
 

 
 
 

Skönlitteraturens bidrag 
- En studie om lärares resonemang 

kring användandet av skönlitteratur i 
skolundervisningen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Avancerad Nivå  
Pedagogiskt arbete 

 
Christer Pettersson 

 
 

2018-LÄR1-3-A22 
 

 



 

Program: Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1 - 3 
Svensk titel: Skönlitteraturens bidrag - En studie om lärares resonemang 
kring användandet av skönlitteratur i skolundervisningen 
Engelsk titel: The contribution of fiction -A study of teachers reasoning 
around the use of in school education 
Utgivningsår: 2019 
Författare: Christer Pettersson 
Handledare: Magnus Levinsson 
Examinator: Anna Hellén 
Nyckelord: Skönlitteratur, uppfattningar, läs-och skrivutveckling, undervisning 

Sammanfattning 
 
Studien handlar om lärares tankar och resonemang kring användandet av skönlitteratur 
i undervisningen. I studien lyfts det fram vilka möjligheter skönlitteraturen öppnar upp 
i undervisningen. 
 

• Syftet med studien är att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet 
av skönlitterära texter i sin undervisning.  

 
Studien är en kvalitativ studie där fem intervjuer med lärare från två skolor 
genomfördes. Datan analyserades med hjälp den fenomenografiska metodansatsen. 
 
Ur bearbetningen av intervjumaterialet har fyra stycken beskrivningskategorier skapats.  
Skapa läsupplevelse och njutning, För läsintresset, För en ökad läs- och skrivutveckling 
och För ökad kunskap om omvärlden. Resultatet av studien visar att lärarna har goda 
kunskaper om vad skönlitteraturen kan användas till i undervisningen.  
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1. Inledning 
 
Dagens elever stöter på en mängd olika sorters texter i skolan, i någon form av lärobok, 
men även i form av skönlitteraturen. Studien gjordes för att undersöka lärares 
resonemang kring användandet av skönlitteraturen inom skolundervisningen. 
 
Under min lärarutbildning har det givits olika kurser med inriktning mot barns läs- och 
skrivutveckling. Min medvetenhet om vikten av att knyta an skönlitteratur till elevernas 
egna erfarenheter samt att individanpassa undervisningen har därvid ökat under 
utbildningens gång. I Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, LGR 11, står det att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 
(Skolverket 2011). 
 
Från tidigare upplevelser har jag observerat, via VFU och praktik, att lärare använt 
skönlitteratur som högläsning alternativt som individuell så kallad komfortläsning där 
ingen vidare diskussion förts kring det lästa. Studiens relevans hänger samman med 
frågan huruvida min uppfattning stämmer överens med lärares resonemang eller om de 
använder skönlitterära verk utifrån tidigare forskning kring området. Champs (2000) 
forskning visar att eleverna får ta del av människors historier och levnadssätt genom att 
skönlitteraturen ger eleverna ett annat perspektiv på lärandet. Vidare hävdar Nilsson 
(2007) att när elever som får arbeta med skönlitterära verk bidrar detta till en ökad läs- 
och skrivutveckling. Dock ska inte den primära uppgiften med skönlitteraturen i 
undervisningen vara att eleverna ska träna på sin läs- och skrivförmåga. Utan det är 
något som sker omedvetet hos eleverna vid undervisningstillfället. 
 
Av egen erfarenhet och tidigare forskning vet jag vilken stor påverkan skönlitteratur 
har och har haft på människor genom historien. Med det i åtanke syftar denna studie till 
att synliggöra F-3 lärares resonemang kring användandet av skönlitterära texter i sin 
undervisning.  



 
2 

2. Syfte 
 

• Syftet med studien är att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet 
av skönlitterära texter i sin undervisning.  
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3. Bakgrund 
 
I bakgrunden behandlas först ”kursplanen i svenska” som belyser vad en lärare behöver 
utgå ifrån för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen. Vidare presenteras 
”språkutveckling” som belyser de språkliga fördelar eleverna får av skönlitteraturen. 
Tredje avsnittet ”identitetsskapande” lyfter fram hur skönlitteraturen påverkar 
elevernas identiteter. Därefter lyfts ”samtal” fram som framhäver fördelarna med att 
använda sig av skönlitteratur i samtal med eleverna. Slutligen under ”förstärka 
inlärningen” presenteras det hur skönlitteraturen kan användas för att utveckla 
elevernas lärande. Här kommer även begreppet twin text att presenteras. Frye, Trathen 
och Wilson (2009) beskriver twin text som när en lärare använder sig av både en 
skönlitterär text och en faktatext i sin undervisning. 

3.1 Kursplanen i svenska 
 
I kursplanen för svenska (Skolverket 2011) står det att syftet med svenskundervisningen 
är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Den svenska 
kursplanen belyser att elever genom sin undervisning ska möta samt få kunskap om 
skönlitteratur och eleverna ska ges förutsättningarna till att utveckla sin förståelse för 
världen omkring dem, sitt språk samt sin identitet. Eleverna ska även få möjlighet att 
analysera och läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

3.2 Språkutveckling 
 
Lindö (2005) menar att skönlitteratur kan fungera som en motbild till den stereotypa 
världsbild som den vardagliga populärkulturen ofta visar. När eleverna får samtala 
kring skönlitteratur tenderar de att bli mer delaktiga samtidigt som de kan bli personligt 
involverade. Följderna av detta blir att språket och eleverna utvecklas då de 
skönlitterära texterna påverkar eleverna på ett sätt som inte faktatexterna gör. Även 
Reichenberg och Fröhling (2014) framhäver skönlitteraturen som mera tacksam att 
samtala om med eleverna. Texterna är mer öppna och tolkningsmöjligheterna för 
eleverna lättare vilket underlättar möjligheten att bjuda in eleverna till att vara 
medskapare i undervisningen. Dock menar Reichenberg och Fröhling (2014) att 
informationen eleverna söker kan finnas mellan raderna, så kallad inferensläsning, eller 
på raderna och det gäller för läraren att få eleverna medvetna om detta. Det blir således 
av betydande vikt att lärare har en explicit undervisning kring inferensläsning för att 
låta eleverna utveckla denna förmåga. 
 
Vidare lyfter Reichenberg (2012) fram vikten av att samtala kring de skönlitterära 
texterna. Genom att eleverna diskuterar texterna får de ta del av de verktyg som krävs 
för att kunna analysera och förstå hur en text är uppbyggd och detta i sig hjälper 
eleverna att utveckla sin läsförståelse. Även Molloy (2008) lyfter i sin studie fram de 
många språkliga fördelar eleverna får av att använda skönlitteraturen i undervisningen. 
Genom att de skönlitterära texterna skrivs med en stor variation ger detta läraren 
verktygen som krävs för att elevernas språk ska utvecklas. Även Johansson och Sandell 
Ring (2012) menar att skrivning är en viktig del i en elevs läsprocess. Arbetar läraren 
med skönlitteratur och medvetet arbetar för språkutveckling där skrivning ingår, bidrar 
det till att eleverna bygger upp sin förståelse och detta ger möjlighet till vidare 
reflektioner och merkunskap.  
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Nilsson (2007) hävdar att skönlitterära verk hjälper till i läs- och skrivutvecklingen men 
att när eleverna får utgå från en skönlitterär text i sin undervisning ska inte den primära 
uppgiften vara att eleverna ska träna på sin läs- och skrivförmåga, utan det är något som 
sker omedvetet hos eleverna vid undervisningstillfället. Fokus vid användning av 
skönlitterära verk är att kunna utveckla sin fantasi och empati. 
 
