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Sammanfattning 
Denna rapport är skriven utifrån en komparativ fallstudie om hur grundskollärare använder 

sig av skönlitteratur i undervisningen. Syftet är att studera lärarnas förhållningssätt 

beträffande skönlitteratur i undervisningen ställt i relation till elevernas uppfattning om 

denna. Även litteraturteorier, undervisningsmetoder samt styrdokument sammankopplas 

med hur lärarnas praktiska arbete ser ut. Studien bygger på lärarintervjuer, elevenkäter, 

litteraturstudier, läsning av styrdokument samt studium av forskningsrapporter. Resultatet 

visar att lärarna till viss del bedriver undervisningen enligt styrdokument och litterära 

undervisningsmetoder. Däremot arbetar de inte i enlighet med vad litteraturteoretiker 

uttrycker om skönlitterär läsning. Elevernas enkätsvar visar att deras uppfattning inte alltid 

överensstämmer med vad lärarna berättat under intervjuerna. Trots att lärarna använder sig 

av skönlitteratur i undervisningen önskar majoriteten av eleverna ändå mer av detta.  

Nyckelord 
Skönlitteratur, litteraturteorier, undervisningsmetoder, styrdokument, läsning, 

svenskundervisning, grundskollärare, elever. 
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Inledning 
Vi har studerat på Lärarhögskolan i Stockholm i sju respektive nio terminer. Under vår 

utbildning har vi läst kurser som Didaktiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling samt 

Matematik i samspel med svenska. Genom dessa kurser har vi kommit i kontakt med 

skönlitteraturens betydelse för undervisningen. Vårt intresse för ämnet har successivt 

väckts under hela utbildningstiden. Bidragande till detta har varit inspirerande lärare, 

föreläsningar, litteratur, erfarenheter från vfu samt tidningsartiklar. I Svenska Dagbladets 

artikel 22/1, 2007 diskuteras barns läslust i bokslukaråldern, den tid då barnen är 10-12 år 

gamla. Fler undersökningar pekar på att barns läsförmåga i Sverige har försämrats. Artikeln 

belyser frågeställningen, om läsning av skönlitteratur har blivit något barn gör 20 minuter 

om dagen i skolan. Såväl lärare som föräldrar oroar sig för att barn i dag väljer bort läsning 

framför tv och dataspel (22/1, 2007). Även Thavenius skriver att våra elever lever i ett 

samhälle som alltmer präglas av en intensiv mediesocialisation där konsumtion av fiktion 

ökar och alltmer tas över av andra medier än den traditionella litteraturen (se Malmgren & 

Nilsson, 1993, s 247). Vi instämmer med SvD: s tidningsartikel och författaren samt 

vurmar för och värnar om skönlitterära böckers betydelse för unga människor, både i 

skolan och i hemmet. En artikel i Dagens Nyheter behandlar frågan om en litterär kanon. 

Folkpartiet föreslår att det ska finnas en litterär grund för elever i hela Sverige. 

Svenskämnet i skolan består av två viktiga områden, språk och litteraturhistoria. Eleverna 

ska uppnå en god läshastighet, läsförståelse, få kunskap om kulturarvet samt skapa ett eget 

läsintresse. Artikeln belyser vikten av en litterär kanon. Den klassiska litteraturen kan 

förmedla olika sammanhang och sammanfoga nya skönlitterära genrer för eleverna. En 

nordisk kanon kan även vara en länk till andra kulturer (23/4, 2007). Ytterligare en 

tidningsartikel behandlar ämnet skönlitteratur i skolan. Skolminister Jan Björklund vill ge 

litteraturen en mer framträdande roll i skolan p g a att läsandet bland ungdomar har 

minskat. Han tycker även att ämnet svenska kan ges mer tid och att läroplanen bör betona 

litteratur och läsning mer än den gör i dag. Tidningsartikeln nämner ännu en motivering för 

skönlitteraturens betydelse. Läsning kan bli en del av andra skolämnen och erbjuda vägar 

in i andra människors världar. Den får oss att resa i tid och rum samt ger perspektiv på 

kulturer som inte existerar i Norden (DN, 21/2, 2007). Ovan nämnda artiklar belyser vikten 
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av skönlitteratur, bearbetning av denna och hur betydelsefullt det är att läsandet som 

kulturarv förs vidare till kommande generationer. Mål som eleverna ska ha uppnått i slutat 

av det femte skolåret enligt Kursplanen i svenska för grundskolan är att:  

Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 

och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 

reflektera över texter (Skolverket, inrättad 2000-07). 

Detta blir mycket relevant för oss i vår kommande yrkesroll inför läraruppdraget då vi ska 

undervisa elever inom detta område.  

Bakgrund 
Vikten av att läsa har alltid starkt betonats i skolan. Så tidigt som 1854 skrev rektor P. E 

Svedbom, som ledde Nya Elemantar i Stockholm, boken Om de olika sätten att lära barn 

läsa (Amborn & Hansson, 1988, s 8). En historisk tillbakablick på skola, läsande och 

läroplaner visar att kyrkans inflytande genomsyrade läsundervisningen fram till 1858, då 

husförhören var måttet på läskunnigheten i landet. I den första undervisningsplanen 1919 

påpekas att barnen ska bekantas med svensk litteratur anpassad till elevernas ålder och 

utveckling. I den efterkommande undervisningsplanen 1955 nämns skönlitteraturen för 

första gången. Eleverna ska genom skönlitteraturen erhålla insikt om vilken litteratur som 

är värdefull. Troligtvis infördes bänkboken vid denna tid. Författarna menar att denna bok 

signalerar oviktighet då det lästa inte bearbetas, utan endast används vid korta och 

slumpmässiga tillfällen (ibid, s 8). Vidare införs grundskolan och Läroplanen för 

grundskolan 621(Lgr 62), där står att den skönlitterära undervisningen ska  /…/ stimulera 

läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet (Amborn & Hansson, 

1988, sidor 10-11).   

 

Svenskämnet hamnade under Läroplanen för grundskolan 692 (Lgr 69) i en kris, 

undersökningar visade att det nästan inte lästes någon skönlitteratur alls eller att elever var 

negativt inställda till läsning (Amborn & Hansson, 1998, sidor 10-11). Detta trots att det 

 2 

                                                 
1 Författarnas förtydligande – Med författarna menas, vi som har gjort denna studie. 

2 Författarnas förtydligande. 

 



  

poängteras i Lgr 69 att elever bör få många tillfällen till att uppleva litteratur, skriven för 

barn och ungdom. Läsningen bör syfta till att positivt påverka deras läslust. Amborn och 

Hansson berättar att problematiken med svenskämnets kris utifrån Lgr 69 ledde till en het 

debatt, där bl a Ulla Lundqvist3 hade en betydelsefull roll, som gjorde att det redan efter ett 

decennium utarbetades en ny läroplan, Läroplanen för grundskolan 804 (Lgr 80). Det 

betonas där att skönlitteraturen uttryckligen ska dominera svenskundervisningen. När 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 945 (Lpo 94) med tillhörande kursplaner 

övertar, framhävs inte skönlitteraturens betydelse för svenskämnet på samma sätt som i Lgr 

80 (ibid, sidor 10-11). Kursplanen i svenska framhåller att:  

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika 

länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma 

utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora 

livsfrågorna (Kursplanen i svenska, 2000, s 99).   

Det framgår tydligt av de olika läroplanerna att det historiskt har pågått en progression 

beträffande svenskundervisningen, framförallt angående skönlitteraturens betydelse för 

lärande. Eftersom detta ämne ständigt debatteras och diskuteras, krävs det professionella 

lärare som har insikt om den aktuella forskningen samt fördelarna med skönlitteratur i 

undervisningen.   

Syfte och problemformulering 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få insikt i hur tre grundskollärare för skolår 1, 3 respektive 5, 

använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. Syftet är även att undersöka hur dessa 

lärares elever upplever den skönlitterära undervisningen och ställa ovan i relation till vad 

styrdokument, litteratur samt olika litteraturteoretiker uttrycker om skönlitteraturens 

betydelse för undervisningen.  

 3 

                                                 
3 Ulla Lundqvist är litteraturvetare, författare och kritiker 

(http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=245767, 2007-06-06). 

4 Författarnas förtydligande. 
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Frågeställningar 
• Hur använder sig tre olika grundskollärare av skönlitteratur i sin 

undervisning?  

• Hur stämmer grundskollärarnas arbetssätt med skönlitteratur överens 

med elevernas uppfattning om undervisningen?  

• Hur förhåller sig grundskollärarnas undervisningsmetoder med 

skönlitteratur till vad styrdokument, litteratur och teorier om 

skönlitteraturläsning uttrycker? 

Teoretiska perspektiv 

Vad säger olika litteraturteoretiker? 

Rosenblatt, L. M. 
Huvudsyftet i Rosenblatts budskap behandlar hur betydelsefullt det är att undervisande 

miljöer åstadkommer ömsesidig påverkan mellan en berättelse och dess läsare. Denna 

reciproka interaktion benämner Rosenblatt som transaktion. Hon förklarar vidare att man, 

när man ska förstå en berättelse, varken kan skilja berättelsen eller läsaren åt. Anledningen 

är att kunskapen om en berättelse inte sker isolerad från vare sig texten eller läsaren var för 

sig (Rosenblatt, 2002, s 5). Inom litteraturteorin har man tidigare talat om interaktion, 

medan Rosenblatt, som vi tidigare nämnt, benämner företeelsen som transaktion. 

Skillnaden mellan dessa två är att interaktion är en process mellan två åtskilda objekt, 

medan transaktion innebär att text och läsare samspelar (Rosenblatt 1985, se Malmgren, 

1997, s 75). Rosenblatt menar fortsättningsvis att människan läser litteratur i ett efferent 

och/eller estetiskt sammanhang. När hon talar om efferent läsning innebär det att läsaren 

finner något som denne anser utgör budskapet i texten. Detta bevarar läsaren för att sedan 

kunna sammanfoga den efferenta läsningen med den estetiska. Med estetisk läsning menas 

att läsaren lever sig in i en berättelse och upplever dess litterära värld. Hon betonar att den 

efferenta och den estetiska läsningen inte står i motsats till varandra, utan utgör olika 
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betydande faktorer i transaktionen med texten som sker i läsningen – de båda 

förhållningssätten är avhängiga av varandra (Rosenblatt, 2002, sidor 10-11). Slutligen 

skriver hon att det mest essentiella i hennes teori är: 

/…/ föreställningen om dikten som en händelse i en läsares liv, som en handling, ett skapande, en 

eld som närs av mötet mellan en särskild personlighet och en särskild text vid en särskild tidpunkt 

(Rosenblatt, 2002, s 13). 

McCormick, K. 
McCormick symboliserar sitt litterära förhållningssätt som en dialogisk process mellan 

läsare och text. En text är skapad utifrån ett socialt sammanhang och har uppstått i en 

historisk kontext. Texten kan sedan läsas och återges i en annan form, i läsarens sociala 

bildning. McCormick behandlar och uttrycker åsikter om bl a tre olika litteraturteorier, 

kognitionsteorier, expressiva teorier samt socio-kulturella teorier. Hon har invändningar 

mot kognitionsteorier och anser dem fokusera för mycket på sakligheter och normer. 

Vidare menar McCormick att en text inte ska tolkas utifrån endast en ”riktig” betydelse. 

Hon är också kritisk till att läsning ovillkorligen sker utifrån texten. De Expressiva 

teorierna står enligt McCormick i kontrast till kognitionsteorierna. De expressiva teorierna, 

till skillnad mot kognitionsteorierna, sätter den enskilde läsaren i fokus vid skönlitterär 

läsning. Utifrån reader-response-rörelsen6, vilken McCormick representerar, reagerar 

reader-response-rörelsen mot att kognitionsteorier och expressiva teorier inte är förenliga 

med varandra. I förhållande till dessa två teorier representerar McCormick den tredje 

nämna teorin, den socio-kulturella. Denna teori håller jämvikten mellan de två tidigare 

åskådningarna. Hon har med hänsyn till sin teoretiska ideologi grundat en modell för att 

förklara den litterära receptionen7 där hon på likställda villkor försöker sammanföra text, 

läsare samt ett socio-historiskt sammanhang (McCormick, 1994, se Malmgren, 1997, sidor 

79-80).  
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6 Reader-response-rörelsen, en riktning inom litteraturforskningen som hävdar att textens betydelse skapas av läsaren 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=372952, 2007-04-23). 

7 Med reception menas ”en öppen interaktion mellan text och läsare, något som alltid äger rum i ett historiskt 

sammanhang” (Malmgren, 1997, s 81). 
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(McCormick, 1994, se Malmgren, 1997, s 82). 

Enligt McCormick är det huvudsakliga syftet med ovanstående figur att både läsare och 

text besitter en litterär och en allmän repertoar (Malmgren, 1997, s 80). Dessa båda repertoarer 

samspelar vid läsning och bidrar till förståelse av en text (Ibid). Med textens allmänna 

repertoar menas de perspektiv som finns i texten, exempelvis inställning till moraliska 

värderingar och socialt bruk – värdegrund. Textens litterära repertoar består av litterära 

konventioner och formella strategier. Exempel på detta är att de flesta berättelser har en 

handling, ett persongalleri och skildras ur en viss synvinkel. Läsarens allmänna repertoar 

innebär kulturellt betingade erfarenheter, övertygelser, kunskaper och förväntningar om 

exempelvis politik, livsföring, kärlek, utbildning samt rätt och fel. Med den litterära 

läsarens repertoar avses kunskaper och föreställningar om vad litteratur är eller bör vara. 

Detta är avhängigt av läsarnas tidigare erfarenheter av läsning och de uppfattningar om 

litteratur som de inhämtat från de litterära och allmänna ideologierna i sin kultur 

(Kompendium Björkman, Sirpa-Liisa, ht-2006).  

 

De allmänna och litterära repertoarerna spelas ut mot varandra, resultatet kan bli matchning 

eller kollision. Matchning sker då läsningens ideologiska och litterära förväntningar 

stämmer överens. Då kollision av repertoarerna inträffar kan detta resultera i att läsaren 

avfärdar texten. Antingen sker sammanstötningen både som en ideologisk tvist och som en 

estetisk eller endast som en konflikt inom den allmänna ideologin alternativt inom estetiken 

(McCormick, 1994, se Malmgren, 1997, s 81). 
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Appleyard, J. A.   
Appleyards inställning till läsning är, liksom McCormicks uppfattning, dialektisk. 

Litteraturreceptionen medför, för honom, ett växelspel mellan både läsaren och texten. 

Appleyard menar att litteraturreceptionen ger läsaren möjlighet till att uttrycka subjektiva 

åsikter om det lästa. Läsaren ges även möjlighet att tillfredsställa den egna 

erfarenhetsvärlden, samtidigt som textens olika beståndsdelar tillgodoses. Samverkan 

mellan läsaren, där emotionella omständigheter förekommer, och texten, som står för det 

kognitiva, utgör en texts sociokulturella sammanhang. Vidare fungerar Appleyards 

litteraturteori som en kumulativ eklektisk läsutveckling (Appleyard, 1991, se Malmgren, 1997, s 111), d v 

s föregående litteraturteorier verkar och utvecklas till framtida sådana. Appleyard menar att 

läsning av en text förverkligar människans tillvaro både som saklig fakta och som fiktiv 

berättelse. Detta bidrar till att läsarens uppdiktade värld, inom ett specifikt sammanhang, 

kan tillföra erfarenheter trots frånvaro av praktisk upplevelse. En bearbetning genomförs 

där läsarens insikter regleras utifrån redan fastställda omständigheter och läsning förefaller 

således besitta en oåtkomlig hermeneutik8 där verklighet och fiktion sammansmälter. 

Apleyards tolkning av litteraturreceptionen anses, inom litteraturteorin, således vara en 

styrande ”dubbel” process (Appleyard, 1991, se Malmgren, 1997, sidor 110-111).  

 

Nedan beskrivna fem olika faser som Appleyard grundat är av författarna översatt från 

engelska till svenska utifrån den engelska originaltiteln Becoming a reader. Appleyard 

menar att man kan urskilja fem olika faser och huvudroller i den litterära socialisationens 

utvecklingsförlopp. 1) Den lekande läsaren. Under förskoleåren befinner sig barnet, som 

ännu inte läser utan endast lyssnar till berättelser, i en fantasi- och lekperiod. Fiktion och 

verklighet sammankopplas med önskningar som barnet så småningom lär sig organisera. 2) 

Läsaren som hjälte och hjältinna. Skolbarn likställer sig gärna med en berättelses 

huvudperson och uppfattar berättelsen som en verklig värld med människor som skiljer sig 

mot den existerande. Bokens värld är i dessa sammanhang mer tydlig och organiserad än 

den verklighet barnen lever i. 3) Läsaren som tänkare. Ungdomar läser fiktion för att 

erhålla förståelse för livet, få förebilder samt upptäcka sin egen identitet. Denna utveckling 

blir viktig då det lästa ska bearbetas. 4) Läsaren som tolkare. Studenter som studerar 
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litteratur specifikt, läser texter utifrån ett analytiskt och reflekterande perspektiv. De har 

även förmåga att föra nyanserade samtal om olika typer av texter. 5) Den pragmatiske 

läsaren. Vuxna läser för underhållning, som verklighetsflykt och för att utveckla sig själv.  

