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Sammanfattning 
Detta är en C-uppsats som är skriven för institutionen ”Individ – omvärld och lärande” vid 
Lärarhögskolan i Stockholm under höstterminen 2007.  
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med skönlitteratur i 
grundskolans yngre åldrar. Vi har intervjuat 8 pedagoger som antingen har en egen klass 
eller arbetar som special-/resurspedagog. Resultatet av dessa intervjuer har vi sedan 
analyserat och diskuterat och vi har kommit fram till att undervisningen i skönlitteratur 
skiljer sig åt dels bland de olika pedagogerna men även mellan de olika skolorna. De skolor 
dessa pedagoger arbetar i är av två olika slag. Den ena skolan ligger i en förort till 
Stockholm och med en hög andel elever med ett annat modersmål än svenska medan de 
andra skolorna ligger i Stockolms innerstad där elevunderlaget framförallt är elever med 
svenska som modersmål. 
För att kunna ta reda på hur pedagogerna arbetar med skönlitteratur i dessa skolor har vi 
formulerat två övergripande frågeställningar:  

• Kan vi se några likheter/skillnader mellan pedagogerna i de olika skolorna när det 
gäller deras förhållningssätt till och attityder om skönlitteratur och dess plats i 
undervisningen? Denna fråga syftar till det kollektiva, skola kontra skola. 

• Vilka likheter/skillnader när det gäller arbetssätt mellan de olika pedagogerna kan 
vi utläsa utifrån de svar vi fått på intervjuerna? Denna fråga syftar till det 
individuella, pedagog kontra pedagog. 
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Inledning 

Vi äger en litteraturskattkammare – en litteraturskatt – som går tillbaka till egyptierna, grekerna, 

romarna. Hela denna rikedom av litteratur går att upptäcka på nytt och på nytt av alla som har 

lyckan att träffa på den. En skatt. Tänk om den inte hade funnits. Hur utblottade, hur tomma hade 

vi inte varit då.  (Ur Doris Lessings tacktal till Nobelstiftelsen 2007)1.  

Vi har läst Doris Lessings tacktal där hon illustrerar två olika förutsättningar avseende 
boktillgång och böckers användning utifrån hennes erfarenheter. Hon beskriver å ena sidan 
en ”fin” pojkskola i London, England, där biblioteket nästan aldrig används och å andra 
sidan en by i Zimbabwe där ”biblioteket kan vara en planka uppallad på tegelstenar under 
ett träd.” I ena miljön finns förutsättningarna för läsning men inte intresset och i den andra 
miljön finns intresset för läsning men inte förutsättningarna.  

Vi, författarna till denna uppsats, känner att våra erfarenheter ligger någonstans däremellan. 
Förutsättningarna för skönlitterär läsning såväl inom skolarbetet som privat har funnits. Vi 
har alltid varit intresserade av litteratur men känt att varken våra erfarenheter av 
skönlitterär läsning eller vår egen läsutveckling i stort, har uppmärksammats på ett önskvärt 
sätt under vår egen skoltid.  

I Karin Jönssons avhandling2 ”Litteraturarbetets möjligheter” ges en historisk tillbakablick 
i den forskning hon knyter an till inom området. Vidare berättar Jönsson att litteraturarbete 
med barn under de tidigaste skolåren är ett relativt outforskat område vilket hon har baserat 
på Vetenskapsrådets forskningsöversikt ”från gymnasium till förskola” över 
litteraturundervisning i Sverige. Den svenska forskningen kring de yngre eleverna har haft 
fokus på läsmetoder, barns läsutveckling och barns varierande framgång i arbetet med 
läsning. Läsning med de yngre eleverna har framförallt handlat om läsning av lästexter i 
form av läseböcker och sällan hela skönlitterära verk.   

Avhandlingen avser att undersöka förutsättningar för elevers byggande av 
föreställningsvärldar under läsarbetet. Den undervisning som avhandlingen belyser syftar 
till att skapa förutsättningar för eleverna att bli deltagare och medskapare i en 
läsargemenskap med fokus på läsning av skönlitteratur.  

Jönsson betonar att skolorna i Sverige behöver föra en diskussion om hur man levandegör 
texter och om hur läsarbetet, det vill säga samtal och skrivande och andra läsaktiviteter i 
samband med läsningen, kan bli viktiga vägar att bygga förståelse och utveckling.  

Vi kan dra paralleller utifrån Jönssons avhandling till våra egna erfarenheter av 
skönlitteratur och pedagogers arbetssätt under vår skolgång. Detta har föranlett oss till att 
vilja ta reda på hur pedagoger arbetar med skönlitteratur i sin undervisning idag. Vår 
undersökning har genomförts i tre skolor i två olika stadsdelar i Stockholm. 

 
1 www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_668639.svd 

2 Jönsson, K. (2007) Litteraturarbetets möjligheter. Sid. 244. 
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Syfte och frågeställning 
Att undersöka hur pedagoger arbetar med skönlitteratur i grundskolans yngre åldrar är det 
syfte vi har med denna C-uppsats. Vi har formulerat två frågeställningar som belyser vårt 
syfte och som vi, med hjälp av intervjuer med pedagogisk personal samt litteratur och 
tidigare forskning kring ämnet, hoppas kunna besvara. Frågeställningarna lyder enligt 
följande;  

• Kan vi se några likheter/skillnader mellan pedagoger i de olika skolorna när det 
gäller deras förhållningssätt till och attityder om skönlitteratur och dess plats i 
undervisningen? Denna fråga syftar till det kollektiva, skola kontra skola. 