Lindö (2005) belyser att vid högläsning av skönlitteratur bör lärare ha i beaktning att 
texten ska ha ett roligt innehåll som gör att läsningen blir till en positiv upplevelse för 
eleverna och därav blir en förebild för elevernas språk med nya ord och fraser. 
Blomqvist och Woods (2006) anser är att lärarna bör välja läroböcker med omsorg, det 
är väldigt viktigt att böckerna passar elevernas förståelsenivå. Lärarna ska även vara 
noga med att kontinuerligt förklara för eleverna när det uppkommer svåra ord. När detta 
görs underlättar lärarna för elevernas kunskapsutveckling, detta då merparten av 
eleverna har en tendens att fastna i ord som de inte förstår (till exempel färre, minst) 
Genom att kontinuerligt förklara dessa bidrar det till elevens läsförståelse.  
 
Även Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) menar att läsförståelse är mycket mer än 
förmågan att kunna läsa av en text, fokus ska ligga på att försöka skaffa sig en inblick 
i det man läser och försöka förstå vad texten berättar. Författarna lyfter fram att lärarna 
måste hitta rätt svårighetsgrad för eleverna. Är texten för svår, för abstrakt eller otydlig 
kommer eleverna ha svårt att förstå och få grepp om textens innehåll. Förstår eleverna 
inte innehållet i texterna blir det bara automatiserad avläsning och glädjen i läsningen 
försvinner. Lärarna har ett ansvar att förklara betydelsen med att läsa. Enligt Allard, 
Rudqvist och Sundblad (2001) är det nyckel till läsförståelsen. 
 
Smith (2000) lyfter fram fördelen med att eleverna får ta del av högläsning av 
skönlitteratur då de vänjer sig vid språket som används i skrivna berättelser. Elever som 
har fått många böcker upplästa och är vana vid språket tycker inte skriftspråket är 
egendomligt när de själva börja läsa. Även Chambers (2011) lyfter fram fördelen med 
högläsning. Att lärarna använder sig av högläsning av skönlitteratur är en viktig del när 
elever lär sig läsa. Det är ett sätt att vägleda eleverna genom att de då kan få lyssna på 
hur olika en skönlitterär text kan läsas. Chambers (2011) menar även att högläsning har 
en positiv effekt genom att den gör oss avslappnade. Han belyser att när någon läser 
högt ligger inte ansvaret på lyssnaren utan den kan istället slappna av och ta åt sig det 
lästa på sitt eget sätt.  
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3.3 Identitetsskapande 
 
Nilsson (2007) belyser i sin studie att skönlitteraturen är en betydelsefull del i elevernas 
skapande av sina egna identiteter. Skönlitteraturen ger eleverna möjligheten att sätta sig 
in i andras verkligheter och erfarenheter. Genom skönlitteraturen kan eleverna koppla 
ihop sina egna erfarenheter med indirekta erfarenheter från texten och där skapa en 
förståelse om samhället, historien, verkligheten och livet. Enligt Nilsson (2007) är det 
här som de skönlitterära texterna har sin sprängkraft och sin betydelse. ”Litteraturen är 
inte bara en källa till upplevelse, den är kanske framför allt en källa till kunskap” 
(Nilsson 2007). Även Hermansson Adler (2014) anser att skönlitteraturen kan användas 
för att främja lärandet och skapa empati hos eleverna, eftersom de flesta skönlitterära 
texterna är skrivna utifrån en berättelse vilket bidrar till en högre igenkännsfaktor hos 
eleverna. Molloy (2008) menar att vid användandet av skönlitteratur i undervisningen 
kan det bidra till att eleverna utvecklar sina personligheter. Genom att eleverna får ta 
del av litteratur som innehåller andra människors erfarenheter och problem kan eleverna 
lättare genom dessa texter skapa ett personligt band som påverkar deras personliga 
utveckling. 
 
Reichenbergs (2012) studie visar även att det läggs ett stort ansvar på den enskilde 
eleven att ta till sig innehållet i texterna. Även Bommarco (2006) betonar att genom 
skönlitteratur får eleverna inte bara möjlighet att ta till sig kunskap utan även möjlighet 
att skapa kunskap genom diskussioner med kamrater och lärare. Genom att lärarna får 
eleverna att arbeta med varierande texter och muntliga uppgifter kan kunskap 
förstärkas. 
 
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) belyser att när läraren läser för eleverna 
skapar eleverna nya kunskaper om att kunna föreställa sig inre bilder och världar. Vid 
ett efterföljande samtal kan även innehållet i texterna få en annan betydelse. Den 
enskilde eleven och gruppen förändras psykiskt under högläsningens gång, detta då 
tankarna förändras beroende på hur berättelsen i boken är uppbyggd. Författarna menar 
även att genom läsning kan eleverna skapa sig en förståelse av världen runtomkring, då 
eleverna får kännedom om värdegrund, relationer och samhället. Att skönlitteraturen är 
en betydande del i undervisningen är även något Lindö (2005) lyfter fram. Eleverna ges 
en stund att fantisera och föreställa sig något som inte finns i nuet och runt omkring. 
Lindö (2005) poängterar vidare att läsning av skönlitteratur stärker elevers vilja att 
berätta om egna erfarenheter och detta tenderar att locka eleverna till annan litteratur. 
Eleverna ges möjlighet genom litteraturen att känna empati för figurerna i texten vilket 
i sig bidrar till att elevernas identitet stärks. Även Molloy (2008) lyfter i sin studie att 
skönlitteraturen kan bli en utgångspunkt för olika samtal kring livsfrågor och etik då 
eleverna kan utgå från sina egna och andras uppfattningar. Molloy (2008) belyser att 
genom att läraren ger eleverna möjlighet att diskutera kan skönlitteraturen användas för 
att nå Skolverkets uppsatta förmåga att förstå sin omvärld, som i sin tur är en del av 
skolans demokratiska fostran.  
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3.4 Skönlitteratur som kunskapskälla 
 
Champ (2000) lyfter i sin studie att då huvuddelen av det som eleverna förväntas lära 
sig i skolan kommer från faktaböcker blir skönlitteraturen en väldigt bra extra 
komponent i undervisningen. För att öka elevernas medvetenhet är användandet av 
resonerande material väsentligt där eleverna får läsa i olika sammanhang för att träna 
sitt kritiska tänkande. Champ (2000) belyser att genom skönlitteraturen får eleverna ta 
del av människors levnadssätt och historier på ett sätt som faktaböcker inte gör. 
 
Enligt Nilsson (2007) är det tre viktiga delar en lärare bör tänka på vid användandet av 
skönlitteratur, 

• Skönlitteraturen kan och bör fungera som en källa till kunskap. 
• Skönlitteraturen kan ge upphov till att eleverna blir engagerade, aktiva och 

kunskapssökande utan lärarens överseende. 
• När eleven ser ett samband mellan den litterära världen och den verkliga världen ökas 

engagemanget och en tydlig förankring kan ske i undervisningen. 
 
Bommarco (2006) belyser i sin avhandling att valet av skönlitteratur är av stor 
betydelse. När lärarna väljer skönlitteratur måste de tänka på att elevernas 
igenkännandefaktor bör vara stor och välja text som kan intressera eleverna. Bommarco 
(2006) menar att det är först då litteraturen kan fylla sitt syfte. 
 
Nilsson (2007) anser att det finns några centrala frågor som läraren bör ställa sig vid 
val av litteratur: ”Varför väljer jag just denna bok?”; ”Vad vill jag att läsningen ska 
resultera i?” och ”Vad vill jag att mina elever ska lära sig genom att läsa denna bok?” 
(Nilsson 2007). Vidare hävdar Nilson (2007) att det litteraturpedagogiska arbetet bör 
utgå ifrån vad undervisningen ska innehålla, vad är det läraren vill att eleverna ska lära 
sig? Även Smith (2000) belyser att texterna eleverna får bör handla om sådant som de 
är intresserade av eller har någon egen erfarenhet av, då kan de lättare ta till sig 
innehållet i texten och skapa ett läsintresse, vilket oftast är en av anledningarna med de 
skönlitterära böckerna eleverna läser. 
 