Karakteristiskt är att de väljer böcker medvetet utifrån tycke och smak (Appleyard, 1994, 

sidor 14-15).   

Langer, J. A. 
Judith Langer är professor vid State University of New York, Albany och skriver om att 

läsa, tala och lära ut litteratur (Langer, 2005, s 9 samt baksidestext). Langer belyser 

begreppet envisionment utifrån följande citat:  

I use the word envisionment to refer to the world of understanding a person has at any point in 

time. Envisionments are text-worlds in the mind and they differ from individual to individual. They 

are function of one’s personal and cultural experiences, one’s relationship to the current 

experience, what one knows, how one feels and what one is after (Langer, 1995, s 9).     
Malmgren behandlar Langers teorier och översätter envisionment med föreställning. I 

förhållande till läsarens erfarenhetsvärld bygger denne upp en föreställningsvärld som 

förändras och formas utifrån personliga lärdomar och kulturell bakgrund (Malmgren, 1997, 

s 217).    

 

Langer urskiljer fyra stadier och strategier. 1) Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärd. Denna fas handlar om att bilda sig en uppfattning om vad en berättelse 

handlar om genom att söka essentiell information som grundar sig på den egna 

erfarenhetsvärlden. Detta blir viktigt för att kunna skapa sig bilden av en boks 

händelseförlopp, huvudpersoner och befintliga miljöer. 2) Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärd. Med hjälp av det första av Langers stadier förstärks under detta stadium 

läsarens insikt om en viss text samt dess sammanhang. Läsaren använder lärdomar om 

berättelsen, sig själv och den egna erfarenhetsvärlden för att skapa en föreställning om 

berättelsens handling. 3) Att stiga ut och tänka över det man vet. Detta stadium skiljer sig 

från de två förstnämnda genom att läsaren i denna fas utgår från tolkningar av den värld 

berättelsen har skapat honom/henne. Vidare i detta stadium växlar läsaren perspektiv, från 

en text och dess innebörd till vad texten får för betydelse för läsarens personliga tillvaro 

livsföring, en tydlig växelverkan mellan vår fiktiva och vår riktiga värld /…/ (Langer, 2005, s 34). 4) Att 

stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Övergången från fas tre till fas fyra sker genom att 

läsaren begrundar och analyserar uppfattningar som uppstått under fas tre. Från att ha 
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kopplat berättelsen till den egna erfarenhetsvärlden är tyngdpunkten nu författaren och 

dennes/dennas litterära verk. Som läsare betraktas berättelsen och dess andemening genom 

analys (Ibid, sidor 31-35).    

Fry, D. 
Utifrån Frys originaltitel Children talk about books har författarna översatt det mest 

elementära och väsentliga i hans studie. Donald Fry är modersmålslärare i England och har 

gjort en vetenskaplig receptionsstudie beträffande barns läsning. Resultatet av 

undersökningen visade delvis att omläsning blir positivt genom att böcker berättar sin egen 

historia, säger något om läsarens förflutna, ger ifrån sig minnesbilder, skapar vanor och 

rutiner som i sin tur skänker läsaren trygghet i en läsande utvecklingsprocess. Fry fortsätter 

och betonar samtal kring läsning som viktigt, han menar att läsaren kan bli hjälpt i att 

upptäcka sig själv genom läsning. Ytterligare en viktig faktor för att uppnå lustfylld 

läsupplevelse torde vara föräldra- och lärarstöd. Han förkastar inte triviallitteraturen, utan 

framhåller fördelarna, speciellt för svaga läsare. Avslutningsvis anser Fry att en 

litteraturpedagogik som inkluderar vårt sätt att samtala om läsning och som vill utveckla 

elevens läsning mot värdefulla läsupplevelser och nya genrer, måste ta läsarnas läsning och 

deras frågor på allvar (Fry, 1985, sidor 96-109).   

Beach, R. 
Richard Beach förklarar litteraturteoriernas förändring över tid och berättar att det skett en 

dramatisk utveckling de senast 30 åren. Den teori som fått mest genomslagskraft utifrån 

receptionsforskning är Reader-response-kritiken. Teorin bygger på tre olika samtidigt 

verksamma faktorer: författaren, texten och läsaren där den moderna litteraturteorin följer 

historiens progression. Fokus har gått från författaren till texten och slutligen till läsaren 

(Beach, 1993, s 1).  

       

Nedan beskrivna fem olika faser som Beach grundat är av författarna översatt från engelska 

till svenska utifrån den engelska originaltiteln A Teacher´s Introduction to Reader-

Response Theories. Beach gör en femfaldig indelning av aktuell receptionsforskning. 1) De 

textorienterade teorierna. Dessa fokuserar på hur läsaren attraheras av texten och hur 

denne grupperar sina kunskaper utifrån en specifik text/genre. Läsaren reagerar på särskilda 

kännetecken inom en viss genre och när läsaren känner igen genren på en berättelse, 
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tillämpar han/hon sina färdigheter inom denna genre för att förutsäga historiens upplösning. 

2) De erfarenhetsteoretiska teorierna. Det väsentliga ligger här på läsares natur, 

engagemang samt erfarenheter av texter. Även hur man kan identifiera sig med 

karaktärerna, reflektera över en text, relatera till personliga erfarenheter eller skapa en egen 

textvärld, är vidkommande. 3) De psykologiskt orienterade teorierna. Innebörden av dessa 

är de kognitiva och undermedvetna processerna hos läsaren. Även hur dessa processer 

växlar utifrån de unika individuella utvecklingsstadierna belyses. 4) Den sociala 

teoribildningen. Läsaren påverkas av det sociala sammanhang som existerar mellan läsaren 

och texten. Exempelvis kan en bokklubb uppmuntra till vidare läsning. 5) De 

kulturorienterade teorierna. Här betonas att läsares kulturella attityder, regler, värderingar 

likväl som det större historiska sammanhanget skapar reaktioner utifrån texter. Beroende på 

vilken kulturell/religiös grupp man tillhör, tolkar man texter på olika sätt (Ibid, s 8). 

Likheter och skillnader mellan litteraturteoretiker  
Eftersom det beträffande skillnader och likheter är författarnas egna tolkningar utifrån 

teorierna som råder, är det viktigt att känna till begreppet hermeneutik och vad det innebär. 

Stensmo menar att hermeneutik är en metod som används inom litteraturvetenskap och som 

har till syfte att tydliggöra innebörden i en författares text. När jämförelse och tolkning av 

olika litteraturteorier genomförs, kan den hermeneutiska textanalysen/spiralen användas. 

Det är en process som sker i flera steg. Med utgångspunkt utifrån de tidigare nämnda 

litteraturteoretiska texterna granskas enskilda delar och slutligen bearbetas dessa i 

förhållande till varandra. Detta för att öka förståelsen för texterna (Stensmo, 2002, sidor 

112-113).  

Likheter och skillnader - tematisering 
Rosenblatt, McCormick, Appleyard och Beach förespråkar att det vid litteraturläsning ska 

finnas en interaktion mellan text och läsare. En skillnad mellan dessa fyra är att de 

benämner detta samspel med olika begrepp. Rosenblatt betecknar det som transaktion, 

McCormick som en dialogisk process och Appleyard, liknande McCormick, som 

dialektisk. Beachs egen inställning är eklektisk d v s utformad utifrån en femfaldig 

indelning med utgångspunkt utifrån aktuell receptionsforskning. Ytterligare en olikhet 

mellan nämnda litteraturteoretiker, Appleyard och Beach, är att de urskiljer fem olika faser 

i det/den litterära utvecklingsförloppet/receptionsforskningen. Varken Rosenblatt eller 
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McCormick använder sig av liknande kategoriseringar. Även Langer delar in sin 

föreställning om läsprocessen, fast i fyra steg. Langers teori härstammar från Rosenblatts 

syn på litteraturläsning, ett samspel mellan text och läsare (Malmgren, 1997, s 220). 

Likheter mellan Langer och Fry är att läsaren står i fokus, istället för att de förespråkar 

interaktion mellan text och läsare. En väsentlig skillnad mellan Fry och övriga nämnda 

teoretiker är att Fry har genomfört endast en vetenskaplig receptionsstudie om barns 

läsning, medan resterande litteraturvetare har mångårig forskning bakom sig beträffande 

litteraturläsning.  

 

Rosenblatt, McCormick och Beach instämmer alla med att undervisning inom litteratur ska 

behandla och bredda de kunskaper och erfarenheter som utvecklas i interaktionen i 

förhållande till både berättelsen och dess läsare (Malmgren, 1997, s 215). Beach anser att 

en grundskoleelev ännu inte uppnått tillräcklig kunskap och erfarenhet för att reflektion och 

slutsats av ett litterärt verk ska kunna lämnas autonomt till denne. Han anmärker på att 

läsning skulle innebära en samverkan mellan en individs personliga uppfattningar om en 

text samt specifika texter. Detta överensstämmer inte med Rosenblatts interagerande 

transaktionsteori, vilken innebär att en elev bör förfoga över och tolka olika händelser på 

egen hand (Malmgren, 1997, sidor 77-78).    

Svenskämnets paradigm 
Malmgren, L-G benämner svenskämnen utifrån tre olika ämnen, ”paradigm” och 

uppfattningar kring dessa. 1) Svenska som ett färdighetsämne. Svenskundervisningen är 

uppdelad i två teman, ett för språkfärdigheter och grammatik samt ett annan för 

litteraturhistoria. Litteraturhistorian utgör en mindre del av svenskämnet än språket och 

grammatiken. 2) Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Traditionellt sett består 

svenskämnet av två akademiska uppdelningar; språket och litteraturen. Dessa delar är båda 

lika viktiga i svenskundervisningen. Ofta används en litterär kanon, i form av klassiker, för 

att föra vidare historiska traditioner. 3) Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Litteratur blir betydelsefull genom att den iscensätter verkligheten i olika sammanhang. 

Man utgår från individens kvalifikationer och kunskaper mer än från förutbestämd 

kunskapsinhämtning. Detta synsätt avviker således från de två ovan nämnda där redan 

bestämd kunskapsinhämtning genomsyrar svenskundervisningen. (Malmgren, 1996, s 87). 
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Förutom ovan tre paradigm inom svenskämnet, benämner Malmgren, utifrån Applebee9, ett 

fjärde som enligt Malmgren hör framtiden till - det konstruktivistiska. Konstruktivismen 

betonar eleven som drivande i den kunskapsprocess och språkanvändning som krävs för att 

det kreativa sökandet ska leda fram till förståelse av den egna omvärlden. 

Konstruktivismen understryker också den sociala kontexten som stimulerar och begränsar 

de möjliga kunskaper som kan resultera i en utveckling. Språk och begrepp utvecklas aldrig 

autonomt utan avgränsas av det sociala sammanhang som den en elev alltid är en del av 

(Malmgren, 1996, sidor 157-158).  

 

Även Molloy diskuterar det fjärde paradigmet, som hör framtiden till, svenska som ett 

socio-konstruktivistiskt ämne. Hon benämner detta som en vidareutveckling av svenskan 

som erfarenhetspedagogiskt ämne. Molloy tror, liksom Malmgren, på en konstruktivistisk 

ämnessyn. Detta kräver att läraren vet vad det konstruktivistiska perspektivet innebär samt 

hur det ska tillämpas i undervisningen. Molloy beskriver att svenska som ett socio-

konstruktivistiskt ämne inte uppfyller skolans dubbla uppdrag lika tydligt som hennes 

benämning svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, vilket syftar på svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne där eleverna ges möjlighet att tolka, förstå och värdera 

sina erfarenheter i samspel med andras (Molloy, 2007, sidor 184-185).  

Undervisningsmetoder 

Boksamtal 
Aidan Chambers är brittisk barn- och ungdomsförfattare, litteraturpedagog och kritiker 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=143347 2007-05-02). Chambers anser att 

det är betydelsefullt att reflektera kring lästa texter. Vidare syftar han på att denna 

betydande reflektion hjälper läsaren att överföra ”goda” samtal även om annat än endast 

böcker (Chambers, 1998, s 10). Chambers har utvecklat ”läsandets cirkel”, vilken kan 

hjälpa läsaren att koppla ihop de olika delarna med varandra.   

                                                 
9 Amerikansk modersmålsämnesdidaktiker (Applebee, 1996). 
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Läsandets cirkel (Chambers, 1998,s 13) 

Chambers menar att samtal kring litteratur är en gemensam reflektion. Detta görs för att 

bearbeta nya tankegångar som en bok utlöst hos läsaren. Även tolkningarna som läsarna 

tillsammans skapat utifrån texten blir betydelsefulla (Chambers, 1998, s 23). Chambers 

menar att det finns fyra olika sätt att berätta en händelse på, ”den grundläggande 

dialogformen”. 1) Att säga något för sin egen skull. Som läsare reflekterar man över det 

lästa. Detta för att reda ut om man har förståelse för sina tankar. 2) Att säga något till 

andra. Den som lyssnar redogör för sin tolkning vilket leder till att den som berättar får 

ytterligare insikt om sina tankar samt ser dem utifrån ett nytt perspektiv. 3) Att säga något 

tillsammans. Varje enskild individ besitter kunskaper som denne tar med sig in i samtalet. 

Genom detta kan man tillsammans utveckla och upptäcka mer om en text än om man inte 

samtalat med andra. 4) Att säga något nytt. Genom att gemensamt samtala om en bok 

ersätts de medverkande med större kunskap och mer insikt om en berättelse än vad de från 

början visste. Detta beroende på att de utbytt åsikter och tankar med varandra (Chambers, 

1998, sidor 24-30).  

 

Utifrån ovannämnda dialogform har Chambers utformat ”Jag undrar - samtalens 

grundstomme”. Dessa samtal bygger på tre frågetyper vilka omfattar grundfrågor, allmänna 

frågor samt specialfrågor. 1) Grundfrågorna består av att eleverna berättar vad i texten de 

tycker om/inte tycker om. 2) De allmänna frågorna syftar till att förenkla innebörden av 

texten genom att jämföra ny text med andra tidigare lästa, ta reda på information om texten 

och dryfta åsikter om texten samt diskutera nya idéer som uppkommit i samtalet. 3) 

Specialfrågorna innefattar frågor som hjälper samtalet vidare, så att eleverna får upptäcka 

 13 
 



  

aspekter de tidigare inte ägnat uppmärksamhet åt. En skillnad mellan grundfrågor och 

allmänna frågor kontra specialfrågor är att de båda förstnämna kan användas vid 

bearbetning av alla typer av texter medan specialfrågorna endast fungerar på vissa texter 

(Chambers, 1998, sidor 108-113).      

Textdiskussion 
Ulla Lundqvist är fil. doktor i litteraturvetenskap och har grundat en modell som bygger på 

fyra olika strategier för att genomföra en textdiskussion. Innan en diskussion inleds skriver 

eleverna ett personligt omdöme med tillhörande motivering, om det lästa, på en lapp. 

Denna sparas till senare. En möjlig första väg att bearbeta en text på är genom 

anknytningsfrågor. Syftet är att få eleverna intresserade av texten och återskapa 

igenkännande samt få händelserna att anknyta till deras egen erfarenhetsvärld. Denna typ 

av frågor passar bäst för elever som inte har särskild erfarenhet av att diskutera en text. 

Vidare nämner Lundqvist resonemangsfrågor som behandlar etik, moral och psykologi. 

Under dessa frågor får eleverna vid litteratursamtalet öva på att uttrycka känslor, handlingssätt, 

karaktärsdrag, konflikter och lösningar (Lundqvist, 1984, s 38). Ytterligare frågor är överföringsfrågor 

vilka innebär att en texts samhällsaspekter belyses, från att intressera sig för människorna 

(läsaren och karaktärerna i en text) till de omständigheter som bidrar till att skapa dessa. 

Överföringsfrågor kräver betydligt mer av eleverna än vad resonemangsfrågor gör. 

Slutligen förklarar Lundqvist betydelsen av att diskutera slutsatser/budskap i en text. Hon 

menar att samtalen om upplösningen i en bok ofta faller sig naturligt. Eventuella 

diskussioner kan vara vilka alternativa utgångar en litterär skrift kan få. Efter att 

samtalsmodellen genomförts återknyter man till de personliga omdömen som skrevs i 

startskedet. Eleverna redovisar sina preliminära värderingar och avslöjar hur och varför de 

eventuellt har ändrat dem (Lundqvist, 1984, sidor 37-40 och 1987, sidor 9-11).       

