklarar med sina sex skäl till att läsa skönlitteratur. 

Jönsson (2007) menar att om kopplingar görs mellan det lästa och elevens erfarenheter lär 

eleven sig om sig själv, om texter och om andra läsare. Vi tror att om fler av respondenterna 

skulle börja arbeta på så sätt som det beskrivs i didaktisk litteratur, styrdokument och forsk-

ning skulle undervisningen bli intressantare och roligare för både lärare och elever. Under-

visningen skulle bli mer meningsfull, enligt oss, om de arbetar på det sätt som den didaktis-

ka litteraturen beskriver. 
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De flesta respondenterna berättade att eleverna utvecklar sig själva på ett djupare plan vid 

läsning av skönlitteratur. De berättar att eleverna får hjälp med olika känslor och sätt att vara 

samt verktyg för att uttrycka sig med. Detta är något som Ewald (2007) beskriver i sin av-

handling. Hon menar att skönlitteraturen är viktig för att människor ska kunna omvärdera 

sina tankar och åsikter. Langer (2005) beskriver att litteraturen kan få oss att se hur vi själva 

är och hur vi skulle kunna bli. Litteraturen hjälper oss att se saker och ting ur nya perspektiv. 

Hon påvisar också hur fantasin är viktig för barnens lust att läsa och lära. I likhet med Lan-

ger (2005) och respondenterna menar vi att elevernas fantasi utvecklas vid läsning av skön-

litteratur. Vi anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att bli bättre på att använda sin 

fantasi och att fantisera. När de sedan ska skriva egna texter kommer det de tidigare läst att 

hjälpa dem vid skapandet av detta. Precis som respondenterna, Ewald (2007) och Langer 

(2005) tror vi att eleverna utvecklas mycket på det personliga planet genom att läsa skönlit-

teratur. Dessutom tror vi att litteraturen kan hjälpa eleverna i svåra situationer och då de be-

höver sätta ord på sina känslor och tankar. Det kan kännas bra för eleverna att finna stöttning 

i olika situationer genom litteraturen. 

 

Didaktiska konsekvenser 

I bakgrunden har vi beskrivit hur ett arbete kring en skönlitterär bok skulle kunna se ut ur 

flera författares synvinklar. Vi vill bedriva undervisning där den skönlitterära boken är en 

självklar utgångspunkt där eleverna ska lära sig om språket, sig själva och om andra männi-

skor samt inom flera andra områden. Området kan variera från bok till bok men skulle ex-

empelvis kunna vara medeltiden eller om en viss genre inom skönlitteraturen. För att förtyd-

liga hur vi menar kommer vi nedan att ge ett exempel på hur ett sådant arbete skulle kunna 

se ut utifrån den skönlitterära boken Solstenen (1983) av Maj Bylock. 

 

Utifrån boken Solstenen kan flera ämnen integreras i arbetet. Eftersom Solstenen är en bok 

som utspelar sig på medeltiden lär sig eleverna om denna tidsperiod då de får följa karaktä-

rer som levde på den här tiden. Innan eleverna börjar läsa boken kan bokens titel och fram-

sida diskuteras. Innan varje lästillfälle kan också det som lästs tidigare summeras och disku-

teras. Mellan lästillfällena kan de koppla innehållet till sina egna erfarenheter samt läsa mer 

om medeltiden i andra böcker för att öka sin förståelse för tidsepoken. Under tiden som ele-

verna läser boken kan läraren hitta sidor där goda exempel finns för det svenska språket och 

dess uppbyggnad. Utifrån dessa kan läraren skapa meningsfulla lärosituationer kring språ-

ket. Miljö- och personbeskrivningar samt författarens målande språk kan också studeras och 

vara en förebild när eleverna själva ska skriva. Eleverna kan även få möjlighet att koppla 

sina egna erfarenheter till karaktärernas handlingar för att lära sig mer om sig själva. Bok-

samtal är något som kan användas under tiden boken läses. Under tiden läraren läser kan 

hon/han stanna upp för att prata om begrepp och vad texten handlar om. Det här görs för att 

alla elever ska ges möjlighet att förstå innehållet i texten. Uppgifter som kan göras efter bo-

ken är läst kan exempelvis vara att göra bokens handling till en teater, skriva brev till karak-

tärerna och göra en personbeskrivning utifrån det som beskrivits i boken och efter egen fan-

tasi. De uppgifter som vi menar att eleverna kan göra före, under och efter de läst är uppgif-

ter som genomförs både enskilt, i grupp och i helklass. Om läraren planerar sin undervisning 

på ovanstående sätt tror vi att arbetet blir både roligare, mer lärorikt samt varierat för elever 

och lärare. Genom att arbeta på liknande sätt som vi beskriver med hjälp av Solstenen lär sig 
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eleverna både inom det språkliga, personliga och kunskapsmässiga. I detta arbete uppfylls 

också flera av de mål som finns i Lpo 94 (Skolverket, 2006) och kursplanen för svenska 

(Skolverket, 2008) vilket kan kopplas till den didaktiska frågan varför vi ska arbeta på detta 

sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

En fortsatt studie inom detta område skulle kunna handla om vilken roll kursplanen och lä-

roplanen har i undervisningen när det gäller användandet av skönlitteratur. Det skulle vara 

intressant att se hur lärarna förhåller sig till kurplanen i sin undervisning och hur de planerar 

efter den. Eftersom en ny läroplan arbetats fram hade det varit intressant att se om lärare 

ändrar sitt sätt att se på skönlitteratur i undervisningen efter att den implementerats. 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som ställt upp på intervjuer trots att de haft ont om tid. 

Vi vill också tacka vår handledare, Agneta Welin Mod, för de tips och råd vi fått under arbe-

tets gång.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 
Vi heter Johanna Hedlund och Sofia Lundqvist. Vi går vår sista termin på Högskolan i Borås 

där vi läser till lärare för de yngre åldrarna. Om några veckor ska vi börja skriva på vår C-

uppsats som handlar om hur lärare arbetar med skönlitteratur i skolan. Vi hör av oss till dig 

då vi undrar om du har någon lärare i svenska i årskurs 4 som är intresserad av att ställa upp 

på vår undersökning? Vi kommer ställa några frågor om användandet av skönlitteratur i un-

dervisningen. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

för att vi sedan ska kunna gå igenom svaren flera gånger för att inte missa något viktigt. In-

spelningarna kommer naturligtvis att raderas när studien är slutförd. Materialet som vi får ut 

av intervjuerna kommer endast att användas till vår studie. Deltagarna har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst då det är frivilligt att delta. Vi hoppas på att främst kunna genom-

föra Intervjuerna under vecka 43.   

 

Om du har någon lärare i årskurs fyra som skulle vara intresserad av att delta i vår under-

sökning så ber vi dig att höra av dig så snart som möjligt till oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sofia Lundqvist och Johanna Hedlund 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Introduktionsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Behörig i svenska? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser har du undervisat i och undervisar i just nu? 

 

Frågor gällande skönlitteratur i skolan 

Kan du beskriva hur du arbetar med skönlitteratur?  

Enskilt, hela klassen, i grupp 

Arbetar du med skönlitteratur före, under och efter det lästa? 

 

Vad är ditt syfte med att läsa skönlitteratur för barnen? 

 

Kan du ge exempel på vad du vill att eleverna lär sig i arbetet med skönlitteratur? 

Kan du berätta hur du tänker kring läsandet av skönlitteratur och barns läran-

de? Hur tror du att läsandet av skönlitteratur kan påverka elevens lärande? 