Hermansson Adler (2014) framhäver även många fördelar med att låta facklitteratur, 
läroböcker eller annat skolmaterial användas tillsammans med väl vald skönlitteratur. 
Skönlitteraturen förklarar, illustrerar och utgör ett underlag för förståelse för eleverna. 
I sin artikel lyfter Frye, Trathen och Wilson (2009) fram fördelarna med att använda 
skönlitteratur som förstärkning av vanliga faktatexter. När läraren använder sig av två 
sorters texter förbättras elevernas läsförståelse samt intresset och engagemanget ökar. 
Läraren ger eleverna möjligheten att engagera sig i ett lärande som är både rikt och 
meningsfullt. Även Johnson och Furtado (2010) och Soalt (2005) framhäver fördelarna 
med att använda sig av en blandad genre i sin undervisning. Genom att lärarna använder 
sig av ett tema i undervisningen hjälper eleverna varandra att identifiera och förstå 
skrivsätten som används i skönlitterära texter samt faktatexter. Även här lyfter 
författarna fram fördelarna med att använda sig av twin text i sin undervisning då 
eleverna motiveras att läsa samtidigt som de tar till sig fakta. Soalt (2005) hävdar i sin 
studie att en skönlitterär text och en faktatext på samma område är som två bitar av en 
tavla. Där skönlitteraturen erbjuder en mer personlig och subjektiv syn och där 
faktatexten ger ett mera öppet och objektivt perspektiv på lärandet. Genom att läraren 
använder sig av dessa två texttyper för samma ämne blir det en mer helhetssyn över 
ämnet för eleverna och de kan ta till sig informationen på olika sätt.  
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Camp (2000) framhäver i sin forskning fördelarna med att använda två olika textböcker 
varav en skönlitterär och en faktatext som introducering av ett ämne. När faktatexten 
svarar på frågor och ger mera raka svar öppnar skönlitterär text och dess struktur upp 
för ett annat lärande vilket ger elever ett lättare sätt att ta till sig kunskap. Vidare menar 
Champ (2000) att variationen av genrer ger eleverna ökade möjligheter att ta till sig ett 
ämne. Genom att använda sig av en skönlitterär bok vid introducering av ett ämne och 
därefter byta över till användandet av faktaböckerna ger detta en mer fördjupad kunskap 
till eleverna. Champ (2000) framhäver även att elever ofta får kämpa med faktatexter 
då dessa ofta innehåller en stor del fakta med specifika ord på ett kort textstycke. Champ 
(2000) hävdar att skönlitterära texter är bra då eleverna kan skaffa sig lite 
bakgrundsinformation om ämnet för att sedan lättare fokuserar på vad de ska lära sig i 
faktaboken. Även Frye, Trathen och Wilson (2009) skriver i sin forskning om 
fördelarna med att introducera ett ämne genom twin texts. Genom att eleverna får 
samma undervisning från två håll skapar de sig en ökad medvetenhet om hur liknande 
ämnen kan introduceras genom olika genrer. Detta är även något Camp (2000) belyser. 
Han anser att om lärare använder sig av både en fakta- och en skönlitteraturtext i 
undervisningen väcks elevernas nyfikenhet och syftet för lektionen lättare uppnås. 
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4. Teoretisk ram 
 
I denna studie är det den fenomenografiska teorin som används för att undersöka F-3 
lärares resonemang kring användandet av skönlitterära texter i sin undervisning. I 
fenomenografin är uppfattningen om fenomenet det centrala och i den här studien utgör 
fenomenografin både teorin och analysmetoden. 

4.1 Fenomenografi  
 
Ference Marton utvecklade fenomenografi på 1970-talet som en följd av de kvalitativa 
forskningsprojekt inom den inlärningspsykologiska forskning som genomfördes på 
Göteborgs universitet. Martons forskning gick succesivt från att handla om inlärning 
till beskrivningen av ”människors uppfattning av aspekter av omvärlden” 
(Alexandersson 1994). Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattning av 
fenomen i omvärlden och detta uppfattningsbegrepp är fenomenografins mest centrala 
begrepp. Marton (1977) anser att ett fenomen alltid kan uppfattas på olika sätt av 
människor samt att dessa uppfattningar kan förändras över tid. Det är dessa variationer 
i människans omvärld som genom användandet av fenomenografin är intressant att 
belysa. Uppfattningarna är det som vi grundar våra resonemang på och Marton och 
Svensson anser att 
 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller 
som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den 
referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi 
bygger våra resonemang (Marton & Svensson, 1978 s.20). 

 
Marton (1981) hävdar att vid granskning av människors uppfattningar bör man använda 
sig av begreppen första och andra ordningens perspektiv. Det första koncentrerar sig på 
verkligheten i sig och det andra koncentrerar sig på mänskliga uppfattningar av 
verkligheten. Detta är även något Larsson (1986) belyser. Han beskriver att för att förstå 
den fenomenografiska teorin är det viktigt att veta att resultatet av forskningen alltid 
sker i andra ordningens perspektiv. Alexandersson (1994) betonar att i fenomenografin 
ska forskaren göra skillnad på människans åsikter om fenomenet och fokusera på själva 
innebörden hos fenomenet samt dess olika perspektiv. Vidare anser även 
Alexandersson (1994) att i fenomenografin finns det en vad- och hur aspekt. När en 
människa tänker eller handlar i ett sammanhang görs detta alltid i förhållande till något, 
det vill säga ett intentionalt objekt. Detta något består av ett innehåll och det är mot 
detta innehåll som människans riktar sitt medvetande. Alexandersson (1994) menar att 
det är det som är vad aspekten. Hur aspekten lyfts fram som hur uppfattningen är 
strukturerad och riktad.  
 
Fenomenografi var den teori som passade denna studie bäst. Marton och Booth (2000) 
hävdar att fenomenografi är en teori med inslag av metodverktyg som används för att 
förstå de olika undervisningsmiljöerna då den vänder sig till att söka efter fenomen, 
alltså uppfattningar, hos människor. Uppfattningar är något som är centralt i min studie 
då syftet med studien är att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet av 
skönlitterära texter i sin undervisning.  
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5. Metod 
 
I denna del kommer studiens metod och ansats redovisas. Här presenteras studiens 
genomförande gällande urval, intervju som undersökningsredskap, genomförande av 
intervju, analys och bearbetning av empiriskt material, etik samt tillförlitlighet, validitet 
och reliabilitet. Metodansatsen avslutas med att diskutera min och studiens objektivitet 
och reflexivet. 

5.1 Metodval  
 
Vid en fenomenografisk undersökning och analys tas uppfattningen ur sitt sammanhang 
och deras innebörder jämförs. Uppfattningen kan vara något som uttrycks utan att vara 
reflekterat eller medvetet eftersom uppfattningarna kan vara medvetna och omedvetna 
(Kihilström 2007). Eftersom studien undersöker F-3 lärares resonemang kring 
användandet av skönlitterära texter i sin undervisning är fenomenografi helt i linje med 
studiens syfte. Den tillhandahåller en teori om fenomenen och tillvägagångssätt för hur 
dessa kan studeras. Resultatet kommer att presenteras i form av olika 
beskrivningskategorier som representerar lärarnas uppfattningar. Uljens (1989) lyfter 
att inom fenomenografin används begreppet beskrivningskategorier för att ordna och 
belysa de kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp har av samma fenomen. 