Tematisk undervisning 
Jan Nilsson är mellanstadielärare och arbetar som lärarutbildare vid Lärarhögskolan i 

Malmö. Hans metod Tematisk undervisning innehåller tre huvudfaktorer där den första 

innebär en integration av ämnen som vävs samman till en enhet. Det förutbestämda temat 

placeras i undervisningens fokus. Som en andra viktig beståndsdel beskriver Nilsson att de 

kunskaper och erfarenheter eleverna besitter bör förbindas och utgöra grunden i 

skolundervisningen. Den sista grundpelaren i att arbeta tematiskt inbegriper att 

skönlitterära böcker ska utgöra en huvuddel i skolarbetet vilket gör att undervisningen blir 
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obunden av den sedvanliga som sker utifrån läroböcker. För att den tematiska 

undervisningen ska fungera krävs omfattande uppsättningar av skönlitteratur i 

klassrummen. Detta är ofta ett problem i dagens skola. Nilsson menar fortsättningsvis att 

man kan skilja mellan tre typer av teman. Teman som är skolämnesorienterade kan 

exempelvis innehålla Forntiden, Vikingatiden, Syd-Amerika, Afrika, Djur, Medeltiden (Nilsson, 1997, s 13). 

Teman som rädsla, mobbning, barn - vuxna placerar Nilsson in som mer problem-

/relationsorienterade områden. Slutligen återstår den tredje gruppen som urskiljer en 

estetisk/litteraturhistorisk framtoning, exempel på dylika teman är sagor och hösten. 

Utifrån ett problemorienterat tema baseras innehållet i undervisningen utifrån elevernas, 

egna, konkreta erfarenhetsvärldar. Världen och verkligheten bjuds in i klassrummet och 

undervisningsinnehållet styr således valet av litteratur. Ämnesgränserna blir mer diffusa 

och det är inte vad som står på schemat som är intressant, utan vilka frågor som ska 

behandlas vid vilket tillfälle (Nilsson, 1997, sidor 12-18).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemorienterat tema (Nilsson, 1997, s 17) 

Metod  

Val av undersökningsmetod 
Beroende på vad man vill undersöka finns det olika metoder att tillämpa. Man brukar till att 

börja med skilja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ undersökning 

syftar till att karaktärisera skillnader mellan olika företeelser, medan en kvantitativ 

undersökning ofta innebär någon form av mätning, utifrån ett representativt urval, för att 
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beskriva hur vanlig en företeelse är. Denna utförs för att jämföra olika företeelser med 

varandra (Repstad, 1999, s 9). Författaren skriver att om man vill ha insikt om det 

grundläggande eller särpräglade i en viss miljö, utan att bry sig om hur ofta det 

förekommer eller hur vanligt det är, är det bra att använda sig av kvalitativa intervjuer. 

Enligt Nationalencyklopedin används kvantitativa metoder för att ta reda på samband, 

fördelning och variation i det som ska undersökas 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234260, 2007-04-13).  

 

Utifrån syftet och problemformuleringen blev en komparativ fallstudie aktuell10 att 

genomföra. Eftersom det med fallstudie menas att en undersökning görs på en mindre 

avgränsad grupp, passar det in på denna studie. Vid fallstudier är information av olika 

karaktär vanligt, såväl undersökningsmetoden intervju likväl som enkät. Detta för att kunna 

ge så utförlig information, av det undersökta området, som möjligt (Patel & Davidsson, 

2003, sidor 54-55). Johansson & Svedner instämmer med Patel & Davidsson. I en 

fallstudie använder man fler än en metod, exempelvis intervju och enkät, för att få ett rikt 

material om det enskilda fallet (Johansson & Svedner, 2001, s 44). För att besvara 

problemformuleringen har metoder ur både det kvalitativa och kvantitativa fältet varit 

aktuella. Repstad skriver att en kombination av olika metoder ger ett bredare dataunderlag 

och en säkrare grund för tolkning (Repstad, 1999, s 21). I denna undersökning förekommer 

djupintervjuer med olika lärare samt elevenkäter, då syftet med enkäterna består av att 

upptäcka om lärarsvaren överensstämmer med elevernas uppfattningar. Vidare menar 

Repstad att: 

/…/ kvantitativa studier kan komplettera och korrigera studier av enskilda fall med avseende på hur 

representativa de undersökta fallen är (Repstad, 1999, s 22). 

Eftersom intentionen är att elevenkäterna ska visa om undervisningen är samstämmig med 

lärarnas intervjusvar, blir citatet relevant för syftet med denna studie.   

                                                 
10 Komparativ fallstudie betyder jämförande studie (http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=218434, 2007-

05-17).  
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Urval 
Undersökningen utfördes på två grundskolor. På den ena skolan studerar elever mellan 

skolår F-5 och på den andra skolan elever mellan skolår F-9. Skolorna är belägna i en stor 

respektive en liten kommun i Mellansverige. Elevantalet i den förstnämnda skolan är ca 

200 och i den sistnämnda ca 400 elever. Bostadsområdet kring F-5-skolan består mestadels 

av villor med en sociokulturell prägel av akademiskt utbildade personer samt 

framgångsrika egna företagare. På skolan finns det få elever med invandrarbakgrund. Den 

andra skolans närmiljö omfattar både villor, hyreshus samt bostadsrätter. Människorna som 

bor i området representerar utbildningar som spänner över både det hög- samt lågutbildade 

fältet. Fler än hälften av skolans elever har invandrarbakgrund, övriga har svenskt 

ursprung.  

      

Intervjuerna utfördes med tre olika lärare, vilka representerar olika årskurser - skolår 1, 3 

samt skolår 5. Urvalet gjordes utifrån en vfu-skola samt en skola genom personliga 

kontakter. Intervjuerna behandlade hur lärarna använde sig av skönlitteratur i 

undervisningen (bilaga 1). Enkätundersökningen utfördes i dessa tre lärares klasser, där 

varje elev enskilt besvarade en enkät om hur de upplever lärarens undervisning beträffande 

skönlitteratur (bilaga 2 och 3). Informanter i studien är följaktligen tre lärare och 30 elever. 

Det förelåg ett bortfall på 16 elever beträffande enkäterna. Orsakerna till bortfall var 

sjukdom, ledighet, icke förståelse av vissa frågeställningar samt ej inkomna svarstalonger 

från målsman. 

Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer 
Studien omfattar tre djupintervjuer med tre lärare från två olika skolor. Frågorna berör i 

huvudsak hur lärarna arbetar med skönlitteratur i undervisningen (bilaga 1), följdfrågor och 

flexibilitet blir aktuellt för att få samtalet att flyta naturligt. I intervjun utgick vi från ett 

frågeschema, detta för att täcka de ämnesområden som intervjun syftade till att beröra. 

Vidare var merparten av intervjufrågorna öppna, detta innebär frågor utan ett specifikt 

svarsalternativ. Öppna frågor är bra då man vill ha ett argumenterande och utförligt svar 

(Stensmo, 2002, s 63). Det förekom även demografiska frågor, vilket behandlar frågor som 
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ålder, kön, utbildning, yrke, utbildningens längd samt årtal för examen (Stensmo, 2002, s 

61). De positiva aspekterna med intervjumetoden är att informanten känner sig mer 

avslappnad och naturlig i samtalet än om man har ett mycket detaljerat frågeschema som 

man slaviskt följer (Repstad, 1999, s 64).  

      

Intervjuerna med klasslärarna utfördes under eftermiddagar efter att eleverna hade slutat för 

dagen. Vidare genomfördes samtalen enskilt och med bandupptagning som 

dokumentationsverktyg. Eftersom intervjun skulle upplevas så naturlig och avslappnad som 

möjligt för lärarna, fördes inga anteckningar under samtalets gång (Repstad, 1999, s 70 och 

Andersson, 1994, s 181). Anledningen till valet av endast en, och inte två, intervjuare var 

delvis att det förelåg personliga kontakter med respektive skola samt att som Repstad 

skriver, informanten kan känna sig i minoritet om intervjuarna är två eller fler (Repstad, 

1999, s 85). 

Enkäter    
Johansson och Svedner skriver att när man söker svar på faktafrågor är 

enkätundersökningen en användbar metod (Johansson & Svedner, 2001, s 29). 

Undersökningen bestod av två olika elevenkäter, den ena med riktning mot skolår 1-3 och 

den andra mot skolår 4-5 (bilaga 2 och 3). Enkäterna omfattade till största delen slutna 

frågor, men innehöll även två öppna sådana. Dessa innehöll fasta svarsalternativ där 

informanterna besvarade frågor genom att markera sitt/sina val bland ett antal givna 

alternativ (Stensmo, 2002, s 61). Eleverna som besvarade enkäterna var 30 till antalet och 

kom från två olika skolor. Undersökningen utfördes under skoltid, detta med anledning av 

att så exakta subjektiva elevsvar som möjligt ville uppnås. Genom att finnas närvarande 

kunde även eventuella frågor rörande enkäterna besvaras. Johansson och Svedner skriver 

att man bör försäkra sig om en hög svarsprocent genom att bl.a. personligen dela ut enkäten 

till de berörda. Liksom vid intervjuerna genomfördes enkätundersökningarna individuellt 

på respektive skola, detta för att elevgrupperna sedan tidigare känner oss var och en för sig 

samt för att effektivisera arbetet med studien (Johansson & Svedner, 2001, s 30). 
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Procedur 
Parallellt med datainsamlingen har litteratur- och teoristudier samt forskningsstudier 

kontinuerligt pågått. I början av undersökningen togs kontakt med berörda tre lärare via e-

post samt telefon. Med tanke på framförhållning ansåg vi det viktigt med information i god 

tid. Utifrån Hartman utarbetade vi två typer av enkäter, en för skolår 1-3 och en annan för 

skolår 4-5 (bilaga 2 och 3) (2003, sidor 35-36). I samband med elevenkäterna formulerades 

ett brev (bilaga 4), utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, till elevernas 

målsman (Vetenskapsrådet, 2002, sidor 7-14). Brevet skickades via e-post till respektive 

klasslärare och denne delade ut dem till eleverna. Detta för att kunna effektivisera 

processen. I brevet bifogades en svarstalong som målsman skulle returnera med 

underskrift, inom två till tre dagar, huruvida eleven gavs tillåtelse att deltaga eller ej i 

enkätundersökningen.      

      

Vidare sammanställdes intervjufrågor utifrån syfte samt problemformulering (bilaga 1). 

Hartman skriver att man inte ska ställa fler frågor än vad som är absolut nödvändigt och 

vad som är nödvändigt framgår av frågeställningarna (Hartman, 2003, s 34).  

Intervjufrågorna e-postades till respektive lärare innan intervjutillfället, för att de skulle få 

möjlighet att känna sig förberedda inför intervjun. Lärarna tillfrågades även huruvida de 

gav sitt godkännande beträffande bandupptagning eller ej. Vikten av förhandsinformation 

vid intervjuer nämns i de Forskningsetiska principerna (2002, s 7).  

       

Enkäterna delades ut och besvarades under skoltid, av de elever som hade givits tillåtelse 

av målsman. Innan enkätundersökningen i skolår 2-5 genomfördes höll vi en kort 

introduktion i hur enkäten skulle tolkas och fyllas i. Upphovsmännen till studien fanns 

under enkätundersökningens gång tillgängliga och eleverna uppmanades till att ställa frågor 

om det var något de ej förstod. Ovannämnda faktorer togs i beaktande för att minimera 

missförstånd som skulle kunna leda till bortfall, om enkäten inte ifyllts korrekt (Johansson 

& Svedner, 2001, s 68). Genomförandet av enkäterna tog ca 15 minuter.   

      

Beträffande skolår 1 genomfördes enkätundersökningen i mindre grupper om fem elever. 

Anledningen till små grupper, var att många elever i skolår 1 ännu inte har knäckt 
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läskoden11, vilket gjorde att de var i behov av extra hjälp. Liksom i skolår 2-5 hölls en kort 

introduktion beträffande viktiga delar samt svåra begrepp som förekom i enkäten. 

Skillnaden mellan skönlitteratur och facklitteratur beskrevs, information gavs även om att 

fler än ett svarsalternativ kunde ifyllas. Slutligen informerades eleverna om vad de öppna 

frågorna innebar. Inför eventuella frågor fanns vi behjälpliga under hela 

enkätundersökningen. Omständigheterna för minimering av bortfall vid undersökning i 

skolår 2-5 korrelerar med enkätundersökningen i skolår 1. Varje elevgrupp i skolår 1 tog ca 

20 min i anspråk för genomgång samt ifyllnad av enkät.  

      

Djupintervjuerna utfördes på respektive lärares skola. Eftersom samtalen bandades ville vi 

minimera störande inslag, detta infriades genom att intervjuerna utfördes i enskilt och 

ostört rum. Intervjufrågorna inbjöd till samtal och följdfrågor kring syftet samt 

problemformuleringen. Varje intervju genomfördes under ca 45 minuter.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet kan förstås som tillförlitlighet, vilket betyder att man ska kunna lita 

på sina insamlade uppgifter oavsett forskningsmaterialets karaktär (Hartman, 2003, s 44). 

Johansson och Svedner menar med reliabilitet, noggrannhet vid mätning. Vidare skriver de 

att ett instrument för att mäta inställningar och ageranden i en vetenskaplig studie, kan vara 

intervjuer samt enkäter (Johansson & Svedner, 2001, s 69). 

Om mätinstrumentet har hög noggrannhet får man samma resultat vid upprepade mätningar. I 

praktiken är reliabiliteten aldrig perfekt. /…/ Reliabilitetsbrister vid intervjuer kan bero på att alla inte 

blivit intervjuade av samma person med samma frågor och under samma yttre omständigheter, 

osv. Vid enkätundersökningar kan oklara frågor och slarv vid ifyllandet av enkäten bidra till låg 

reliabilitet (ibid, s 69).  

Angående undersökningens kvalitativa reliabilitet anses den ej tillfredsställande. Detta med 

anledning av att intervjufrågorna, i god tid före intervjutillfället via e-post, hade skickats ut 

till berörda lärare. Informanterna har därmed kunnat förbereda sig kring bestämda 

gemensamma svar. Ytterligare en faktor för otillräcklig kvalitativ reliabilitet är att 
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intervjuerna utfördes av en och inte två personer, vilket medför att tolkningen av 

informanternas svar inte blir tillräckligt nyanserade. Studiens reliabilitet beträffande den 

kvantitativa metoden kan till viss del uppfattas som högre än den kvalitativa metoden. Vid 

enkäter, som är en kvantitativ metod, är frågeställningarna uttryckta på exakt samma sätt 

oavsett vilken/vilka som är ansvariga för undersökningen. Däremot under intervjuer, vilket 

betraktas som en kvalitativ metod, blir informanternas svar avhängigt av vem/vilka som 

intervjuar. Den kvantitativa reliabiliteten är således högre än den kvalitativa reliabiliteten.    

Validitet 
Betydelsen av validitetsbegreppet innefattar om resultatet mäter de frågeställningar som 

ska besvaras eller om det påverkats av yttre faktorer (Befring, 1994, s 61). Hartman 

instämmer med Befring och skriver att forskningsmaterialet måste sammankopplas med 

undersökningens problemformulering beträffande både omfattning och avgränsning. 

Arbetar man med enkäter och intervjuer som mätinstrument, ska frågorna utgå från det man 

vill få besvarat, ingen irrelevant information (Hartman, 2003, s 44). En anledning till att 

den kvantitativa validiteten beträffande enkäterna kan uppfattas som relativt låg, beror på 

att de unga informanterna i vissa fall inte är tillräckligt mogna för att läsa och tolka 

frågeställningarna på ett rätt och riktigt sätt samt att missuppfattningar kring frågorna ofta 

kan uppstå. Denna tolkning bildades utifrån respektive elevgrupps lärare. Den kvalitativa 

validiteten rörande intervjuerna tolkas som högre än i den kvantitativa metoden, enkäterna. 

Detta eftersom informanterna vid intervju hade möjlighet att utveckla sina svar och 

tankegångar mer än i enkäterna, där mestadels slutna svarsalternativ fanns att tillgå. 

Intervjuarna kunde även återknyta till frågeschemat om informanten kom bort från ämnet. 

Ytterliga en positiv aspekt angående hög kvalitativ validitet kan vara att intervjuerna 

bandades, vilket ledde till att inte någon information gick förlorad.  

Generaliserbarhet          
Kullberg menar att generaliserbarhet innebär giltighet, tillförlitlighet och trovärdighet inom 

en vetenskaplig undersökning. Hon anser att generaliserbarhet i vetenskapliga studier utgör 

ett kvalitetskrav samt visar om undersökningen är representativ (Kullberg, 2004, s 72). 

Även Johansson och Svedner instämmer i Kullbergs resonemang. De skriver att, beroende 

på om resultaten kan generaliseras och gälla för andra material än det använda, kan 

generaliserbarheten vara aktuell att diskutera. För att kunna avgöra detta måste man beakta 

vilket urval som gjorts samt hur urvalet gått till. Författarna påpekar att det hör till 
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vanligheterna att urvalet gjorts genom personliga kontakter, exempelvis vfu-skolor, där 

man redan knutit kontakt med arbetslag och personal. Är situationen sådan bör man 

uttrycka sig med försiktighet angående resultatets generaliserbarhet (Johansson & Svedner, 

2001, s 72). Angående den kvalitativa och den kvantitativa generaliserbarheten kan de båda 

betraktas som ringa. Hade den kvantitativa metoden, enkäterna, utförts på andra 

informanter, vid andra skolor och av andra grundare, hade resultatet troligtvis blivit 

annorlunda. Likaså beträffande den kvalitativa metoden, intervjuerna, hade resultatet fått 

annan utgång om dessa utförts med andra lärare och/eller i andra kommuner.   