5.2 Urval 
 
Det intervjuades lärare på två utvalda skolor där det hade skapat kontakter under min 
studietid. Dessa skolor valdes med omsorg. Totalt genomfördes det fem intervjuer med 
lärare som är behöriga att undervisa i årskurs F-3. De medverkande lärarna som deltog 
i studien har mellan 1.5-31 års yrkeserfarenhet. 
 
För att maximera chansen att finna skilda uppfattningar bör urvalet av respondenter 
spridas mellan ett stort antal intervjuobjekt som är relevant i förhållandet till 
problemställningen (Larsson 1986).  
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5.3 Intervju som undersökningsredskap 
 
Kihlström (2007) betonar att vid planeringen av intervjun måste syftet vara tydligt, vad 
är det som forskaren vill ha reda på. Det är studiens syfte som intervjufrågorna ska utgå 
ifrån. 
 
Intervjuerna i denna studie genomfördes genom en halvstrukturerad intervjumall. 
Beroende på vad respondenterna svarade gavs det möjlighet att skifta mellan 
intervjufrågornas ordningsföljd för att lättare föra ett samtal. Kvale och Brinkmann 
(2007) belyser fördelarna med att använda en halvstrukturerad intervju då det öppnar 
upp för att göra förändringar i frågornas form samt ordningsföljd beroende på svaren 
som fås. Detta för att ge forskaren möjlighet att anpassa sina följdfrågor i syfte att 
erhålla kunskap om det undersökta fenomenet. Den halvstrukturerade intervjun ansågs 
därför också passa den fenomenografiska ansatsen. Kihlström (2007) anser att vid en 
kvalitativ intervju är det viktigt att inte styra intervjun genom att ställa ledande frågor. 
Genom att fundera på sin egen förförståelse kan forskaren undvika detta. Det är utifrån 
respondentens svar och uppfattningar som en forskare bygger vidare och forskaren bör 
vara kritisk och bortse från sin egen förförståelse i största möjliga mån. Alla människor 
tänker på olika sätt och har olika erfarenheter beroende på deras bakgrund och det är 
intervjuarens uppgift att försöka identifiera dessa olika synsätt. Forskarens frågor som 
ställs till respondenten ska vara av typen ”öppna frågor” och det innebär frågor som har 
en svag struktur och som inte har någon bestämd ordning. Detta gör att det ges en 
möjlighet till att ställa följdfrågor som följer respondentens tankar och svar (Kihlström 
2007). 

5.4 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor. Alla intervjuer spelades in och 
genomfördes på ett avskilt och lugnt ställe. I början av intervjuerna samtalades det med 
respondenterna om deras bakgrund som lärare, något som inte rörde syftet, men för att 
respondenterna skulle vänjas sig vid att samtalet spelades in. När sedan frågorna som 
rörde syftet började gavs respondenterna tid att ge sina svar. Under hela intervjun 
ställdes det öppna frågor med följdfrågor samtidigt som nästa fråga dröjde. Detta 
gjordes för att respondenterna skulle erbjudas möjlighet att prata klart och få tid att 
utveckla sina svar, för att på så sätt nå syftet med studien. Inför alla intervjuer upplystes 
respondenterna om studiens syfte och att det var deras uppfattning av skönlitteratur som 
är centralt för studien och att det inte fanns något rätt eller fel svar. Intervjuerna tog 
mellan 13-26 minuter och efter varje intervju transkriberades dessa ordagrant. Detta för 
att den insamlade datan lättare skulle kunna analysera.  
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5.4.1 Analys och bearbetning av intervjuer 
Under detta stycke redogörs för hur resultatet av de kvalitativa intervjuerna bearbetats 
och analyserats utefter passande analysverktyg. För att få fram studiens resultat har en 
fenomenografisk ansats använts. 
 

5.4.1.1 Fenomenografisk analys 
Uljens (1989) menar att vid skapandet av beskrivningskategorier söker forskaren efter 
skilda uppfattningar av det valda fenomenet som undersöks. Uppfattningarna kopplas 
sedan in i den valda beskrivningskategorin och dekontextualiseras. Dessa 
beskrivningskategorier blir resultatet av den fenomenografiska forskningsprocess som 
utförts. Studiens syfte, att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet av 
skönlitterära texter i sin undervisning analyserades med hjälp av Dahlgren och 
Johanssons (2015) beskrivningar om hur en fenomenografisk analysmetod bör utföras. 
 
Steg 1: Att bekanta sig med materialet 
 
Bearbetningen av mina transkriberade intervjuer inleddes med att leta efter lärarnas 
funktioner inom skolundervisningen. 
 
Steg 2: Kondensation 
 
Genom att göra sökningar utifrån studiens syfte framträdde cirka 20 olika 
beskrivningskategorier. Vissa av dessa uppfattningar var snarlika och kunde slås ihop 
och vissa föll bort då de inte höll. 
 
Steg 3: Jämförelse 
 
Slutligen söktes det efter likheter och skillnader mellan resultatet. Detta var mycket 
krävande då många uppfattningar var väldigt lika. Jämförelsen slutade med att studien 
fick fyra stycken beskrivningskategorier: 
 

• Skapa läsupplevelse och njutning 
• För läsintresset 
• För en ökad läs- och skrivutveckling  
• För ökad kunskap om omvärlden  
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5.5 Etik 
 
När en studie ska genomföras finns det vissa etiska krav som behövdes uppfyllas. Då 
min studie berör människor har studien följt Vetenskapsrådets fyra etiska krav och 
principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002). 
 

• Informationskravet 
Det innebär att forskaren ska informera forskningsobjekten var informations ska 
publiceras. När intervjuerna planerades in med de berörda respondenterna 
skickades det samtidigt ut ett missivbrev som beskrev syftet med intervjuerna. 

 
• Samtyckeskravet 
Här måste samtliga medverkande lämna ett samtycke för att kunna delta i den 
vetenskapligas studie som ska genomföras. Detta krav uppnåddes genom att 
respondenterna gick med på att intervjuas för studien. 

 
• Konfidentialitetskravet 
Detta krav understryker att respondenternas identitet inte får röjas. Alla som deltog 
i studien är avidentifierade. När resultatet skulle sammanställas avidentifierade 
samtliga respondenter. Respondenterna namngavs till R1, R2, R3, R4 och R5.  

 
• Nyttjandekravet 
Detta krav innefattar vilka som kommer nyttja den genomförda studien. Inför alla 
intervjutillfällena meddelades respondenternas om detta krav. 

5.6 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Fejes och Thornberg (2015) kommer validitet i forskning från den kvantitativa 
traditionen men validitet kan även användas i kvalitativ forskning. Validitet innebär att 
forskaren verkligen mäter det den vill mäta. Det finns vissa forskare som är kritiska till 
användandet av termen validitet i kvalitativ forskning och vill hellre använda sig av 
begreppen rigorositet, trovärdighet eller tillförlitlighet. Dessa begrepp har att göra med 
hur pålitligt resultatet som forskaren har kommit fram till är. Författarna lyfter även 
fram en rad frågor som forskare kan ställa i en studie för att bedöma studiens 
tillförlitlighet, bland annat frågor som rör datainsamlingen, analysen och resultatet 
(Fejes och Thornberg 2015).  
 