 

Generaliserbarheten beträffande denna studie kan uppfattas som relativt låg, med tanke på 

att vi inte beprövat metoden på någon kontrollgrupp12. Även reliabiliteten kan anses som 

ringa med tanke på Befrings förklaring att det vid prövning av en undersöknings reliabilitet 

är aktuellt att genomföra samma mätning fler gånger än en. Han benämner denna metod 

test-retest-metoden. Vidare konstateras att studien troligtvis hade givit annorlunda resultat 

vid annat urval av informanter. Utifrån Befrings och Hartmans beskrivning av begreppet 

validitet torde denna undersökningens validitet vara förhållandevis hög. Visserligen har 

intervjuerna och enkäterna påverkats av yttre faktorer såsom avbrott under intervjuerna då 

någon person av misstag inkommit till platsen för intervjun samt tidsbrist hos en av 

intervjuinformanterna. Ytterligare inslag som kan ha påverkat validiteten är informanternas 

eventuella slarv, ej utförliga eller ofullständiga svar vid enkäterna. Ovannämnda 

omständigheter borde dock inte nämnvärt ha påverkat studiens validitet (Befring, 1994, s 

61). 

Etiska regler 
Ett examensarbete måste bygga på hänsyn och respekt för de människor som medverkar. 

De människor som deltar ska ha givit sitt samtycke till medverkan och de ska även närhelst 

kunna avbryta sitt deltagande. Genom att följa de forskningsetiska principerna vinner 

informanterna förtroende inför undersökningen och motivationen ökar (Johansson & 

Svedner, 2001, s 24).  
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     Denna studie uppfyller de fyra huvudkraven utifrån de Forskningsetiska principerna. 

Informationskravet som innebär  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 
(ibid, 2002, s 7). 

uppfylls genom att informanterna tagit del av studiens syfte genom skriftlig och muntlig 

information. Det andra kravet: Samtyckeskravet innefattar  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Forskningsetiska 

principerna, 2002, s 9).  

och realiseras via informationsbrev till berörda elevers målsman, där de givit skriftligt 

samtycke till sina barns medverkan. Även muntlig förfrågan om medverkan vid både 

intervjuer och enkäter delgavs informanterna. Konfidentialitetskravet som är det tredje 

huvudkravet omfattar  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (ibid, 2002, 

s 12).  

Kravet förverkligas genom att sekretessen infrias; det går inte att urskilja enskilda 

individer, skolorna är ej identifierbara samt enkäter och bandupptagningar förstörs efter 

undersökningen avslutats. Nyttjandekravet som är det fjärde och sista innebär  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 
(Forskningsetiska principerna, 2002, s 14).  

Detta infrias då det insamlade materialet används endast i denna studies syfte.          

Resultat 
Resultatdelen utifrån intervjuer och enkäter är upplagd enligt följande. Först beskrivs 

intervjuerna med varje enskild lärare, i korthet, med koppling till syfte och 

problemformulering. Dessa personer benämns informant 1, 2 respektive 3. Ett utförligare 

sammandrag beträffande varje intervju finns att tillgå som bilaga 5, 6 och 7. Vidare 

redovisas svaren på elevenkäternas slutna frågor utifrån diagram med tillhörande 

textförtydligande. De öppna frågorna sammanfattas i löpande text.  
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Sammanfattning av intervjuer - informant 1, 2 
respektive 3 
Nedanstående sammandrag är indelade i tre avsnitt som behandlar högläsning, egen läsning 

samt svenskämnet i allmänhet. Utgångspunkten är följande frågeställning: Hur använder 

sig tre olika grundskollärare av skönlitteratur i sin undervisning?  

Sammanfattning av intervju - informant 1, skolår 1 

Högläsning 
Läraren högläser för eleverna en stund varje dag. Högläsningen är speciellt viktig för de 

elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling. Exempel på en uppföljningsmetod som 

informanten använde efter avslutad berättelse, var att hon återberättade sagan med dockor. 

Därefter fick eleverna själva prova denna metod i grupper för att slutligen dramatisera 

sagan inför klassen. Läraren poängterar vikten av att alltid samtala kring det lästa, detta för 

att skapa en gemensam grund, förtydliga svåra avsnitt i texten samt hjälpa eleverna med 

ordförklaringar de inte förstår. En metod som hon inspirerats av är Chambers boksamtal 

där informanten endast använder sig av hans grundfrågor. Orsaken till uteslutande av 

allmänna frågor och specialfrågor är att eleverna är omogna och inte heller har tillräckligt 

bra ordförråd. Boksamtal har även utförts på skolans bibliotek med bibliotekarien samt på 

det kommunala biblioteket med en författare, Thomas Halling. Val av högläsningsböcker 

skedde både utifrån läraren samt av eleverna, men vid arbete med specifikt tema bestämde 

läraren vilken bok som skulle läsas. Eleverna fick även ta med böcker hemifrån. När 

läraren arbetar med alfabetet sker detta ämnesövergripande, exempelvis högläser läraren 

faktaböcker kring ett djur på en bondgård. Djuret överensstämmer med den bokstav som de 

arbetar med.  

Egen läsning 
Alla elever har en egen bok för tystläsning13. Dessa väljs av eleverna själva, men med 

rekommendationer från skolbibliotekarien för att vägleda eleverna mot lämplig läsnivå. 

Skolans mål är att varje elev ska läsa minst 15 minuter skönlitteratur om dagen. I denna 

klass där många elever ännu inte knäckt läskoden blir målet i stället att få dem intresserade 

av läsning så att de lär sig läsa. Valet av böcker sker utifrån klassrumsbiblioteket, 
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skolbiblioteket, det kommunala biblioteket samt att eleverna får ta med egna böcker 

hemifrån. Läraren beskriver ett framtida läsprojekt där det i klassrummet ska finnas ett 

antal boklådor baserade på olika läsnivåer. Därifrån kan eleverna själva välja böcker utifrån 

egen individuell läsnivå.  

Svenskämnet 
Informanten arbetar med läsning och skönlitteratur kontinuerligt över läsåret. Hon har 

inspirerats av utbildningen på lärarhögskolan där vikten av samtal kring litteratur 

poängteras. Tidigare hade grammatik och språklära större plats i svenskundervisningen. 

Även den ständigt grundliga bearbetningen av Lpo 94 har påverkat hennes inställning till 

skönlitteratur i undervisningen. Det är viktigt att inte använda endast en metod, då alla barn 

lär på olika sätt är det betydelsefullt att vara flexibel och finna nya vägar till kunskap. 

Läraren betonar att elevernas egna intressen måste uppmärksammas och tas tillvara i 

undervisningssammanhang. Vidare uttrycker hon att varken skönlitteratur eller 

facklitteratur kan bytas ut eller bortprioriteras, de båda genrerna har lika ansenlig betydelse 

för undervisningen. Angående samarbete kring skönlitteratur med andra pedagoger har 

detta ännu inte förekommit, men ligger under planering. Läraren beskriver sin kunskap 

kring litteraturteorier som knapphändig, men menar att vid benämnandet av 

litteraturteoretiker skulle hon troligtvis erinras betydelsen av nämnd teori.   

Sammanfattning av intervju - informant 2, skolår 3 

Högläsning 
Klassläraren har högläsning på samlingen varje dag och informanten samtalar då med 

eleverna om ord och händelser utifrån berättelsen. När klassen arbetar med ett bestämt 

tema aktualiseras ämnesintegrering och läraren väljer högläsningsbok kopplat till detta, 

exempelvis vid arbete med vikingatiden valdes en bok av Maj Bylock. Mellan två 

temaperioder ges eleverna möjlighet att själva välja bok, genom röstning. De brukar även 

få bestämma genre varpå läraren väljer bokens titel. Ofta blir denna bok en klassisk 

berättelse. Ibland låter klassläraren eleverna måla och rita under högläsningen. Det har 

även förekommit arbete som att skriva egna slut efter att en bok har lästs färdigt.  

 25 
 



  

Egen läsning 
Eleverna väljer tystläsningsböcker utifrån skolbiblioteket, klassrumsbiblioteket eller från 

det egna hemmet. Eleverna bestämmer, i stort sett, böcker för egen läsning på egen hand, 

läraren försöker dock hjälpa till att handleda om hon märker att eleverna väljer för svåra 

böcker. Egen tid för läsning förekommer inte varje dag, snarare tre till fyra gånger i 

veckan. Läraren menar att tiden inte räcker till för mer läsning. Efter att eleverna har läst ut 

en bok, skriver de en bokrecension, gör en ”larvkropp”14 samt talar om för läraren hur 

många sidor de läst. Syftet med recensionen är att eleverna lär sig reflektera över vad de 

läser. Det är även viktigt att lära sig hur man bekantar sig med en bok, var man exempelvis 

hittar vem som illustrerat boken. Syftet med larvkroppen är att eleverna ska se att den blir 

större och växer desto fler böcker de läser. Skolbibliotekarien tillhandahåller bokvisningar 

av nyutkomna böcker. Detta bidrar till att eleverna ges möjlighet att vidga sin litterära 

repertoar. Eleverna väljer ofta tystläsningsböcker som är relativt nyutkomna. Klassläraren 

anser det viktigt att eleverna läser oavsett vad de väljer att läsa. Vidare besöker läraren inte 

tillsammans med klassen det kommunala biblioteket.  

Svenskämnet 
Eleverna läser klassiska korta sagor och svarar sedan på frågor utifrån texterna, på detta sätt 

övar eleverna läsförståelse. Ett exempel på material som används är Stjärnsvenska15. Syftet 

med läsförståelsen är att eleverna ska öva läsning, formulera svar, öva på att översiktsläsa 

samt att gå tillbaka i en text för att finna information. Vissa elever, som har svårt med 

finmotoriken, behöver inte anteckna sina svar, i stället för klassläraren ett samtal med dem. 

Eleverna har läsläxa en gång i veckan, de läser då för läraren i mindre grupper eller i par. 

Beträffande läsläxan har eleverna fått till uppgift att öva sig på att läsa hemma, ett specifikt 

antal sidor ur en viss bok, under veckan som gått. Vid uppläsning för läraren pratar de om 

innehållet, meningsbyggnad, svåra ord och interpunktion. Valet av böcker till läsläxan 

väljer läraren ut. Syftet med läsläxan är att knyta läsningen till hemmet. Utifrån läsläxan 

har läraren haft boksamtal enligt Chambers modell. Klassläraren poängterar att försök till 

                                                 
14 Eleverna arbetar med ett bokprojekt där innebörden är att läsa så mycket som möjligt. Klassen samlar lästa sidantal 

och blir när de uppnått målet belönade av klassläraren. Larvkroppen konstrueras efter att en bok har lästs färdigt. 

Larvkroppen består av en rund färgad cirkel av hårt pappersark, i mitten av cirkeln skriver eleverna titel, författare 

samt betyg på boken. Denna sätts sedan upp på väggen. 

15 Materialet Stjärnsvenska innefattar små korta berättelser som är nivåanpassade. Läsupplevelsen kombineras med 

sökande efter fakta.  
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val av böcker för läsläxan sker utifrån ett historiskt kulturarv. Samarbete med andra 

pedagoger förekommer inte mer än att de rekommenderar skönlitteratur till varandra. 

Informanten har troligtvis studerat litteraturteoretiker på lärarhögskolan, men kan varken 

erinra sig teoretiker eller teori. Informanten har däremot en tydligare bild av olika 

skönlitterära undervisningsmetoder. Svenskämnet i allmänhet beskriver informanten som 

språklära med grammatik, skönlitteratur - både klassiska författare och debutanter samt att 

det är viktigt att individ- och nivåanpassa undervisningen. Klassläraren är tydlig med att 

man inte kan byta ut skönlitteratur mot facklitteratur och vice versa. Arbetslaget försöker få 

med alla delar ur svenskämnet då de planerar inför terminsstart, genom att studera 

kursplaner och läroplanen. Ett exempel på undervisningsmetod i svenskämnet är att 

eleverna skriver egna sagor med hjälp av projektet ”Författarskolan”16 (bilaga 6).  

Sammanfattning av intervju - informant 3, skolår 5 

Högläsning 
Klassläraren har högläsning för eleverna under samlingarna. Ibland väljer klassläraren bok 

eftersom hon anser att eleverna bör känna till en viss författare, exempelvis Maria Gripe. 

Andra gånger väljer klassläraren ut ett antal böcker, utifrån dessa enas eleverna om en bok. 

Ett exempel på undervisningsmetod inom skönlitteratur var ”Deckarskolan”17 med 

tillhörande uppgifter (bilaga 7).  

Egen läsning 
Alla elever har en egen tystläsningsbok och målet är att läsa en stund varje dag. Böckerna 

för egen läsning väljer eleverna själva. Klassläraren poängterar dock att det är viktigt att 

finnas till hands och handleda eleverna för att se till att de inte väljer för svår eller enkel 

bok. Eleverna besöker ibland skolbiblioteket på egen hand, det är även tillåtet att ta med 

bok hemifrån. När eleverna läst klart en bok skriver de en utvärdering där titel, författare 

samt betyg på boken finns med – detta bildar en ”larvkropp”. Denna sätts sedan upp på 

väggen. Syftet med, uppgifter tillhörande, larvkroppen är att det blir åskådligt för eleverna 

hur många böcker de läser samt att de får tips om andra böcker. Att skriva en bokrecension 

alterneras med larvkroppen. Syftet med recensionen är att eleverna ska kunna gå tillbaka i 
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16 För utförlig information angående projektet ”Författarskolan”, se bilaga 6. 

17 För utförlig information angående ”Deckarskolan”, se bilaga 7. 

 



  

en text för att återberätta och anteckna handlingen samt uttrycka sin egen åsikt om boken. 

Beroende på vilket ämne de arbetar med läses ibland samma skönlitterära bok i 

klassuppsättning, som sammanfaller med temat. Läraren beskriver ett uppskattat 

temaarbete där man utgick från en skönlitterär bok – Fröken Europa18 (bilaga 7). Det pågår 

ett bokprojekt i den berörda skolans kommun, där de ansvariga är personal från de 

kommunala biblioteken. Syftet är att skolor utbyter böcker mellan varandra, så att 

möjlighet finns till klassuppsättning av titlar.   

Svenskämnet 
Arbetet utifrån boken Fröken Europa ledde till ett ämnesintegrerat arbetssätt. Efter att 

klassen läst boken startade ett annat projekt som resulterade i att eleverna skulle producera 

sin egen resebroschyr. Broschyren skulle innehålla sex länder och minst fem sevärdheter i 

varje land. Beträffande samarbete med andra pedagoger inom skönlitteratur har femmorna 

högläsning för sexåringarna en gång varje vecka. Då klasslärararen arbetar med språklära 

och grammatik lägger hon inte så stor vikt vid begreppen adjektiv, substantiv och verb. 

Däremot ska eleverna känna till interpunktion och talstreck samt veta hur och i vilka 

sammanhang dessa används. Skolbiblioteket nyttjas flitigt. Det finns även en bokhylla i 

klassrummet med ett smalt utbud av böcker. Bibliotekarien finns på skolan en gång i 

veckan, hon har ”bokprat”19 med eleverna en gång varje termin. Bibliotekarien införskaffar 

även böcker som lärare och elever önskar. Läraren besöker inte det kommunala biblioteket 

tillsammans med klassen. Beträffande skönlitterära undervisningsmetoder följer 

informanten medvetet ingen sådan. Angående litteraturteorier har klassläraren troligtvis 

studerat sådana under utbildningen, men kan ej benämna någon. Klassläraren förklarar sin 

inställning och undervisning i svenskämnet som gammeldags. Informanten menar att hon 

separerar ämnet utifrån följande delar, läsförståelse, individuellt skrivande, språklära och 

diktamen. Vidare är läraren positivt inställd till en litterär kanon, men poängterar vikten av 

att böckerna anpassas till elevernas läsnivå. Slutligen anser klassläraren att uteslutande av 

fack- eller skönlitteratur inte är möjlig.    
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även boktips.   

 



  

Ovanstående sammandrag, utifrån intervjuer med informant 1, 2 och 3, visar att lärarna 

anser det vara viktigt med skönlitteratur i undervisningen, men att det trots denna 

inställning inte ges tillräcklig undervisningstid för detta. En orsak tycks vara tidsbrist och 

en annan, prioritering av andra viktiga skolämnen. Vidare känner lärarna igen någon 

enstaka pedagogisk undervisningsmetod, medan de inte kan erinra sig namnet på vare sig 

litteraturteoretiker eller litteraturteori.     

Sammanfattning av elevenkäter skolår 1, 3 och 5 
Nedanstående sammandrag redovisas utifrån 13 diagram, vilka representerar samma antal 

slutna frågor som elevenkäten innehöll. Frågor innehållande svarsalternativ som kan 

förklaras, redovisas i text intill tillhörande diagram. De öppna frågorna rapporteras efter 

diagrammen i löpande text samt sammanfattas i två tabeller. Slutligen presenteras två 

tabeller där det framgår vilken genre av böcker eleverna helst läser. Utgångspunkten är 

följande frågeställning: Hur stämmer grundskollärarnas arbetssätt med skönlitteratur 

överens med elevernas uppfattning om undervisningen?  

Diagram innehållande slutna frågor 

Hur många böcker läste ni i skolan i 
höstas (exempelvis 

tystläsning/högläsning)?

0
1
2
3
4
5

1-2 st 3-5 st 6-10
st

10 st - 

Antal böcker

A
nt

al
 e

le
ve

r

Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

 

Lånar du böcker på biblioteket där du 
bor, eller köper mamma och/eller pappa 

böcker till dig?

0
1
2
3
4
5
6

Lå
na

r p
å

bi
bl

io
te

ke
t

K
öp

er
bö

ck
er

B
åd

e 
lå

na
r

oc
h 

kö
pe

r

An
ta

l e
le

ve
r

Skolår 5 pojkar
Skolår 5 flickor

 

Figur 1                                                                                           Figur 2 

Böcker lästa i höstas mellan 1 bok till över 10 st.                         Antal elever som lånar/köper böcker.        
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 När ni läser/arbetar med böcker i skolan 
arbetar ni oftast:

0
1
2
3
4
5
6
7

En
sa

m
m

a

I g
ru

pp

Tv
å 

oc
h

tv
å

Bå
de

 i
gr

up
p 

oc
h

en
sa

m
m

a

A
nt

al
 e

le
ve

r Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor

Skulle du vilja läsa mer böcker i
skolan?

0

1

2

3

4

5

6

Ja Nej

An
tal
ele
ver

Skolår 1 pojkar
Skolår 1 flickor
Skolår 3 pojkar
Skolår 3 flickor
Skolår 5 pojkar
Skolår 5 flickor

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3                                                                                               Figur 4 

Hur arbetet kring böcker ser ut.                                                        Elever som vill/inte vill läsa mer. 

 

 

Har du egna böcker hemma? Hur många?

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ja, 1-2
st

Ja, 3-5
st

Ja, 6-10
st

Ja, fler
än 10 st

Nej jag
har inga
böcker

A
nt

al
 e

le
ve

r

Skolår 1 pojkar
Skolår 1 flickor
Skolår 3 pojkar
Skolår 3 flickor
Skolår 5 pojkar
Skolår 5 flickor

Hur ofta läser du en bok i skolan?

0
1
2
3
4
5
6
7

Va
rje

 d
ag

1 
gå

ng
/v

ec
ka

Fl
er

a
gå

ng
er

/v
ec

ka

N
äs

ta
n 

al
dr

ig

A
nt

al
 e

le
ve

r

Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor

     

 Figur 5                                                                                     Figur 6 

Hur ofta eleverna läser en bok i skolan.                                  Antal böcker eleverna har hemma. 
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Brukar du få egna böcker i present?

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ja Nej

A
nt

al
 e

le
ve

r

Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor

 

Brukar du låna böcker på biblioteket
d mamma och/eller pappa?

0
1
2
3
4
5
6
7

Ja Nej

An
tal
ele
ver

Skolår 1 pojkar

Skolår 1 flickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 flickor

 Figur 7                                                                                           Figur 8 

Antal elever som får/inte får böcker i present.                          Lån av böcker på bibliotek.

Diagram innehållande förklarande text 

 
Vad brukar du göra efter att du har läst ut en bok i 

skolan?

0
1
2
3
4
5
6
7

Skriva
recension

Berätta för
fröken hur

många sidor
jag läst

Annat Brukar inte
göra något

An
ta

l e
le

ve
r

Skolår 1 pojkar
Skolår 1 flickor
Skolår 3 pojkar
Skolår 3 flickor
Skolår 5 pojkar
Skolår 5 flickor

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9 

 Vad gör eleverna efter att de läst ut n en bok i skolan. 

 Elever som valt svarsalternativet annat, beskriver följande: 

 Två flickor, skolår 1: ”Läsa högt för fröken.” 

 Flicka, skolår 1: ”Ibland läsa högt för fröken.” 

 Åtta elever har i denna fråga markerat två svarsalternativ: skriva recension och berätta för fröken hur    

många sidor jag läst. 
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Brukar ni i klassen prata om böckerna ni 
läst i skolan?

0
1
2
3
4
5
6

Ja Nej Ibland,
förklara

A
nt

al
 e

le
ve

r Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor
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Brukar du s jälv välja vad du ska läsa för bok i 
skolan?

0

2

4

6

Ja Nej Ibland,
förklara

A
nt

al
 e

le
ve

r Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10 

Brukar eleverna prata om böckerna de läst. 

Elever som valt svarsalternativet annat, beskriver följande: 

Elev skolår 5, pojke: ”Vi pratar om hur bra den var, och andra saker” (svarsalternativ ja). 

Elev skolår 5, flicka: ”Om vi läser samma böcker” (svarsalternativ ibland). 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 11 

Val av bok i skolan 

Elever som valt svarsalternativet annat, beskriver följande: 

Pojke, skolår 1: ”Fröken.” 

Tre flickor, skolår 1: ”Inte när vi läser om bokstaven.” 

Pojke, skolår 3: ”När vi går till biblioteket.” 

Flicka, skolår 3: ”När jag ska välja själv så kan de bli för svåra.” 

Flicka, skolår 3: ”Om det är för mycket text.” (Läraren avråder eleven från böcker där det är för mycket 

text). 

 

 

 

 

 



  

Brukar du låna böcker på skolbiblioteket eller 
från klassrummet?

0
2
4
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8
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t

A
nt
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Skolår 1 pojkar

Skolår 1 f lickor

Skolår 3 pojkar

Skolår 3 f lickor

Skolår 5 pojkar

Skolår 5 f lickor

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 

Lån av böcker på skolbiblioteket eller från klassrummet. 

Elever som valt svarsalternativet annat, beskriver följande: 

Flicka, skolår  5: ”Hemifrån” 

 
Tycker du att ni läser mycket 

skönlitteratur i skolan (exempelvis 
tystläsning/högläsning)?

0

1

2

3

4

5

Ja Nej

A
nt

al
 e

le
ve

r

Pojkar skolår 5
Flickor skolår 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 

Läsning av mycket eller lite skönlitteratur i skolan.  

Denna tabell innehåller en följdfråga som lyder: Hur mycket/lite? 

Följande elever har svarat:  

Pojke, skolår 5: ”Minst en gång per dag” (svarsalternativ ja). 

Pojke, skolår 5: ”Kanske 4-5 gånger i veckan” (svarsalternativ nej). 

Pojke, skolår 5: ”Vi borde läsa mer!” (svarsalternativ nej). 

Flicka, skolår 5: ”Varje dag läser fröken högläsning” (svarsalternativ ja). 

Flicka, skolår 5: ”3 gånger i veckan” (svarsalternativ ja). 

Flicka, skolår 5: ”Nästan varje dag” (svarsalternativ ja). 

Flicka, skolår 5: ”3 gånger i veckan” (svarsalternativ ja). 
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Öppna frågor 
Fråga: Om du fick bestämma en lektion i skolan där ni arbetade med böcker, vad 

skulle du vilja göra då? 

Svar: 
Pojke, skolår 1: ”Titta på bilder i stället för att läsa”. 

Två pojkar, skolår 1: ”Läsa högt”. 

Pojke, skolår 1: ”Höra på saga”. 

Åtta flickor, skolår 1: ”Läsa tyst”. 

Pojke, skolår 3: ”Läsa högt”. 

Pojke, skolår 3: ”Läsa”. 

Pojke, skolår 3: ”Matte och läsa”. 

Två flickor, skolår 3: ”Läsa tyst”. 

Två flickor, skolår 3: ”Läsa”. 

Flicka, skolår 3: ”Vi skulle läsa ut en bok sen skulle vi spela teater efter boken”. 

Flicka, skolår 3: ”Jag skulle vilja läsa roliga och spännande böcker”. 

Pojke, skolår 5: ”Skriva böcker i grupp”. 

Pojke, skolår 5: ”Läsa tyst”. 

Pojke, skolår 5: ”Läsa dem”. 

Pojke, skolår 5: ”Läsa högt”. 

Flicka, skolår 5: ”Läsa tyst”. 

Flicka, skolår 5: ”Skriva egna böcker”. 

Flicka, skolår 5: ”Läsa en bok (som man fick välja själv) och sedan redovisa för klassen, 

man skulle berätta om boken”. 

Flicka, skolår 5: ”Läsa tyst, forska”. 

Flicka, skolår 5: ”Läsa två och två, vartannat kapitel”. 
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Fråga: Skulle du vilja säga något mer om bokläsning i skolan eller hemma? 

Svar: 
Pojke, skolår 1: ”Jag gillar att läsa böcker”. 

Pojke, skolår 1: ”Jag älskar att läsa böcker”. 

Flicka, skolår 1: ”Jag älskar att läsa böcker”. 

Pojke, skolår 3: ”Mer tips på böcker från kompisar”. 

Flicka, skolår 3: ”Jag skulle vilja gå med skolan till biblioteket oftare”. 

Pojke, skolår 5: ”Mer läsning. Både tyst och hög”. 

Övriga elever har på denna fråga antingen inte svarat, svarat nej eller svarat att de är nöjda 

med sin bokläsning.  

Tabeller 

Tabell öppna frågor 

Om du fick bestämma en 
lektion i skolan där ni arbetade 
med böcker, vad skulle du vilja 
göra då?

Titta på 
bilder i 
stället 
för att 
läsa. 

Läsa 
högt 

Läsa  
tyst 

Läsa Höra  
på  
saga 

Matte  
och  
läsa 

Annat 
 
 

Pojkar, skolår 1 1 2 0 0 1 0 0 
Flickor, skolår 1 0 0 8 0 0 0 0 
Pojkar, skolår 3 0 1 0 1 0 1 0 
Flickor, skolår 3 0 0 2 1 0 0 2 
Pojkar, skolår 5 0 1 1 1 0 0 1 
Flickor, skolår 5 0 0 2 0 0 0 3 
 

Skulle du vilja säga 
något mer om 
bokläsning i skolan 
eller hemma? 

Jag gillar 
att läsa 
böcker. 

Jag 
älskar att 
läsa 
böcker 

Mer tips på 
böcker från 
kompisar 

Jag skulle vilja 
gå med skolan 
till biblioteket 
oftare 

Mer läsning. 
Både tyst och 
hög 

Pojkar, skolår 1 1 1 0 0 0 
Flickor, skolår 1 0 1 0 0 0 
Pojkar, skolår 3 0 0 1 0 0 
Flickor, skolår 3 0 0 0 1 0 
Pojkar, skolår 5 0 0 0 0 1 
Flickor, skolår 5 0 0 0 0 0 
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Tabell facklitteratur 

Vilken sorts 
böcker  
tycker du  
bäst om att  
läsa? 

Böcker  
om  
djur 

Kart 
böcker 

Böcker 
om  
rymden

Böcker  
om  
blommor 

Böcker  
om 
människo
kroppen 

Böcker  
om hur  
människor  
i andra  
länder  
lever 

Böcker  
om  
sport 

Pojkar, skolår 1 2 2 3 0 2 2 3 
Flickor, skolår 1 2 2 5 3 1 1 4 
Pojkar, skolår 3 0 0 0 0 1 0 2 
Flickor, skolår 3 3 0 0 0 0 0 1 
Pojkar, skolår 5 2 0 1 0 0 0 3 
Flickor, skolår 5 3 0 0 1 0 2 0 
 
Tabell skönlitteratur 

Vilken sorts 
böcker  
tycker du bäst 
om att läsa? 

Sagor Serier 
 

Kärleks
histo 
rier 

Deck 
are 

Skräck 
histo 
rier 

Häst 
böck 
er 

Sport 
böck 
er 

Roliga 
böcker 

Även
tyrs 
böck 
er 

Pojkar, skolår 1 4 3 0 2 3 2 2 3 2 
Flickor, skolår 1 6 3 3 2 3 7 2 2 5 
Pojkar, skolår 3 0 0 0 2 1 0 1 3 2 
Flickor, skolår 3 0 1 0 5 2 3 0 5 2 
Pojkar, skolår 5 4 3 0 3 1 0 3 4 3 
Flickor, skolår 5 1 1 2 3 1 1 0 3 4 

Analys 
Utifrån intervju- och enkätstudier analyseras lärarnas undervisnings- och förhållningssätt 

till skönlitteratur, detta jämförs med elevernas uppfattning om detsamma. Utgångspunkten 

för analysen grundas på de litteraturteorier, undervisningsmetoder samt styrdokument som 

tidigare behandlats. Studien bearbetas utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där över- 

respektive undertolkning undviks genom att återge information så sakligt och rationellt som 

möjligt. Utdrag från intervjuer och enkäter presenteras för att förtydliga resonemanget 

kring analysen.  
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Analys - lärare, elever, undervisningsmetoder, 
litteraturteorier och styrdokument 

Skönlitteratur 
Både lärare och elever uttrycker liknande uppfattning beträffande högläsning. Lärarna 

beskriver att de högläser en stund varje dag eller varje samling och eleverna instämmer i 

denna information. Vissa elever önskar dock fler tillfällen till högläsning. Både Chambers 

och Lundqvist framhåller samtalets betydelse för läsning, innehåll samt textförståelse. Att 

föra bra samtal om böcker är också den bästa övning man kan få för att lära sig 

kommunicera på ett givande sätt, i livet i övrigt. När vi hjälper barn att resonera kring det 

lästa, hjälper vi dem också att uttrycka sig om annat i livet och vad skulle kunna vara 

viktigare kunskap än det i dagens kommunikativa samhälle (Chambers, 1993, s 10)?  Även 

Kursplanen i svenska för grundskolan belyser vikten av reflektion och samtal kring texter 

(Skolverket, inrättad 2000-07). Läraren i skolår 1 betonar betydelsen av samtal vid läsning.  

Det är viktigt med högläsning för att alla tar del av samma berättelse. Det är även viktigt med 

högläsning för dem som inte kan läsa för då kan man skapa något gemensamt. Därför blir samtalet 

kring det lästa så viktigt. 

Lärarens inställning överensstämmer inte fullständigt med elevsvaren från skolår 1, där 

endast hälften av eleverna upplevde att samtal användes som bearbetningsform efter 

läsning. En anledning skulle kunna vara att dessa elever varken uppnått tillräcklig 

läsförståelse eller fullgod reflektionsförmåga över den egna undervisningen. Enligt 

intervjusvaren framhåller lärarna att läsning sker dagligen och kontinuerligt över läsåret. 

Utifrån enkätsvaren stämmer detta överens med elevernas uppfattning om frekvensen på 

läsning. Nästan alla elever uttrycker dock önskemål om ännu mer läsning i skolan Eftersom 

elever i skolår 3-5 befinner sig i bokslukaråldern, 10-12 år, kan behovet av läsning vara 

obegränsat. Detta kan kopplas till Appleyards andra läsfas, läsaren som hjälte eller 

hjältinna. Elever identifierar sig med textens huvudkaraktär och upplever berättelsen som 

en riktig värld med levande människor som skiljer sig gentemot den faktiska. Boken blir 

för eleven mer organiserad och mindre svårtolkad (Appleyard, 1994, sidor 14-15). Även 

Langer beskriver utifrån sitt andra stadium, Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld, hur läsaren absorberas av en textvärld och relaterar olika händelser och 

personer till varandra (Langer, 2005, sidor 31-35). Troligtvis upplever eleverna läsning 

som tillfredsställande genom att de kan fly verkligheten för en stund. Ytterligare en 

anledning till elevernas läsglädje och entusiasm kan bero på att det under läspass ofta 
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resulterar i en rofylld atmosfär. Vidare uttrycker ingen av lärarna något specifikt 

engagemang kring ett välutrustat klassrumsbibliotek, vilket Nilsson menar har en 

betydande inverkan på om läsandet blir fungerande och tillfredsställande eller ej (Nilsson, 

1997, s 13). Trots att dessa lärare inte har ett uppbyggt klassrumsbibliotek visar eleverna 

stort intresse till skönlitteratur. Detta kanske beror på att lärarna i stället använder 

skolbiblioteket samt har en positiv inställning till skönlitteratur.  

Svenskämnet 
Av Malmgrens tre paradigm menar lärarna att det i undervisningen inte är möjligt att 

utesluta något av paradigmen. Lärarna menar att det inte går att utesluta vare sig Svenska 

som ett färdighetsämne, Svenska som ett litteraturhistoriskt ämne eller Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996, s 87). Med anledning av informanternas 

relativt nya utbildning och examensår kan denna inställning bero på att man i aktuell 

svensk lärarutbildning ser svenska som ett helhetsämne i stället för som uppdelade avsnitt. 