Under hela studien har det försökts att i största möjliga mån hålla en hög nivå på 
validitet. Thurén (2007) menar att validitet innebär att forskaren verkligen undersökt 
det som forskaren vill undersöka. Detta mål har varit självklart under hela studien. Fejes 
och Thornberg (2015) frågor som rör datainsamling, analys och resultat har hela tiden 
använts för att säkerställa att studien och dess syfte bibehållet en hög kvalitet. För att 
undvika frågor som var irrelevanta eller opassande användes det en pilotstudie som 
möjliggjorde att studiens intervjufrågor revideras. Bryman (2002) menar att en 
pilotstudie är bra att genomföra för då kan forskaren få en uppfattning om frågorna är 
relevanta och ligger i rätt ordning. En pilotstudie ger även svar på om frågorna är tydliga 
nog för respondenterna eller om de ska ändras för att uppnå bättre förståelse hos 
respondenterna (Bryman 2002).  
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Reliabilitet anser inte Widerberg (2002) vara applicerbart vid en kvalitativ forskning, 
detta då det vid en kvalitativ forskning inte går att göra upprepade mätningar med 
samma resultat. Widerberg (2002) belyser dock att forskaren bör vara tillförlitlig och 
saklig på samma sätt som en forskare inom kvalitativ forskning är vid användandet av 
reliabilitet. 
 
Då min studie är baserad på intervjuer som söker efter ett fenomen faller den under den 
kvalitativa undersökningsmetoden. Det är lärarnas uppfattning och tolkningar av ett 
fenomen som efterfrågas och det innebär att begreppet reliabilitet är svårt att uppnå. 
Studien har eftersträvat att få så hög reliabilitet som möjligt. I studien har det använts 
en medbedömare för att på detta vis få interbedömarreliabiliteten prövad. När 
beskrivningskategorierna var färdiga testades dessa på en medbedömare för att 
uppskatta interbedömarreliabilitet. Testet gav mina beskrivningskategorier en 
interbedömarreliabilitet på 86 %. Uljens (1989) lyfter fram för att få reliabilitet i en 
studie som använder sig av fenomenografi som metodansats bör det eftersträvas att en 
medbedömare är med och prövar om de analyserade intervjuerna är i rätt kategori. 
 

5.6.1 Objektivitet och reflexivitet 
Objektivitet är när en individ är ”saklig, opartisk och inte missvisande” samt ”utan 
biavsikter” (Hermerén 1972). Hermerén (1972) menar även att när en forskare 
genomför sina intervjuer går det inte att vara helt objektiv, detta då alla individer har 
någon form av värderingar eller förutfattade meningar om ämnet som det ska forskas 
om eller ställa frågor om. Då det fans en yrkesmässig relation med alla intervjuobjekt 
framkom det tidigt att det kan bli svårt att vara helt objektiv. Detta då det är lätt att 
underförstått tolka det som lyfts under intervjun utan att det uttrycks verbalt, med andra 
ord tolka ”mellan raderna”. Alvesson och Thorhell (2011) menar att reflexivitet är när 
en forskare medvetet och konsekvent strävar efter att betrakta sin egen roll vid 
intervjutillfället. Vid intervjutillfällena testades min reflexivitet då mitt agerande 
placerat mig i bakgrunden och inte försökte ta talutrymmet från respondenterna. 
Alvesson och Thorhell (2011) anser även att reflexivitet är något som forskaren ägnar 
sig åt före och under studiens gång och är något som mer eller mindre kan påverka 
studies utgång.  
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6. Resultat 
 
Bearbetningen av intervjumaterialet utmynnade i fyra beskrivningskategorier: För 
läsintresset, Skapa läsupplevelse och njutning, För ökad kunskap om omvärlden samt 
För en ökad läs- och skrivutveckling. 
 
I resultatet avskiljs uppfattningarna från respondenterna och presenteras istället som 
samlade uppfattningar oberoende av respondent. Beskrivningskategorierna skapades 
utifrån den fenomenografiska analysen. Där söktes det efter uppfattningar i min data i 
förhållande till studiens syfte. I varje beskrivningskategori valdes de mest belysande 
citaten. Vissa av citaten kan även placeras in på fler än en beskrivningskategori. Alla 
respondenter förekommer inte i varje beskrivningskategori men är representerade i 
resultatet. Det är respondenternas uppfattning utifrån studiens syfte som är intressant 
och en rangordning tillför därför inget. Detta är något Uljens (1989) även lyfter fram 
då ”de enskilda kategorierna betraktas vara jämbördiga i förhållande till varandra. Det 
är fråga om innehållsmässigt skilda kategorier som är lika ”viktiga”, ”bra” eller 
”tunga”, som finner sig på samma nivå”. 

6.1 Skapa läsupplevelse och njutning 
 
Vid genomförandet av intervjuerna lyfte respondenterna uppfattningen att 
skönlitteraturen används i undervisningen för att skapa en positiv läsupplevelse för 
eleverna. Respondenterna lyfte även fram uppfattningen att skönlitteraturen används 
för att ge eleverna någon form av avkoppling samt att eleverna ska få en njutning av 
läsningen. Detta då läsningen blir ett sätt för eleven att ta det lugnt å ta en paus från 
världen och åka till ett fantasiland. Det är inga krav bara fantasi.  
 

Syftet att få den läsupplevelsen, en ren läsupplevelse. (R5) 
 

Man ska prata mycket om den, uppleva boken. Huvudpersoner, handlingen, man 
får så mycket gratis i skönlitteraturen. (R4) 

 
Att dom ska njuta av livet [paus] oavsett om det är bänkboken eller om jag läser. 
(R2)  
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6.2 För läsintresset 
 
Samtliga respondenter har en positiv uppfattning om att skönlitteraturen används för att 
skapa ett läsintresse. Respondenterna använder sig av olika arbetssätt och i olika 
omfattning av skönlitteratur i undervisningen men deras uppfattningar om att 
skönlitteraturen används för att skapa ett läsintresse förenar dem. Det används bänkbok, 
boksamtal och läsgrupper för att nå alla elever. Respondenterna lyfter även betydelsen 
av att skönlitteraturen används för att öka läslusten hos eleverna. Även vikten av att ha 
tillgång till ett skolbibliotek med en kompetent bibliotekarie är något som kan göra 
jättestor skillnad för läsintresset. Respondenterna belyser även att skönlitteraturen är ett 
givande komplement för att skapa ett intresse för ett framtida ämne eller tema.  
 

Jag tror det är viktigt att dom får läsa något som dom själva är intresserade av. 
(R4) 

 
En egen bänkbok och att ha, som dom kan läsa i. Det är viktigt att det är en som 
dom själva vill läsa så man inte bara ger dom en. (R2) 

 
Det är ju intressant med boksamtal och läsgrupper och sånt där. Att får barnen att 
skapa ett läsintresse hos dom. Att få barnen att tycka om att läsa. Att kunna dela med 
sig när de har läst något, berätta om någon bra bok eller spännande bok. (R4) 

 
Att få barnen att skapa ett läsintresse hos dom. Att få barnen att tycka om att läsa. 
(R2) 

 
Jag tror skönlitteraturen att ha som [paus] att läsa ihop med barn, det utvecklar 
deras läsintresse. (R3) 

6.3 För ökad kunskap om omvärlden 
 
Under intervjuerna belyste respondenterna uppfattningen att skönlitteraturen används 
för att ge eleverna en ökad kunskap om omvärlden. Respondenterna lyfte uppfattningen 
att skönlitteratur bidrar med ett annat lärperspektiv till eleverna. Även uppfattningen att 
skönlitteraturen används för att få eleverna att ta del av andras historier och levnadssätt 
lyftes fram under intervjuerna. Respondenterna lyfter i intervjun att om läraren 
använder sig av skönlitteratur vid ett tematiskt arbete bidrar det till att öppna upp andra 
infallsvinklar som läraren sedan kan utgå ifrån men även att skönlitteraturen används 
som komplement till faktaböckerna. Respondenterna anser att det är lättare att komma 
ihåg fakta om eleven via skönlitterär högläsning kan visualisera berättelserna. Att 
eleverna kommer ihåg sånt som man har upplevt även om det är i fantasin. Fakta är 
ibland abstrakt medan skönlitteratur går att förhålla sig till. 
 