Ovannämnda kan vara en andledning till lärarnas inställning, att uteslutning av varken 

skönlitteratur eller facklitteratur är möjlig. De anser att båda genrerna är lika betydelsefulla 

för svenskämnet. Denna uppfattning skiljer sig i jämförelse med Nilssons ståndpunkt. Han 

menar att undervisningen ska bygga på skönlitterära böcker. Undervisningen ska vara 

oberoende av traditionella läromedel och läsning av olika typer av skönlitterära texter ska 

ha en central funktion (Nilsson, 1997, sidor 12-18). Läraren för skolår 1 uttrycker: 

Förut var det viktigt med skrivstil och grammatik, men nu är det andra delar man trycker på. I och 

med att vi läst läroplanen så mycket så är det den man ska utgå från /…/. Men det är inte som när 

jag gick i skolan att man skulle lära sig svensk grammatik å så rättstavning. Det jobbar jag absolut 

inte efter /…/. Det kan kanske vara skillnad om man pratar med någon äldre lärare. De kanske 

tänker lite annorlunda. Jag har detta färskt i minnet fortfarande. 

Läraren för skolår 5 separerar svenskämnet utifrån följande delar; läsförståelse, individuellt 

skrivande, språklära och diktamen. Skillnaden mellan läraren för skolår 5 och lärarna för 

skolår 1 och 3 är att informant 1 och 2 ser svenskämnet som en helhet medan informant 3 

särskiljer svenskämnet i flera avskilda delar. Förmodligen beror detta på att läraren för 

skolår 5 genomgått sin lärarutbildning i Finland, där ämnena inte integreras i samma 

utsträckning som i svensk lärarutbildning. Läraren för skolår 3 knyter elevernas läsning till 

hemmet genom läsläxa. Eleverna övar, under en vecka, på att läsa ett specifikt antal sidor 

och målsman noterar, i anteckningsbok som returneras till skolan, hur läsningen fungerat. 

Fry belyser både föräldra- och lärarstöd som viktiga faktorer för att uppnå en lustfylld 
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läsupplevelse (Fry, 1985, sidor 96-109). De intervjuade lärarna arbetar alla med 

ämnesintegrering genom olika teman. Informant 1,2 och 3 exemplifierar teman inom 

samhällsorienterade ämnen20 som förekommande, hembygden - bondgården, geografi - 

Sverige och Europa samt historia - vikingatiden nämns. Teman inom naturorienterade 

ämnen21 sammankopplat med svenskämnet verkar inte äga rum i dessa lärares 

undervisning. Hur kommer det sig att So -ämnena integreras i svenskundervisningen i 

större utsträckning än i No -ämnena? En förklaring kan vara att det inom No -blocket finns 

exakta svar, där resonemang inte anses angeläget. Däremot inom So -blocket, ligger 

diskussion och debatt kring dessa ämnen närmare till hands. En anledning till varför dessa 

värderingar existerar tror vi beror på att de lever kvar både historiskt och kulturellt utifrån 

tidigare samhällsuppfattningar. Speciellt matematik betraktas i både samtid och historisk 

tidsålder som ett ämne med hög status, enligt en lärare på Lärarhögskolan i Stockholm. 

Människor med god matematisk förmåga förknippas, generellt i samhället, med att förestå 

hög intelligens, medan humanistiska ämnen22 inte besitter samma status. 

Naturvetenskapliga ämnen23 studeras och utförs ofta genom rena färdighetsövningar. 

Många gånger vet kanske inte läraren vad syftet med en viss övning är, mer än att en 

specifik kunskap ska behärskas, inte vad lärdomen kan användas till i verkliga livet. Trots 

ovan resonemang blir detta motsägelsefullt då läraren för skolår 1 benämner samtal om 

matematik som lika viktigt som dialogen i svenskämnet. 
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20 Samhällsorienterade ämnen består av geografi, hembygdskunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=299708, 2007-05-14). 

21 Naturorienterade ämnen innefattar biologi, fysik, kemi och teknik 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267576, 2007-05-14). 

22 Till de humanistiska ämnena räknas språk, historia, estetiska ämnen samt filosofi 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=206085, 2007-05-14).   

23 Till de naturvetenskapliga ämnena räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267605, 2007-05-14).  
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Diskussion 
Under detta avsnitt behandlas metoddiskussion, resultatdiskussion, slutdiskussion samt 

vidare forskning.  

Metoddiskussion 
Undersökningen har genomförts på ett begränsat urval av informanter. Generaliserbarheten 

kan betraktas som låg eftersom studien endast grundas på ett fåtal lärarintervjuer och 

elevenkäter. Undersökningen är således inte representativ i andra fall än i denna studie. Då 

enkätfrågorna i undersökningen formulerades på ett tidigt stadium, insåg vi efter 

resultatbearbetningen att frågorna kunde ha utformats på annat sätt. Intervjufrågorna hade 

kunnat sammanfalla bättre med enkätfrågorna och frågor med icke förklarande karaktär 

hade underlättat resultatsammanställningen. Även undvikande av fler än två svarsalternativ 

hade förenklat sammanställningen samt om vi använt endast en öppen fråga i stället för två. 

En fördel har varit användandet av både kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod, 

detta ger en bredare och säkrare grund för tolkning (Repstad, 1999, s21). Utifrån dessa 

båda metoder har det varit möjligt att undersöka om intervjuerna överensstämmer med 

enkätsvaren. Ytterligare en fördel har varit vår medverkan vid enkätundersökningarna då vi 

funnits tillgängliga, för eleverna, vid eventuella oklarheter. Beträffande intervjuerna kan 

det både uppfattas som en fördel och nackdel att intervjufrågorna tilldelades informanterna 

i god tid före intervjutillfället. Positivt var att informanterna kunde förbereda sina 

tankegångar och resonemang kring frågorna för att så utförligt och specifikt som möjligt 

kunna diskutera det efterfrågade. Som negativt skulle kunna anses att lärarna gavs tid till att 

revidera egna åsikter eller komma överens om gemensamma ställningstaganden angående 

frågeschemat. Likaså rörande intervjutillfället kan det betraktas som negativt att vara 

endast en intervjuare, då kan information med enkelhet förbises. Detta vägs dock upp av att 

intervjuerna utförts med hjälp av bandupptagning, därför har vi kunnat ta del av intervjuer 

där vi ej medverkat. Personliga kontakter samt anknytning till vfu-skola kan anses både 

som en fördel och en nackdel. Det kan vara svårt att hålla ett professionellt- och objektivt 

förhållningssätt då personliga relationer förekommer. Fördelen däremot är att 

informanterna troligtvis vågar ställa frågor om otydligheter kring intervjufrågor och 
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enkäter. Vidare har vi efter rapporterat resultat upptäckt att elevenkäter är svårt att tillämpa 

på så unga elever som skolår 1 och 3. Vissa elever är ännu inte fullgoda läsare, andra har 

problem med frågor som efterfrågar utförliga svar. Trots diskuterade för- respektive 

nackdelar anser vi att undersökningsmetoderna har fyllt sin funktion i förhållande till 

studiens syfte och problemformulering. Eftersom slutsatser och ställningstaganden, utifrån 

den kvalitativa respektive kvantitativa undersökningsmetodens resultat, har kunnat 

fastställas. I relation till litteratur och teori menar vi att för just denna undersöknings syfte 

och frågeställningar har forskningsmetoderna uppnått sitt ändamål då dessa har lyckats 

besvaras.     

Resultatdiskussion 
Beträffande läsning av skönlitteratur i skolan betonar informant 1, 2 och 3 läsning som 

betydelsefull. Intressant är att en pojke i skolår 5 på frågan: ”Tycker du att ni läser mycket 

skönlitteratur i skolan?” (se tabell 13, s 35) har svarat att han inte anser att de läser mycket i 

skolan, trots att han beskrivit att de läser 4-5 gånger i veckan. Två flickor, skolår 5, tycker 

att de läser mycket i skolan och kommenterar att de läser 3 gånger i veckan. Uppfattningen 

om hur eleverna definierar ”mycket” kan sammankopplas med de två öppna frågorna (s 36-

37). Pojken önskar mer läsning i skolan, både tyst och högt, medan flickorna är nöjda med 

befintlig läsning. Rosenblatt skriver att man måste åstadkomma ett givande samspel 

(transaktion) mellan text och läsare, för att uppnå en god undervisning (Rosenblatt, 2002, 

sidor 10-11). Troligtvis har transaktion uppnåtts mellan pojken, skolår 5, och de böcker han 

läser. Lärarens skönlitterära undervisning i kombination med en läsfrämjande miljö i 

hemmet kan vara anledningar till pojkens stora intresse för läsning. Hade lärarens 

skönlitterära undervisningsmetod varit enda anledningen till pojkens entusiasm beträffande 

läsning, torde flickorna ha uttryckt läsning av böcker 3 gånger i veckan som lite. Vi tolkar 

ovanstående resonemang med hemmet som en viktig och betydande faktor för elevers 

läsintresse. Informant 2 uttrycker vikten av ett kontinuerligt läsande knutet till hemmet som 

nödvändigt, speciellt som komplement till läsning i skolan om tid för läsning inte 

förekommer varje dag.  

 

Utifrån fråga 4 i enkäten: ”Brukar du själv välja vad du ska läsa för bok i skolan?” (se 

tabell 11, s 35) svarar majoriteten av eleverna att de väljer böcker på egen hand. Övriga 
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elever svarade att de får vägledning av klasslärare och bibliotekarie. Första steget i 

Chambers modell över läsandes cirkel behandlar val av böcker, tillgänglighet och utbud 

som viktiga faktorer (Chambers, 1998, s 13). Även Nilsson framhåller att ett rikt utbud av 

böcker bidrar till elevers intresse för läsning (Nilsson, 1997, s 13). Vi kan urskilja att 

lärarinformanterna bidrar till böckers tillgänglighet genom användning av skolbiblioteket, 

hjälp från skolbibliotekarie samt att de innehar ett begränsat utbud litteratur i klassrummet. 

Nästa steg i Chambers modell innefattar bl a boksamtal vilket lärarinformanterna menar har 

stor relevans för läsförståelsen och tolkningen av en text. Med koppling till lärarnas 

inställning, anser vi det motsägelsefullt då flertalet av enkätsvaren visar att bearbetning och 

samtal inte sker efter utläst bok (se tabell 10, s 35). Litteraturteoretikern McCormick menar 

att det inte finns endast en riktig tolkning av en bok, hon vill förena text, läsare och socio-

historisk kontext utan att reducera någon av dem (McCormick, 1994, se Malmgren, 1997, 

sidor 79-80). Även Malmgren belyser tolkning av texter, utifrån individ som viktigt, genom 

paradigmet svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996, s 87). Att utgå 

från varje elevs litterära repertoar (McCormick) benämner klasslärarna som grundläggande 

inom litteraturläsning. Vi anser att om samtal kring böcker inte förekommer finns risken att 

viktiga begrepp för innehåll och förståelse inte behandlas. Detta kan resultera i att vissa 

elever inte erhåller tillräcklig förståelse för texten, vilket kan bidra till att skapa ett 

ointresse för läsning. Ytterligare beskriver Lundqvist samtalet som essentiellt för läsning. 

Syftet är att återskapa identifikation och att anknyta till elevernas egen erfarenhetsvärld. 

Det är viktigt att utifrån olika tolkningar diskutera slutsatser och budskap i en text 

(Lundqvist, 1987, sidor 9-11). Vidare skriver Fry att man kan upptäcka sig själv genom att 

läsa individanpassade böcker (Fry, 1985, sidor 96-109). Detta kan kopplas till informant 3:s 

inställning beträffande en litterär kanon. Hon menar att en litterär kanon vore positivt, men 

att böckerna i så fall ska nivåanpassas. Genom införande av en litterär kanon överförs ett 

kulturarv vilket förverkligas via kursplanens syfte och roll i ämnet svenska: ”Skönlitteratur, 

film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar” 

(Kursplanen i svenska, inrättad 2000-07).  

 

Det sista steget i Chambers modell, läsandets cirkel, består av vikten att regelbundet finna 

tid för läsning i skolan. Detta omfattar både tystläsning och högläsning. Informant 2 anser 

att det inte finns tillräckligt med tid för läsning i skolan. För att kompensera detta knyter 

hon läsningen till hemmet genom läsläxa. Vi menar att arbetspass för läsning på schemat 
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borde inneha en naturlig plats i dagens skola. På detta sätt skulle kompensatoriska 

lösningar som läsläxa inte behöva fungera som substitut för att få ihop tillräcklig lästid. En 

bra rutin som informant 1 utövar grundar sig på skolans lokala arbetsplan, vilken bl a 

omfattar minst 15 minuters läsning varje dag.  

 

Utifrån denna undersökning kan vi skönja att lärarinformanterna till viss del arbetar med 

skönlitteratur utifrån vad litteraturteorier, undervisningsmetoder och styrdokument påvisar. 

Utifrån elevenkäterna har vi tillägnat oss en nyanserad bild av den skönlitterära 

undervisningen i skolorna, på annat sätt än om vi enbart använt intervjuer som 

undersökningsmetod. Resultatet visar dock att elevsvaren inte alltid överensstämmer med 

lärarnas uppfattning kring undervisningen. Med utgångspunkt från ovan, diskuteras 

problemformuleringen vidare i slutdiskussionen.  

Slutdiskussion   
Vi anser utifrån frågeställningarna att vi efter genomförandet av denna studie har besvarat 

frågorna. Därför anser vi det relevant att gå vidare för att diskutera varför 

lärarinformanternas skönlitterära undervisning utförs enligt given information och inte 

alltid överensstämmer med vad styrdokument, teorier och metoder uttrycker. Utifrån ett av 

strävansmålen ur kursplanen i svenska betonas vikten av läsning: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, tolka 

och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte 

och karaktär (Skolverket, inrättad 2000-07). 

En anledning till varför lärarna inte låter undervisningen domineras av skönlitteratur kan 

vara att de känner sig osäkra inför olika användbara undervisningsmetoder. Vi 

sammankopplar detta till att en orsak, för informant 2 och 3, kan vara tillräckligt med tid 

och intresse för att hålla sig uppdaterad. Däremot informant 1, vilken erhöll sin 

lärarexamen för ett år sedan, har vetskap om både Lundqvists och Chambers metoder. Vi 

tror att detta har att göra med att informant 1 så nyligen examinerats och således har 

kunskapen färskt i minnet. Utifrån ovan är det viktigt och önskvärt med kontinuerlig 

fortbildning inom ämnet. Ytterligare ett skäl till lärarnas ofullständiga undervisning inom 

skönlitteratur kan härledas till bristfällig kunskap om litteraturteorier. Även om 

litteraturteoretikerna inte nämner några metoder är det betydande att ha vetskap om vad 
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som sker i transaktionen mellan text och läsare. Som lärare kan man få en förståelse för 

olika sätt man kan läsa en bok på samt varför elever i en viss ålder väljer en viss slags 

böcker. Vi har utifrån lärarintervjuerna förstått att det är undervisningsmetoder de minns, 

och ej teorier, då metoder är det som används i undervisningen. Under intervjun med 

informant 2 framkom följande: ”Jag har säkert läst om teorierna på lärarhögskolan, men 

minns inte det nu längre. Är det något jag lägger på minnet så är det metoder”. Vi tror att 

det krävs både mod och nytänkande av lärare för att våga koppla undervisningen mer till 

skönlitteratur. Detta för att skönlitteratur inte anses vara ett kunskapsuppbyggande ämne, 

där man kan mäta kunskapen med test. En nyutexaminerad lärare med anställning på en 

skola som präglas av undervisning utifrån Malmgrens två förstnämnda paradigm inom 

svenskämnet inte med enkelhet har modet att utöva svenskundervisning utifrån Malmgrens 

tredje paradigm (sidor 14-15). I förskolepedagogiken vävs skönlitteratur däremot in på ett 

naturligt sätt och lärares krav på att elever ska uppnå strävansmålen i skolår 2 via 

diagnostiska prov eller nationella prov i skolår 5, förekommer inte i samma utsträckning 

inom Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som i Lpo 94. Trots lärarinformanternas icke 

fulländade skönlitterära undervisning, ser vi utifrån elevenkäterna att de ändock uppfyller 

ett av strävansmålen ur kursplanen i svenska: ”Skolan skall i sin undervisning i svenska 

sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära, genom att läsa litteratur samt 

gärna läser på egen hand och av eget intresse” (Skolverket, inrättad 2000-07). När vi 

jämför vad Lgr 80 uttrycker om skönlitteraturens betydelse för svenskundervisningen med 

vad som står skrivet i Lpo 94, finner vi att Lgr 80 belyser svenskämnet med skönlitteratur 

som dominerande pedagogiskt verktyg. Några citat utifrån Lpo 94 får illustrera dess 

skönlitterära ställning:  

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. /…/ Skolan ansvarar för att varje elev 

efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. /…/ har förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, 

nordiska och västerländska kulturarv (ibid). 

Med hänsyn till ovan jämförelse finner vi det egendomligt att den nuvarande läroplanen 

inte understryker vikten av skönlitterär läsning i mer tydliga och explicita ordalag. 

Upplevelsen av skönlitteraturens roll i skolan präglas av uppfattningen om att läsning 

endast har ett nöjaktigt, lustfyllt och avkopplande syfte och inte som ett betydelsefullt 

pedagogiskt redskap. Vi anser utifrån genomförd studie, där vi behandlat litteraturteorier, 

undervisningsmetoder och styrdokument sammankopplat med lärares och elevers åsikter 

 44 
 



  

beträffande svenskämnet och skönlitteratur, att läsning bör ha en central plats i 

undervisningen, såväl inom svenskämnet som i övriga ämnen. Läsning och bearbetning av 

skönlitteratur vidgar ordförrådet, möjliggör inblick i främmande kulturers liv och leverne 

samt främjar självinsikten genom att läsaren upptäcker sig själv utifrån bokens karaktär. 

Läsning bidrar också till att elevers läshastighet ökar, den skapar läsförståelse och ger 

kunskap om vårt kulturarv.  En fråga vi ställer oss är om det kan vara så att skönlitteratur 

konkurreras ut av andra skolämnen som So, No och matematik? Om så är fallet, vad är 

anledningen till att det ser ut på detta sätt och varifrån kommer i så fall detta synsätt? Dessa 

frågor skulle kunna leda vidare till fortsatt forskning.        

Fortsatt forskning 
En intressant fortsatt studie vore att undersöka och utreda hur kursplaner i andra ämnen än 

svenska behandlar skönlitteratur. Aktuella ämnen att studera skulle kunna vara geografi, 

historia, religionskunskap, samhällskunskap samt biologi, fysik och kemi. Förekommer det 

direktiv om att skönlitteratur ska vävas in i So - ämnen och No - ämnen eller berörs det 

kanske inte? Vidare skulle det vara intressant att granska i vilken utsträckning 

skönlitteraturläsning förekommer högre upp i åldrarna, exempelvis på högstadiet och 

gymnasiet. Resultatet utifrån detta skulle kunna jämföras med den skönlitterära 

undervisningen i de lägre åldrarna. För att uppnå en hög reliabilitet skulle man kunna 

använda triangulering24, kontrollgrupper och ett högre antal informanter. Ytterligare en 

vinkling inom undersökningen skulle kunna vara att studera huruvida skillnader eller 

likheter beträffande genus föreligger. Angående lärare kan man ta reda på om 

undervisningen inom skönlitteratur skiljer sig beroende på om det är en man eller en 

kvinna. Intressant skulle även vara att studera om elevers intresse för läsning skiljer sig 

mellan könen. Utifrån detta resonemang finner vi följande vidare frågeställningar relevanta.     

• Förekommer direktiv om att skönlitteratur ska vävas in i kursplanerna för samhälls- 

respektive naturorienterade ämnen? Om så är fallet, i vilken utsträckning och på 

vilket sätt?  

• Förekommer skillnad i den skönlitterära undervisningen inom de lägre- respektive 

högre åldrarna? 
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24 Triangulering innebär att se ett forskningsproblem ur flera olika synvinklar (Sohlberg, P & B-M, 2002, s 214). 

 



  

• Kan man urskilja någon skillnad beträffande genus, både ur aspekten kvinnliga och 

manliga lärares undervisning samt elevers inställning till skönlitteratur? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till lärare 
1. Är den intervjuade kvinna/man? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken slags utbildning har du? 

4. Vilket år tog du examen? 

5. Hur arbetar du med skönlitteratur i din undervisning? 

6. Arbetar du med skönlitteratur under sammanhängande korta perioder, kontinuerligt 

över läsåret eller på annat sätt? Hur? 

7. Arbetar du oftast med skönlitteratur i helklass, i mindre grupper eller på annat sätt? 
Hur? 

8. Arbetar du ämnesövergripande med skönlitteratur? På vilket sätt? 

9. Samarbetar du, beträffande skönlitteratur, med andra pedagoger i arbetslaget och 

deras elever? På vilket sätt? 

10. Vem gör valen av skönlitteratur som ska läsas i ditt klassrum? Hur? 

Högläsningsböcker samt elevernas egna böcker. Elevperspektiv/lärar- 

perspektiv/demokrati. 

11. Hur låter du eleverna bearbeta den lästa skönlitterära litteraturen? Högläsnings-

/tystläsningsbok.  

12. Vilket är syftet med ovan arbetssätt? 

13. Brukar du utnyttja skolans bibliotek, har du skönlitterära böcker i klassrummet eller 

införskaffar du litteratur på annat sätt? 

14. Arbetar du utefter någon specifik skönlitterär metod? Vilken/vilka? Ex. Nilsson, 

Chambers, Lundqvist. 

15. Känner du till någon/några teorier inom skönlitterär undervisning? Vilken/vilka? 

Ex. Rosenblatt, Beach, McCormick. 
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16. Vad är svenskämnet för dig? Ex. Svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne eller svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

(Malmgren).  

17. Vilken är din personliga inställning till skönlitteratur kontra facklitteratur 

(läromedel)? 

• Kan facklitteratur bytas ut mot skönlitteratur? 

• Kan skönlitteratur bytas ut mot facklitteratur? 

• Ska facklitteratur endast komplettera skönlitteratur? 

• Ska skönlitteratur endast komplettera facklitteratur? 

18. Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar samtalet? 

Bilaga 2 – Enkätfrågor till elever skolår 1 och 3 
Jag är: Pojke      Flicka  

1. Vilken klass går du i?_______________________________________________ 

2. Hur många böcker läste ni i skolan i höstas (exempelvis tystläsning/högläsning)? 1-

2      3-5      6-10      Fler än 10  

3. Vad brukar du göra efter att du har läst ut en bok i skolan?  

Skriva recension      Berätta för fröken hur många sidor jag läst       

Annat (berätta själv) ______________________________________________ 

Jag brukar inte göra något  

5. Brukar du själv välja vad du ska läsa för bok i skolan? Ja      Nej       

Ibland, förklara __________________________________________________ 

6. Brukar ni i klassen prata om böckerna ni har läst? Ja      Nej       

Ibland, förklara __________________________________________________ 

7. Skulle du vilja läsa mer böcker i skolan? Ja      Nej  

8. När ni läser böcker i skolan, arbetar ni oftast: Ensamma      I grupp       

Två och två      Både i grupp och ensamma  
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9. Brukar du låna böcker på skolbiblioteket eller finns det böcker i klassrummet? 

Det finns böcker i klassrummet      Jag lånar på skolbiblioteket  

Jag lånar både på skolbiblioteket och i klassrummet  

Annat _________________________________________________________ 

10. Hur ofta läser du en bok i skolan? Varje dag      En gång i veckan  

Flera gånger i veckan      Nästan aldrig  

11. Om du fick bestämma en lektion i skolan där ni arbetar med böcker, vad skulle du 

vilja göra då? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Vilken sorts böcker tycker du bäst om att läsa? 

Faktaböcker: Böcker om djur  kartböcker  böcker om rymden  böcker om 

blommor  böcker om människokroppen  böcker om hur människor i andra 

länder lever  böcker om sport  

Skönlitteratur: Sagor  serier  kärlekshistorier  deckare       

skräckhistorier  hästböcker  sportböcker  roliga böcker   

äventyrsböcker   

13. Har du egna böcker hemma? Hur många? Ja, 1-2      Ja, 3-5      Ja, 6-10      Ja, 

fler än 10      Nej, jag har inga böcker  

14. Brukar du låna böcker på biblioteket med mamma och pappa? Ja      Nej  

15. Brukar du få egna böcker i present? Ja      Nej  

16. Skulle du vilja säga något mer om bokläsning i skolan/hemma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________    
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Bilaga 3 – Enkätfrågor till elever skolår 5 
Jag är Pojke  Flicka  

1. Vilken klass går du i?_______________________________________________ 

2. Tycker du att ni läser mycket skönlitteratur i skolan (exempelvis tyst- 

/högläsning)? Ja      Nej      Hur mycket/lite?__________________________ 

3. Vad brukar du göra efter att du läst ut en bok i skolan?  

Skriva recension      Berätta för fröken hur många sidor jag läst  

Annat, berätta själv ________________________________________________ 

Jag brukar inte göra något  

4. Brukar du själv välja vad du ska läsa för bok i skolan? 

Ja      Nej      Ibland (förklara hur du menar) ________________________ 

5. Brukar ni i klassen prata om böckerna ni läst i skolan? 

Ja, (på vilket sätt) ________________________________________________ 

Nej      Ibland, (förklara hur du menar) ______________________________ 

6. Skulle du vilja läsa mer skönlitterära böcker i skolan? Ja     Nej  

7. Vilka slags böcker tycker du bäst om att läsa? 

Faktaböcker: Böcker om djur  kartböcker  böcker om rymden  böcker om 

blommor  böcker om människokroppen  böcker om hur människor i andra 

länder lever  böcker om sport  

Skönlitteratur: Sagor  serier  kärlekshistorier  deckare   

skräckhistorier  hästböcker  sportböcker  roliga böcker   

äventyrsböcker  

8. När ni läser/arbetar med böcker i skolan, jobbar ni då oftast: Ensamma  

I grupp      Två och två      Både i grupp och ensamma  

9. Brukar ni låna böcker från skolbiblioteket, finns böckerna i klassrummet eller  

ordnar ni böcker på annat sätt (stadsbiblioteket, hemma)?  

Skolbiblioteket      Klassrummet      Skolbiblioteket och klassrummet  
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 Annat ________________________________________________________ 

10. Hur ofta läser du en bok i skolan? Varje dag      En gång i veckan  

Flera gånger i veckan      Nästan aldrig  

11. Om du fick bestämma en lektion i skolan där ni arbetar med böcker, vad skulle du 

vilja göra då? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Lånar du böcker på biblioteket där du bor eller köper mamma och pappa böcker till 

dig? Lånar på biblioteket      Köper böcker      Både lånar och köper  

13. Har du egna böcker hemma? Hur många? Ja, 1-2      Ja, 3-5      Ja, 6-10       

Ja, fler än 10     Nej, jag har inga böcker  

14. Brukar du få egna böcker i present? Ja      Nej  

15. Skulle du vilja tillägga något om bokläsning i skolan eller hemma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Bilaga 4 – Brev till föräldrar 
Hej,  

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm som just nu skriver vårt 

examensarbete. Vi behandlar ämnet skönlitteratur i undervisningen. Syftet är att undersöka 

hur lärare arbetar med skönlitterära böcker i skolan, hur eleverna uppfattar denna 

undervisning samt hur detta uppfylls gentemot styrdokument, litteratur och forskning. För 

att få information om hur eleverna uppfattar den skönlitterära undervisningen behöver vi er 

tillåtelse till att ert barn medverkar i en enkätundersökning samt eventuellt deltar i en 

intervju med bandupptagning. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt, där det i vårt resultat inte går att identifiera någon elev.  Intervjun och 

enkätsvaren kommer endast att användas inom vårt forskningsändamål. Vi vore tacksamma 

om ni skriver under och returnerar svarstalongen senast måndagen 16 april.  
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Med vänlig hälsning 

Emma Perneby & Ylva Brorsson 

Jag samtycker till mitt barns medverkan i: 

Intervju □ Enkät □ 
Barnets namn:………………………………………………………………………………... 

 

Målsmans underskrift: ………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………………….. 

Bilaga 5 – Intervju informant 1 
Kön: Kvinna 

Ålder: Födelseår 1961 

Utbildning: Lärarexamen med inriktning för de yngre åldrarna, upp till 12 år, 

Barnskötarutbildning för barn 0-12 år 

Examensår: 2005  

Läraren arbetar med högläsning och skönlitteratur varje dag i skolan. Hon brukar läsa en 

bok som hon sedan dramatiserar utifrån, med hjälp av dockor. Efter att hon återberättat 

sagan får eleverna också dramatisera sagan med dockor inför övriga klassen. Det finns 

böcker i klassrummet men de använder sig också av biblioteket i skolan samt det 

kommunala biblioteket. Läraren berättar att de varit på boksamtal, på det kommunala 

biblioteket, med författaren Thomas Halling. De ska även gå dit en gång till för boksamtal. 

Vidare berättar hon att skolans lokala mål är att alla elever ska läsa minst 15 minuter 

skönlitteratur varje dag. Eftersom ingen av eleverna i klassen kunde läsa när de började i 

första klass är hennes mål att överhuvudtaget få barnen att lära sig läsa och bli intresserade 

av att vilja lära sig läsa. Arbetet med skönlitteratur sker kontinuerligt över hela läsåret. 

Läraren berättar att eleverna precis har börjat läsa tillsammans i mindre grupper eller för 

varandra, två och två. När läraren arbetar ämnesintegrerat sker det oftast när de arbetar med 
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bokstäver. Till varje bokstav arbetar de kring ett djur, vilket kopplas samman till ett stort 

tema, bondgården. När de arbetar med tema brukar läraren oftast välja böcker kring det 

ämne de arbetar med just då. Samarbete med andra pedagoger eller klasser förekommer 

inte mer än att eleverna i skolår 1 skriver i en brevbok till sina faddrar i skolår 4. Eleverna i 

skolår 1 ska även spela upp sina sagor med dockor eller läsa upp korta berättelser, som de 

skrivit själva, för sina faddrar. När det gäller val av böcker får eleverna ibland ta med sig 

böcker hemifrån om det är någon speciell bok som de vill att hela klassen ska få höra. Egna 

tystläsningsböcker väljer de själva. Bibliotekarien visar ett urval av böcker som finns så att 

böckerna blir på rätt nivå för eleverna. Eleverna älskar att vara i biblioteket och brukar få 

vara där på rasterna. Hon tycker att det är viktigt att de får vara där. Vidare berättar hon att 

de alltid pratar om böckerna de läst. Detta beror på att hon blivit inspirerad av Chambers. 

När de samtalar brukar hon fråga om det var något i boken som de tyckte vara bra, eller om 

det var något som de skulle vilja ändra på. En anledning till att de samtalar mycket kring 

böcker säger hon är att eleverna är omogna och inte har speciellt bra ordförråd. Ibland blir 

hon förvånad över att de inte förstår vissa ord som man som lärare tar för givet att de 

förstår. Därför är det viktigt att kontrollera att de verkligen förstår vad de läser. Det är även 

viktigt med boksamtal därför att man utvecklar språket, får kunskaper, skapar 

förhoppningsvis ett läsintresse samt får upplevelser och stimulans. Det är viktigt med 

högläsning för att alla elever tar del av samma berättelse och att man då kan prata om 

sagan. Hon berättar att Lundqvist också är inne på att samtala mycket kring det lästa. Vilket 

inte bara är viktigt i svenska utan även i matte också betonar läraren. Hon berättar att detta 

synsätt troligtvis kommer från lärarhögskolan. Förut var det viktigt med grammatik medan 

nu är det andra delar som är viktigare. I och med att vi läst läroplanen så mycket är det ju 

den man ska utgå från berättar hon. Det kan kanske vara en skillnad om man pratar med en 

äldre lärare. Hon har läroplanen färskt i minnet fortfarande. Läraren berättar att hon inte 

känner till några specifika teorier men om hon fick höra namnen så skulle hon troligtvis 

kunna koppla ihop det med de teorierna. Vidare säger hon att den Nya Zeeländska metoden 

är populär att arbeta efter. Hon tror att man har med sig mycket i bagaget efter utbildningen 

men att man inte kan säga att det är just den metoden eller teorin. Vidare ber hon om att få 

hoppa över den frågan. Det viktigaste inom svenskämnet för läraren är att ta in elevernas 

egen värld i undervisningen. Det är viktigt att bygga vidare på vad de vill lära sig om. Hon 

blandar olika metoder. De får lära sig ordbilder och ljuda bokstäver. Vad det gäller 

grammatik trycker hon inte lika hårt på det. Hon berättar att hon givetvis kommer lära 

eleverna att en mening börjar med stor bokstav och punkt, men går inte in och rättar. Frågar 
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de om hur ett ord stavas så berättar hon självklart det. Det är inte som när hon gick i skolan 

att man skulle lära sig svensk grammatik och rättstavning. Det jobbar jag absolut inte efter. 

Hon tycker kanske inte att alla ska läsa samma böcker – kanon. Utan ser språket som ett 

verktyg och att det är viktigt att ha ett sammanhang och syfte med det man gör. Lärarens 

personliga inställning till skönlitteratur kontra facklitteratur är att man varken kan plocka 

bort facklitteratur eller skönlitteratur. Hon berättar att barnen älskar faktaböcker. Läraren är 

inte styrd av någon läslära. De har en läsebok men känner sig inte styrd av den utan skulle 

lika gärna kunna plocka in andra böcker, som skönlitteratur. Hon har funderat på att bygga 

upp ett litet klassrumsbibliotek där det ska finnas olika boklådor som symboliserar olika 

nivåer. Då kan eleverna välja böcker ur den boklåda som passar deras nivå. Läraren är själv 

intresserad av böcker och har många böcker hemma efter sina barn som hon tar med till 

skolan och läser. Detta inspirerar barnen till läsning eftersom hon själv visar ett intresse för 

böcker.  

Bilaga 6 – Intervju informant 2 
Kön: Kvinna 

Ålder: Födelseår 1975 

Utbildning: Grundskollärarexamen skolår 1-7, Ma/No samt idrott, (140 poäng). 