Om man jobbar med teman att man vill får in nya infallsvinklar. Ta en annans 
perspektiv på olika saker kanske. (R4) 

 
Få dom nyfikna liksom, för får man dom nyfikna inom det här temat, så skulle 
man kunna jobba med det sen. (R3) 

 
Vad man än läser, Att hitta teman, att hitta bra texter att passa till det. Att det ska 
vara roligt och spännande. (R2) 

 
När vi läser om forntiden då har man såklart massa faktaböcker så har vi någonting 
som man har som högläsning. (R2)  
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6.4 För en ökad läs- och skrivutveckling 
 
Respondenterna lyfter fram många tankar om hur skönlitteraturen används för att träna 
elevernas läs- och skrivutveckling. Uppfattningen att eleverna får skiva väldigt mycket 
utifrån de skönlitterära texterna vilket bidrar till en ökad skrivutveckling lyfts i 
intervjuerna. Respondenterna betonar även att de väljer högläsningsböcker utifrån olika 
syften, utifrån vad de vill att elevernas ska träna på. Respondenterna utformar även 
andra uppgifter och vidarearbeten utifrån böckernas handling. Den skönlitterära texten 
blir en grund att bygga vidare kunskap på olika sätt. 
 

Sen brukar vi ha lite olika uppdrag utifrån dom kapitel som dom har i läsläxa, 
så då kanske dom ska, någon gång kanske det är att, dom ska leta reda på 
svåra ord, vad är det. Och då ska dom skriva upp dom i en annan bok. Skriva 
upp alla svåra ord så jobbar vi med dom orden nästa gång. (R3)  

 
Den här högläsningsboken använder jag ju lite i syfte att dom ska få 
läsförståelse. (R1) 

 
Genom att läsa så får man ju hoppas att dom får ökad läsförståelse och 
ökad läsförståelse bidrar ju till ökad måluppfyllelsen i alla ämnen. Så det är 
lite a och o att man har en bra läsförståelse. (R4) 

 
Ju mer du läser ju bättre är det, du får så mycket gratis, du får så mycket 
med stavning, du får ju också läsförståelsen givetvis, ju mer du läser, asså 
läsningen är ju jätteviktig. (R5)   
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Sammanfattningsvis anser respondenterna att läsa skönlitterära böcker ger en positiv 
läsupplevelse för eleverna. Skönlitteraturen används för att eleverna ska få ta det lugnt, 
njuta, ta en paus från världen och åka till ett fantasiland. Skönlitteraturen används även 
för att eleverna ska skaffa sig ett läsintresse. Då kunskapen som kan förmedlas från 
skönlitteraturen är oerhört bred och kan användas till så mycket får eleverna lika mycket 
kunskap även om de läser själv, får skönlitteraturen uppläst eller om den pratas om i 
läsgrupper och i boksamtal. Respondenterna lyfter även att betydelsen av att ha en 
kompetent bibliotekarie är något som kan göra stor skillnad för läsintresset. 
 
Även att använda skönlitteraturen för att ge eleverna öka kunskap om ett valt tema där 
skönlitteratur bidrar med ett annat lärperspektiv till eleverna. Eleverna får genom att 
läsa och lyssna på skönlitterära böcker träna på empati, ta del av andras historier och 
levnadssätt och på detta sätt ökar elevernas kunskaper om omvärlden. Att växla mellan 
skönlitterära- och faktaböcker i undervisningen är ett utmärkt komplement till lärandet 
för eleverna. Respondenterna lyfter att eleverna har enklare att komma ihåg fakta om 
eleven via skönlitterär högläsning kan visualisera berättelserna. Att eleverna kommer 
ihåg sånt som man har upplevt även om det är i fantasin. Fakta är ibland abstrakt medan 
skönlitteratur går att förhålla sig till. 
 
Även att skönlitteraturen är ett utmärk lärosätt för att träna elevernas läs- och 
skrivutveckling är något alla respondenter lyfter under intervjuerna. Respondenterna 
betonar att skönlitteraturen utvecklar elevernas läs- och skrivutveckling på olika sätt. 
Skönlitteraturen kan användas för att utveckla elevernas läsförmåga vilket enligt 
respondenterna hjälper eleverna i alla ämnen. När eleverna får skiva mycket utifrån 
skönlitteraturen utvecklas elevernas skrivförmåga. Respondenterna belyser en rad 
metoder som lärarna använder sig av för att uppnå sina mål med skönlitteraturen. 
Bänkbok, högläsning, läsgrupp och boksamtal belyser alla respondenter som viktiga 
metoder för att eleverna ska ta till sig undervisningen Respondenterna lyfter även att de 
väljer olika högläsningsböcker utifrån olika syften, utifrån vad de vill att elevernas ska 
träna på. Respondenterna utarbetar även andra arbetsuppgifter och vidarearbeten utifrån 
böckernas handling. Den skönlitterära texten blir en grund för läraren att bygga vidare 
elevernas kunskaper på.  



 
18 

7. Diskussion 
 
I diskussionen kommer de första att presentera studiens resultatdiskussion samt de 
didaktiska konsekvenserna som framkom under gång. Vidare presenteras 
metoddiskussionen där studiens styrkor, svagheter, osäkerheter och hinder för en 
liknande studie diskuteras. Avslutningsvis lyfts det fram lite tankar om vidare 
forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet av 
skönlitterära texter i sin undervisning. Här kommer studiens syfte kopplas ihop med 
den teoretiska utgångspunkten, tidigare forskning samt resultatet som framkommit. 
Den teoretiska utgångspunkt detta arbete bygger på är fenomenografin. Inom 
fenomenografin är uppfattningar om ett fenomen det mest centrala begreppet. 
 
I LGR 11 står det att all undervisning ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (Skolverket 2011). Med det resultat som framkommit i studien 
synliggörs de positiva användningsområden som skönlitteraturen för med sig. Genom 
skönlitteraturens enorma bredd och djup är det relativt enkelt för läraren att använda 
sig av skönlitteraturen i undervisningen för att nå de kunskapsmål som är inskrivna i 
LGR 11 där undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
 
Samtliga respondenter var positiva till skönlitteratur i sin undervisning och lyfte 
uppfattningen att rätt skönlitteratur skapar ett läsintresse hos eleverna. Respondenterna 
betonade även att om läraren använder skönlitteratur rätt bidrar det till en ökad 
läsförståelse. Detta är även något som styrks av Bommarco (2006), Nilsson (2007) och 
Smith (2000), som alla lyfter fram betydelsen att välja rätt sorts skönlitteraturer. 
Elevernas igenkännandefaktor bör vara stor och därför bör texter väljas som kan 
intressera eleverna. Det finns några centrala frågor en lärare bör ställa sig själv för att 
få ut det maximala av boken till eleverna, Varför väljer jag just denna bok?”; ”Vad vill 
jag att läsningen ska resultera i?” och ”Vad vill jag att mina elever ska lära sig genom 
att läsa denna bok?”. Det är först då litteraturen kan fylla sitt fulla syfte. Detta är även 
något som Blomqvist och Woods (2006) betonar. 
 