Examensår: 2000 

Klassläraren arbetar med högläsning varje dag, hon läser en liten stund på samlingen. Det 

pratas då om ord och händelser. Då klassen arbetar med ett speciellt tema väljer läraren 

skönlitterär högläsningsbok utifrån temat. Hon försöker alltid knyta högläsningen till ett 

tema. Exempel på teman som de arbetat med är vikingatiden och då läste de en bok av Maj 

Bylock. Vid arbete med Sverige lästes boken Djurspanarna. När det gäller val av 

högläsningsbok får ibland eleverna välja genre på boken, om den ska vara rolig, handla om 

hästar, mysterier eller kärlek. Utifrån vald genre väljer sedan läraren vilken bok det blir. 

Läraren berättar att eleverna vid ett tillfälle hade önskemål om att läsa en rolig bok, hon 

bestämde sig för Sixten som både är rolig, men också belyser relationer och olikheter. 

Oftast styr dock läraren över vad det blir för bok, detta eftersom hon vill att det ska passa in 

i ett tema. När det är mellantid mellan två temaperioder får barnen rösta om vad som ska 

läsas. Eleverna ges ibland tillåtelse till att rita under tiden som läraren högläser. Vid några 

tillfällen har de fått till uppgift att skriva om slutet på boken och även hitta på egna slut, 
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dessa slutversioner skriver eleverna i sina svenskhäften. Detta har dock inte gjorts på länge. 

Högläsningsböckerna är ofta äldre och mer klassiska än tystläsningsböckerna. 

Tystläsningsböcker lånas antingen på skolbiblioteket eller i klassrummet. Det finns även 

nivåanpassade Stjärnsvenskaböcker att tillgå i klassrummet. Inom Stjärnsvenska 

förekommer både skön- och facklitteratur. Läraren ger eleverna tillåtelse att vid tystläsning 

använda även faktaböcker. Tystläsning förekommer inte varje dag, läraren menar att den 

tiden inte finns. Hon försöker få ihop lektionspass för läsning åtminstone 3-4 gånger varje 

vecka. Efter att eleverna har läst ut en bok skriver de en bokrecension som innehåller 

bokens författare, titel, illustratör, handling samt egna åsikter om boken. Sedan klipper de 

ut en larvkropp utifrån färgat pappersark och på denna larvkropp, som har formen av en 

cirkel, skriver eleverna titel på boken, författare och betyg. Eleverna talar även om för 

läraren hur många sidor de läst. Detta för att klassen samlar antal lästa sidor i ett 

bokprojekt. Eleverna får en belöning av läraren när de tillsammans har läst ett visst antal 

sidor. Exempel på belöningar har varit snöbollskrig (enligt skolans regler är det förbjudet 

att kasta snöboll på rasten, härav mottogs belöningen med stor entusiasm) eller att läraren 

har bjudit på något gott att äta. Syftet med larvkropparna är att eleverna ska kunna iaktta 

och se den växa på väggen, desto fler böcker och sidor de läser. Larvkroppen fungerar även 

rekommendation av böcker till klasskamrater, eftersom eleverna betygsätter böckerna. 

Vidare förvaras recensionerna i en gemensam klasspärm. Detta för att läraren ska kunna 

hålla lite uppsikt över vad och hur mycket eleverna läser. Syftet med recensionen är att 

eleverna måste reflektera över vad de läser, så att inte läsningen endast blir 

”löpandebandläsning”. Läraren poängterar även vikten av att lära sig hur man bekantar sig 

med en bok. Var man exempelvis finner vem som är författare och illustratör till en bok. 

Eftersom läraren genom recensionerna ser vad eleverna läser kan hon även styra deras 

bokval om hon anser att behov finns. Eleverna väljer i stort sett på egen hand sina 

tystläsningsböcker. Läraren försöker hjälpa till att handleda om hon märker att eleverna 

väljer för svåra böcker. Hon poängterar att det är viktigt att finnas till hands vid valet av 

bok. Hälften av klassens elever är kapabla till att gå till skolbiblioteket på egen hand och 

komma tillbaka med lämplig bok. Skolbibliotekarien hjälper klasslärarna om uppdatering 

av nya böcker genom att ha bokvisningar för eleverna. Anledningen till detta är för att 

främja elevernas intresse för nya böcker samt för debutförfattare. Ibland kan elevernas val 

av böcker bli enformigt, om de exempelvis väljer endast mysterieböcker eller hästböcker en 

period. Läraren anser, trots detta, att essensen är att eleverna åtminstone läser. Läraren 

berättar att hon aldrig har besökt det kommunala biblioteket tillsammans med eleverna. 
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Hon poängterar att eleverna tillåts ta med böcker hemifrån och läsa i skolan. I motsats till 

högläsningsböckerna väljs ofta tystläsningsböcker som är relativt nyutkomna. För att öva 

läsförståelse läser eleverna klassiska korta sagor och får sedan besvara frågor utifrån det 

lästa. Även Stjärnsvenskaböckerna används med syftet läsförståelse eftersom tillhörande 

frågor till texten finns längst bak i boken. Beträffande läsförståelsen samtalar läraren ibland 

med barnen för att se om de förstått, i stället för att de måste anteckna svar på frågor. Detta 

sker speciellt med elever där finmotoriken är bristfällig. Extraböcker i svenska som Äppel 

päppel samt Himmel & pannkaka används också med syftet läsförståelse. Ytterligare ett 

syfte med läsförståelsen är att eleverna övar läsning, svarsformulering, skumläsning samt 

tränar på att gå tillbaka i en text för att erinra sig en specifik händelse. Eleverna ges läsläxa 

en gång i veckan. De läser högt för läraren i mindre grupper eller i par. Beträffande 

läsläxan får eleverna i uppgift att öva på läsningen hemma. Läsningen sker ur en specifik 

bok som läraren valt och hon ger eleverna ett visst antal sidor som lästräning. Vid 

uppläsning för läraren kommunicerar de kring meningsbyggnad, punkt, frågetecken, tal-

streck, kommatecken, betydelsen av ord samt om innehållet. Just nu läser eleverna Pojken 

& Tigern vilken tillhör temat Sverige. Vid vissa tillfällen låter läraren duktiga läsare välja 

bok, men detta sker relativt sällan. Syftet med läsläxan är att knyta läsningen till hemmet. 

Läraren säger ”För att bli en god läsare måste man läsa hela tiden” och genom läsläxan 

skapas läsning varje dag. Detta kan skapa känslan av hur mysigt det kan vara att sitta och 

läsa en god bok. Utifrån läsläxböckerna har läraren haft boksamtal enligt Chambers modell. 

Vid exempelvis läsläxan väljer läraren böcker och dikter som tillför någon form av 

historiskt kulturarv. Läraren arbetar ofta ämnesövergripande inom ett specifikt tema. 

Samarbete med andra pedagoger förekommer inte mer än att de rekommenderar böcker till 

varandra. Stjärnsvenskaböckerna använder även förskoleklassen och skolår 1. Läraren 

uttrycker en önskan om att lärarna på skolan borde byta och låna böcker från var och ens 

klassrumsbibliotek. Läraren berättar vidare att hon förmodligen har studerat flera 

litteraturteoretiker och litteraturteorier då hon var student på lärarhögskolan, men att hon 

inte längre minns dem. ”Är det något jag lägger på minnet så är det metoder!” säger läraren 

med eftertryck. Läraren beskriver sitt förhållningssätt till svenskämnet som innehållande 

språklära och grammatik samt poängterar att när arbetslaget planerar elevernas schema i 

början av varje läsår sker det mycket noggrant utifrån både kursplan och läroplan. Hon 

framhäver ett litteraturhistoriskt kulturarv inom skönlitteratur som betydelsefullt, men 

framhåller sin inställning till att det viktigaste är att eleverna läser, inte vad de läser. 

Läraren tycker även det är tråkigt att ännu inte erkända debutantförfattare ges för lite 
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utrymme i skolan. ”Man väljer hellre Roald Dahl, Ulf Stark, Maj Bylock eller Kirkegaard 

som är gamla och beprövade.” Hon förklarar detta fenomen med att äldre lärare endast 

rekommenderar viss utvald litteratur till yngre mer oerfarna lärare. Läraren belyser 

fortsättningsvis vikten av att alltid utgå från elevens världsbild och intressesfär samt 

understryker nivåanpassning som oundvikligt. Läraren menar vidare att man inte kan byta 

ut skönlitteratur mot facklitteratur eller vice versa. Ett smakprov från svenskundervisningen 

är att eleverna får skriva egna sagor genom att producera en början, mitten och ett slut. 

Detta material heter ”Författarskolan” och innehåller ett berättarband som är uppritat på ett 

A3-ark. I undervisningsmaterialet ingår även personkort, miljökort, kort på saker och på 

djur. Eleverna börjar med att välja huvudkaraktär, skriver om denna och fortsätter sedan 

med miljön, en händelse, en motgång, en lösning och till sist en uppgörelse samt ett slut. 

Tillsammans skrev läraren och eleverna tre berättarband innan de fick arbeta på egen hand. 

Eleverna arbetar i par och innan de renskriver berättar de sagan muntligt för läraren. 

Sagorna resulterar i små egentillverkade böcker. Ytterligare ett arbetsmoment i svenska är 

”Boken om mig”. I det momentet övas meningsbyggnad, interpunktion och välskrivning.  

Bilaga 7 – Intervju informant 3 
Kön: Kvinna 

Ålder: Födelseår 1975 

Utbildning: Finsk grundskollärarexamen skolår F-6, (160 poäng). Alla ämnen utom träslöjd 

och hemkunskap. 

Examensår: 2003 

Klassläraren har alltid en högläsningsbok som hon läser ur för eleverna varje dag under 

samlingarna. Just nu läser läraren Anne Franks dagbok för eleverna. Eleverna har själva 

valt boken. Ibland väljer klassläraren bok, detta då hon anser att de bör känna till en viss 

författare, exempelvis Maria Gripe. Läraren säger att man som lärare måste hålla koll på 

vad eleverna klarar av. Andra gånger väljer klassläraren ut tre böcker och utifrån dessa får 

eleverna sedan rösta om vilken bok de vill ha som högläsningsbok. Ett exempel på 

undervisningsmetod inom skönlitteratur var Deckarskolan med tillhörande uppgifter. Det 

gick till så att läraren läste första kapitlet ur boken Diamantmysteriet, därefter diskuterar 

klassen kring hur en början på en deckare kan se ut. Läraren fortsätter och läser högt varje 

kapitel inför klassen. Läsningen varvas med uppgifter och egen berättelseskrivning. Detta 
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ska i slutet av Deckarskolan resultera i att producera och skriva en egen deckare. Övning i 

ordkunskap och meningsbyggnad realiseras. Läraren rättar och diskuterar löpande i 

helklass. Alla elever har en egen tystläsningsbok. Tystläsningsböcker väljer eleverna helt 

själva. Det är dock viktigt att finnas till hands och vägleda dem, se till att de inte väljer en 

för mastig eller enkel bok. Läraren säger ”Vissa elever läser redan Eragon och andra 

tegelstenar”. När eleverna har läst ut sin befintliga tystläsningsbok går de ibland själva till 

skolbiblioteket och lånar ny. Eleverna tillåts även ta med böcker från hemmet. En elev 

klassen har provat läsprogrammet Daisy, detta med stor framgång. Anledningen till 

lärarens initiativ var att en elev i klassen aldrig lyckades läsa en bok från början till slut, 

eleven hade svårt att fokusera sig och låta sig ”uppslukas” av handlingen i en bok. 

Klassläraren valde vilken Daisy-bok eleven skulle läsa. Läraren berättar vidare att de 

försöker hinna med att läsa tyst en liten stund varje dag, men det är långt ifrån alltid detta 

hinns med. När eleverna har läst klart en bok skriver de en utvärdering om boken. De sätter 

poäng på boken, skriver vem författaren är samt titel. Detta bildar sedan en boklarv som 

sätts upp på väggen. Syftet med boklarven är att eleverna kan se hur mycket de läser och de 

får även tips om andra böcker. Bokrecensionen alterneras med boklarven. Syftet med 

recensionen är att eleverna tvingas gå tillbaka i boken och för att se vad som hände. De ska 

även skriva en egen åsikt om boken. Läraren berättar att beroende på vilket ämne de arbetar 

med läser de biland en skönlitterär bok tillsammans. Intresset för Anne Franks dagbok 

väcktes då eleverna i klassuppsättning tillsammans läste en annan bok – Fröken Europa, 

där bl a Anne Frank omnämns. Läsningen av Fröken Europa gick till så att alla elever hade 

var sin egen bok och de läste sedan tillsammans högt en liten bit var. Högläsningen 

varierades med att eleverna ibland läste ett par kapitel som tyst läsning. Läsningen av 

Fröken Europa skedde endast i skolan (ej hemma). Vidare inträffade inte läsningen under 

några förutbestämda fasta lektionspass, utan plockades in under arbetsveckan där de 

passade. Mycket diskussion främjades utifrån boken. En hemuppgift i samband med boken 

Fröken Europa, innefattade hur man ska uttrycka sig för att få en berättelse levande och 

beskrivande, så att läsaren upplever det skribenten vill att man ska erfara. Hemuppgiften 

följdes upp i skolan i form av samtal och diskussion. Läraren upplyser om att det just nu 

pågår ett bokprojekt i den berörda skolans kommun. Bibliotekarier i kommunen är 

ansvariga för projektet. Syftet är att skolor inom kommunen byter och lånar skönlitterära 

böcker av varandra så att man får möjlighet till klassuppsättningar av en titel. Beträffande 

ämnesintegrering så vävs Fröken Europa in i geografiämnet. I boken förekommer länder i 

Europa, huvudstäder och sevärdheter. Läraren berättar att de även kom in på geologisk 
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geografi: ”Varför finns det en bergskedja på just ett specifikt ställe?” Utifrån Fröken 

Europa startar ett projekt där eleverna får göra sin egen resa i Europa. De besöker 

(beskriver och skriver om) sex länder där minst fem sevärdheter i varje land ska finnas 

med. Projektet resulterar i en egen resebroschyr med skolans namn som resebyrå. 

Beträffande samarbete med andra pedagoger inom skönlitteratur så har eleverna i skolår 5 

högläsning för sexåringarna en gång varje vecka. Läraren berättar också att eftersom 

klassläraren för skolår 3 arbetar med Djurspanarna och Sverige så sker en naturlig 

övergång från arbetet med Sverige till arbetet med Europa i skolår 5. När boken Fröken 

Europa bearbetades vävdes språklära och svenskämnet i övrigt in. Tidsåtgången för 

projektet med Fröken Europa var 4-5 veckor. Eftersom läraren hade lånat in en 

klassuppsättning utifrån det kommunala bokprojektet, fanns det ett återlämningsdatum för 

böckerna. Detta ansåg klassläraren var mycket bra, eftersom hon tillsammans med eleverna 

blev sporrad att bli klar med projektet en viss tidpunkt. Läraren poängterar, i arbetet med 

Fröken Europa, vikten av många lektionspass varje vecka Hon försökte själv åstadkomma 

tre pass i veckan. Läraren undervisar i halvklass då det står språklära på schemat. Hon 

lägger inte så stor vikt vid begreppen adjektiv, substantiv och verb. Däremot ska eleverna 

känna till interpunktion och tal-streck samt veta hur, var och till vad dessa används. 

Skolbiblioteket används flitigt. Det finns även en liten bokhylla i klassrummet, men med ett 

mycket smalt utbud böcker. Bibliotekarien har 1-1½ timmes bokprat med eleverna en gång 

varje termin. Bibliotekarien finns endast på skolan en gång i veckan. Bibliotekarien 

införskaffar böcker som lärare och elever önskar. Läraren har inte tillsammans med 

eleverna besökt det kommunala biblioteket. Denne förklarar detta med att det komplicerar 

saken eftersom varje elev behöver eget lånekort. Läraren meddelar att hon inte medvetet 

följer någon specifik skönlitterär undervisningsmetod. Angående litteraturteorier tror hon 

sig studerat dessa under sin utbildning, men minns ingen av dem för tillfället. Klassläraren 

upplever sin undervisning som ”lite gammaldags”. Hon menar att hon separerat och delat 

upp mycket av svenskämnet. Läraren beskriver uppdelningen utifrån följande bitar: 

Läsförståelsepass, en text som alla läser med tillhörande frågor, både om vad som står i 

texten, men även vad eleverna tror ska hända sedan. Producerande av olika typer av texter, 

exempel på detta är Detektivbyrån samt tillverkandet av egen resebroschyr. Språklära med 

grammatik, meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. Läraren påpekar att hon nu kommer 

uppfattas som riktigt ålderdomlig, men hon använder även diktamen. Lärarens inställning 

till en litterär kanon är att det inte vore dumt alls, men de utvalda böckerna måste i så fall 

ligga på elevernas nivå. För de tidiga åldrarna skulle det vara författare som Astrid 
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Lindgren och Maria Gripe. Klassläraren berättar att extraböcker i svenska finns att tillgå - 

Äppel päppel och Himmel & pannkaka. När vi samtalar om facklitteratur och läromedel 

menar läraren att detta främst är till för läraren, så att hon kan sondera sig i terrängen och 

plocka godbitarna ur befintligt material. Hon anser inte att varje elev behöver en egen bok i 

varje ämne. Vidare har läraren den absoluta uppfattningen om att det inte går att utesluta 

vare sig fack- eller skönlitteratur från undervisningen
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