Läraren bör välja böcker med omsorg så att de passar elevernas förståelsenivå. Lärarna 
ska även vara noga med att kontinuerligt förklara för eleverna när det uppkommer svåra 
ord. När detta görs underlättar lärarna för elevernas kunskapsutveckling. Resultatet 
visar en positiv attityd till skönlitteratur i undervisningen och hur den tenderar att hjälpa 
till att utveckla elevernas läs- och skrivutveckling. Respondenterna lyfter precis som 
forskarna (Reichenberg 2012, Bommarco 2006 och Molloy 2008) att skönlitteraturen 
bidrar till att elevernas läsförmåga ökar när de får prata om texterna och diskutera dessa. 
Då får eleverna ta del av de verktyg som krävs för att kunna analysera och förstå hur en 
text är uppbyggd och detta i sig hjälper eleverna att utveckla sin läsförståelse Genom 
att de skönlitterära texterna skrivs med en stor variation ger detta läraren verktygen som 
krävs för att elevernas språk ska utvecklas vid användning av skönlitteratur. Nilsson 
(2007) hävdar dock att den primära uppgiften för skönlitteratur inte ska vara att eleverna 
ska få träna på sin läs- och skrivförmåga utan det är något som sker omedvetet hos 
eleverna vid undervisningstillfället med skönlitteraturen.   
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Johansson och Sandell Ring (2012) anser att om läraren arbetar med skönlitteratur och 
medvetet arbetar för språkutveckling, där skrivning ingår med eleverna, bidrar det till 
att eleverna bygger upp sin förståelse och detta ger möjlighet till vidare reflektioner och 
merkunskap. Vidare menar Rudqvist och Sundblad (2001) att läsförståelse är mycket 
mer än förmågan att kunna läsa av en text. Fokus ska ligga på att försöka skaffa sig en 
inblick i det man läser och försöka förstå vad texten berättar. Författarna betonar att 
lärarna måste hitta rätt svårighetsgrad för eleverna. Är texten för svår, för abstrakt eller 
otydlig kommer eleverna ha svårt att förstå och få grepp om textens innehåll. Förstår 
eleverna inte innehållet i texterna blir det bara automatiserad avläsning och glädjen i 
läsningen försvinner. 
 
Uppfattningen att skönlitteraturen används i undervisningen för avslappning och 
njutning är något Chambers (2011) delar med respondenterna. Han, precis som 
respondenterna, hävdar att högläsning har en positiv effekt och att den gör att eleverna 
kan slappna av. Vidare menar Chambers (2011) att vid högläsning av skönlitteratur 
ligger inte prestationen på lyssnaren utan eleverna kan istället slappna av och njuta och 
ta åt sig det upplästa på ett annat sätt. Respondenterna, precis som Nilsson (2007), lyfter 
fram att skönlitteraturen bör väljas utifrån ett klart syfte, det vill säga, vad eleverna ska 
få ut av det lästa. Både respondenterna och litteraturen lyfter fram är det viktigt med 
lugnande stunder för eleverna. Men dessa bör inte vara det primära syftet med 
skönlitteraturen utan bör vara en positiv bieffekt. Lärarna bör alltid ha ett syfte med 
läsningen, även om det bara är att eleverna ska få en ren läsupplevelse. Förutom att 
skönlitteraturen används till kunskap kan skönlitteraturen användas som en källa för 
upplevelser för eleverna. Även Lindö (2005) belyser användandet av skönlitteratur som 
något positivt. Eleverna får en stund fantisera och föreställa sig något som inte finns i 
nuet och runt omkring. Detta är även något som Dominković, Eriksson och Fellenius 
(2006) belyser. När läraren läser högt för eleverna skapas det kunskap samt inre bilder 
och världar hos eleverna. Precis som när respondenterna har högläsning eller boksamtal 
kan ett efterföljande samtal om innehållet i texterna få en annan betydelse. Detta är 
något som Reichenberg och Fröhling (2014) framhäver, skönlitteraturen är mera 
tacksam att samtala om med eleverna. Texterna är mer öppna och 
tolkningsmöjligheterna för eleverna lättare vilket underlättar möjligheten att bjuda in 
eleverna till att vara medskapare i undervisningen. 
 
Att skönlitteraturerna ger eleverna en ökad kunskap om omvärlden via sin enorma 
bredd är en uppfattning respondenterna delar med forskarna. Champ (2000, Frye, 
Trathen och Wilson 2009 och Soalt 2005) lyfter alla att om läraren använder sig av en 
variation av genrer ges eleverna ökade möjligheter att ta till sig ett ämne. Genom att 
använda sig av en skönlitterär bok för att därefter byta över till en faktabok får eleverna 
en djupare kunskap än vad bara en faktabok hade gett eleverna. Detta då 
skönlitteraturen bidrar till eleverna ökade kunskaper genom att böckerna erbjuder en 
mer personlig och subjektiv syn på lärandet som gör det lättare för eleverna att ta till 
kunskapen. Respondenterna belyser även uppfattningen att skönlitteraturen används för 
att få eleverna att ta del av andras historier och levnadssätt. Detta är något som 
Hermansson Adler (2014) anser då skönlitteraturen kan förklara, illustrera och utgöra 
ett underlag för förståelse för eleverna på ett annat sätt än annat skolmaterial. Champ 
(2000) lyfter i sin studie att då huvuddelen av det som eleverna förväntas lära sig i 
skolan kommer från faktaböcker blir skönlitteraturen en väldigt bra extra komponent i 
undervisningen.   
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För att öka elevernas medvetenhet är användandet av resonerande material väsentligt 
där eleverna får läsa i olika sammanhang för att träna sitt kritiska tänkande. Champ 
(2000) lyfter även att skönlitteraturen ger eleverna ett annat perspektiv på lärande som 
gör att de får ta del av människors levnadssätt och historier på ett sätt som faktaböcker 
inte gör. Respondenterna lyfter alla olika metoder gällande hur de arbetar och varför de 
väljer den metoden. Alla använder sig av samma metoder, högläsning, läsgrupp, 
bänkbok samt boksamtal. Det som skiljer respondenterna åt är vad de vill ha ut av den 
valda metoden. Respondent R1 använder sig av högläsning för att eleverna ska få 
koppla av och njuta medan respondent R2 kan använda sig av högläsning av 
skönlitteratur som komplement till undervisningen. Soalt (2005) belyser fördelarna 
med att blanda olika textgenrer, detta då en skönlitterär text och en faktatext på samma 
område är som två bitar av en tavla. Den skönlitterära texten erbjuder eleverna en mer 
personlig och subjektiv syn och där faktatexten ger ett mera öppet och objektivt 
perspektiv på lärandet. Genom att läraren använder sig av dessa två texttyper för samma 
ämne blir det en mer helhetssyn över ämnet för eleverna och de kan ta till sig 
informationen på olika sätt. Både respondent R1 och R2 använder skönlitteraturen på 
ett, enligt Soalt (2005) givande sätt. Chambers (2011) menar även att högläsning har en 
positiv effekt genom att den gör oss avslappnade. Han belyser att när någon läser högt 
ligger inte ansvaret på lyssnaren, utan den kan istället slappna av och ta till sig det lästa 
på ett annat sätt. Respondenterna R2, R3 och R4 lyfte fram i intervjuerna att de 
använder sig av skönlitteraturen vid tematiskt arbete då det ger nya infallsvinklar samt 
att skönlitteraturen erbjuder en mer spännande och roligare läsning än vanliga 
läroböcker så som faktatexter. Detta är något som Johnson och Furtado (2010) och Soalt 
(2005) belyser i sin forskning. Då lärarna blandar skönlitteratur med läroböcker bidrar 
detta till att eleverna motiveras att läsa samtidigt som de tar till sig fakta. 
 

7.1.1 Didaktiska konsekvenser 
Innan studien påbörjades och i sökandet efter befintligt material hade jag tron om en 
bra förförståelse till ämnet men under processens gång har det visat sig att det finns 
mycket att lära. Att använda skönlitteraturen rätt är viktigt som lärare och det är något 
som jag kommer ha stor användning av inom mitt framtida yrke. Utifrån tidigare 
forskning samt mitt resultat har min studie bidragit med att ta reda på vad lärares 
uppfattningar kring skönlitterära böcker är. De uppfattningar som lyfts fram är bland 
annat att det är av stor vikt att eleverna ska få en ökad läsförståelse, skapa läsupplevelser 
samt att användningsområdet inom de skönlitterära böckerna är stort, då de kan 
användas till bland annat tematiskt arbete och läsläxa. Sammanfattningsvis går det att 
se att skönlitteraturen inte bara används för ett syfte. Genom att lärarna använder den 
som utgångspunkt eller som komplement i undervisningen ger detta olika möjligheter 
för inlärning. Dock så gäller det för läraren har ett tydligt syfte med skönlitteraturen då 
texterna ofta har djup som gör att det finns mängder med utgångspunkter för eleverna 
och läraren att lyfta fram.  
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Reichenberg (2012) poängterar att läraren måste vara väldigt noga vid val av 
litteraturen. Det är alltid bra att läsa de böcker som läraren ska arbeta med, men 
problemet kan vara att läraren inte alltid hinner med att göra det då det finns andra 
uppgifter som anses vara viktigare. Under intervjuerna belyste respondenterna vikten 
av att ha en kompetent bibliotekarie. Detta då bibliotekarie ofta har ett stort kunnande 
om skönlitterära böckerna som kan bidra till elevernas läsutveckling. Respondenterna 
lyfte även fram den enskildes lärares kompetens som betydelsefull.  
Det är av stor betydelse att lärarna utgår ifrån elevernas intresse när de väljer 
skönlitterära böcker. Därför bör lärare vara kompetenta nog för att kunna fånga upp 
elevernas intresse. Att hitta bra böcker på egen hand kan vara svårt, det kan därför vara 
bra att ha en bra kontakt med en bibliotekarie. 

7.2 Metoddiskussion 
 
Här presenteras studiens styrkor och svagheter samt även vilka osäkerheter och hinder 
en forskare bör tänka på vid likande studier framöver. Avslutningsvis lyfts det lite 
tankar om vidare forskning kring studien. 

7.2.1 Styrkor och svagheter 
 
Förberedelserna inför intervjuerna flöt på väldigt bra. Inför studien genomförde en 
mindre pilotstudie med en mindmap-frågemall. Frågemallen var skapad för att 
respondenternas uppfattningar skulle bli samtalsämnet. Dock behärskade jag inte denna 
teknik vid samtalet och samtalen som genomfördes blev mindre lyckade. De utvalda 
lärarna för pilotstudien arbetar mycket med skönlitteratur i sin undervisning. Hade det 
redan där valts rätt intervjuteknik skulle utbytet från intervjuerna resultera i mer data. 
Bytet från en mindmap-frågemall till en halvstrukturerad intervju var helt rätt val. 
Återkopplingen från personerna som deltog i pilotstudien gav mig liknade respons som 
beskrivits ovan. Detta gjorde att det enkelt kunde ändras i intervjumallen. I och med att 
det genomfördes en pilotstudie inför studien framkom det ett antal förslag på 
förändringar. Dessa förslag gjorde att intervjumallen kunde revideras och i och med det 
blev det en tydligare koppling till mitt syfte. Själva genomförandet av intervjuerna gick 
väldigt smidigt, detta kan ha varit för min tidigare yrkesmässiga relation med 
intervjuobjekten och därigenom var de bekväma med min närvaro. Dock kan det vara 
en nackdel att ha en tidigare yrkesmässig relation med intervjuobjekten, då det finns 
risk att det som sägs mellan raderna inte kommer med i inspelningen av intervjun och 
då inte heller tas med i transkriberingen och i slutändan i studien. 
 
Att metodvalet blev en halvstrukturerad intervju och inte observation grundar sig på att 
studien var ute efter lärares uppfattningar. Lärarnas uppfattningar hade varit väldigt 
svårt att få fram genom observation då studien genomfördes under en begränsad tid. 
 
Alla lärare som intervjuades arbetar med någon form av skönlitteratur i sin 
undervisning, därför blev min studie inte helt representativ. Detta kan ha återspeglats i 
resultatet och gett en positiv bild av användandet av skönlitteraturen i undervisningen. 
Om en likande studie hade genomförts på andra skolor där lärarna valts ut slumpvis 
hade resultatet förmodligen varit annorlunda, detta då det inte är samma förhållanden 
på alla skolor. Under fem intervjuer är det ingen av respondenterna som har någon 
negativt att säga om skönlitteraturen. Respondenterna har en enad positiv syn på vad 
skönlitteraturen bidrar med och hur den bör användas för att nå dit lärarna vill.  
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7.3 Vidare forskning 
 
Som resultatet och forskningen visar ger ett arbete med en skönlitterär bok mer än bara 
njutning. Den kan leda till en utvecklad läs- och skrivförmåga, elever erbjuds möjlighet 
att se hur andra människors levnadsförhållande kan se ut och eleverna erhåller även ett 
bra komplement till faktatexter. Det hade varit intressant att göra en liknande 
undersökning men lite djupare och bredare. En sådan studie hade kunnat genomföras 
genom att bland annat intervjua fler lärare samt lägga till metoden observation. Även 
att lyfta ett elevperspektiv där elevernas tankar och åsikter får komma till tals hade varit 
spännande att belysa. Det hade också varit intressant att ta reda på hur eleverna upplever 
skönlitteraturen och vilken betydelse i undervisningen och vilken påverkan 
skönlitteraturen har på eleverna. Blir det liknade resultat på andra skolor och andra 
kommuner? Spelar det sociokulturella perspektivet någon roll? Hur påverkar lärarens 
engagemang elevernas läsförmåga? Detta är några frågor och tankar som hade varit 
intressant att få svar på
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 

Missivbrev 

till berörda lärare 

 

Mitt namn är Christer Pettersson och jag studerar till lärare vid Högskolan i Borås. Nu 
gör jag min sista termin på högskolan och skriver mitt examensarbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet av 
skönlitterära texter i sin undervisning. För att uppfylla syftet har jag för avsikt att 
intervjua verksamma lärare. 
 
Jag vill informera om att jag tar hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller. 
Deltagandet är frivilligt och deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. De som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de ska delta. I undersökningen antecknas, förvaras och 
rapporteras alla uppgifter om identifierbara personer på ett sådant sätt att enskilda 
personer inte kan identifieras 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christer Pettersson  



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 

• Hur kommer det sig att du ville bli lärare? Berätta gärna! 
• Hur många års erfarenhet har du av att undervisa? 
• Vilken årskurs arbetar du i? 
• Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

 
• Hur använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

 
• Hur tror du skönlitteratur påverkar elevernas läsförståelse? 

 
• Hur arbetar du med skönlitteratur för att främja elevernas läsförståelse? 

 
• I vilket syfte använder du skönlitteratur?  

 
• Hur hjälper skönlitteraturen att nå dina mål med undervisningen? 

 
• Hur användes skönlitteraturen när du började undervisa jämfört med nu?  

 
• Vad är din erfarenhet av skönlitteratur?  

 
• Vilka svårigheter ser du med skönlitteratur i undervisningen? 

 
• Vilken roll spelar skönlitteraturen för eleverna i skolan? 

 
• Hur tror du skönlitteraturen påverkar elevernas lärande? 

 
 
 
Fasta följdfrågor 
 
- Hur menar du då? 
- Förklara gärna? 
- Beskriv gärna? 
- Varför? 
- Beskriv och förklara gärna? 
- För vilket syfte?  
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