• Vilka likheter/skillnader när det gäller arbetssätt mellan olika pedagoger kan vi 
utläsa utifrån de svar vi fått på våra intervjuer? Denna fråga syftar till det 
individuella, pedagog kontra pedagog. 

Begreppsdefinition 
Skönlitteratur 

Huvudtemat i denna C-uppsats är skönlitteratur och när vi använder begreppet 
skönlitteratur har vi Nationalencyklopedins definition i åtanke. Den lyder enligt följande; 
”Skönlitteratur, fr. belles lettres, sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, 

fiktionsprosa, essäistik m.m. – motsats facklitteratur.”3

Litteraturkanon 

Litteraturkanon är en gemensam litterär bas som är framtagen på regeringsnivå för att alla, 
särskilt skolelever skall få ta del av det svenska litterära ”kulturarvet”. Detta innebär att en 
”kanon” av de viktigaste verken inom svensk litteratur - tas fram. Då detta inte är realiserat 
i dagsläget i Sverige har vi trots det fått möjlighet att se en version av detta under arbetets 
gång då en skola har tagit fram en lokal litteraturkanon.  

Boksamtal4  

Enligt Aidan Chambers ”jag undrar” inriktning så ställer pedagogen fyra grundfrågor i ett 
boksamtal. Dessa är; ”-Jag undrar…om det var något speciellt du gillade i boken?, om det 
var något du inte gillade?, om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt/har du 
några frågetecken? om du lade märke till några mönster eller kopplingar?”. 
Huvudpunkterna i denna inriktning är att man skall utbyta entusiasm (plus och minus), reda 
ut frågetecken och att man skall försöka hitta mönster/kopplingar i texten. Själva 
grundtanken i denna inriktning är att man som pedagog är genuint intresserad av läsarens 
uppfattning och tolkning av boken som läsaren har läst.  

 

 
3 Nationalencyklopedins nätupplaga www.ne.se 

4 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid 99. 
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Blooms taxonomier5

Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog vid universitetet i Chicago, presenterade 1956 ett 
system för att kategorisera olika dimensioner av kunskap och lärande - Blooms taxonomi. 
Blooms syfte med systemet var att hjälpa studerande att utveckla sin förmåga att lära. 
Enligt Bloom kan lärande ske utifrån följande nivåer, vilka också ligger till grund för den 
kvalitativa olikheten mellan betygsstegen: 

Faktakunskap – Memorera fakta 
Förståelse – Förstå, använda och resonera kring fakta  
Tillämpning – Tillämpa generella principer  
Analys – Dissekera ett fall, organisera och se mönster  
Syntes – Samordna och dra slutsatser  

LäsUtvecklingsSchema (LUS)6

LUS är en förkortning och står för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett verktyg som hjälper 
förskole-, grundskole- och gymnasielärare att hålla reda på och följa elever i deras 
läsutveckling. LUS utvecklades 1979 - 81 i ett projekt som finansierades av 
Skolöverstyrelsen. LUS innebär att pedagogen genom kvalitativa bedömningar placerar in 
varje elev i förhållande till LUS kvalitativa utvecklingssteg. 

De Bonos tänkande hattar7

Edward de Bonos sex tänkande hattar är en metod att lära barn (och vuxna) att reflektera 
och att tänka. Hattarna kan användas för att träna elever att tänka utifrån olika perspektiv. 
Ingen hatt, sätt att tänka, är överordnad den andre, varje perspektivs tänkande är lika 
viktigt.  

Litteraturgenomgång 

Inledning  
Vi har valt ut ett antal böcker och författare till denna C-uppsats enligt vissa kriterier. 
Dessa kriterier har haft sin utgångspunkt i att de ska vara relevanta för vårt ämne samt att 
de skall ge oss goda analys- samt diskussionsredskap. En del av den valda litteraturen har 
vi stött på i tidigare kurser på Lärarhögskolan vilket har haft till följd att vi på förhand sett 
en koppling till hur den skulle kunna vara användbar i vår uppsats. Vi har även tagit fasta 
på generella syn- och arbetssätt inom undervisning av skönlitteratur. Avseende ny litteratur 
har vi via olika sökmotorer på internet sökt efter litteratur som berör vårt ämne.   

 
5 http://www.vittra.se/default.aspx?id=2291&refid=2292 

6 http://www.lus.nu/info/lus.asp 

7 http://www.gunnesboskolan.lund.se/nyasidan/portfolio/portfoliomapp/nz/nzbilder/specialbevakat/deBono.html 
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Didaktisk litteratur 
Vi skall försöka se skillnader mellan pedagoger avseende syn på skönlitteratur, hur den 
används och varför pedagogerna tycker att eleverna skall läsa. 

Om vi ser till Jan Nilsson 8så skiljer han på bänkbokssystemet, läsning som färdighet, 
läsande som läsfrämjande aktivitet, läsning som kulturell aktivitet, läsning som upplevelse 
samt läsning som källa till kunskap. 

Bänkbokssystemet innebär att litteraturarbetet i klassen endast är tidsutfyllnad när 
eleverna är klara med sina egentliga uppgifter. Målet med denna typ av litteraturarbete är 
att eleverna håller sig tysta och lugna så länge de är sysselsatta, samtidigt som de får 
lästräning.  

Läsning som färdighet innebär, baserat på det läseteknokratiska argumentet, att eleverna 
skall läsa med avsikt att bli bättre läsare. Det är genom att läsa så många sidor som möjligt 
som betoningen läggs på mängden läst material snarare än kvalitén hos den lästa texten 
eller vilket utbyte eleven får av texten. 

Läsning som läsfrämjande aktivitet innebär att det är den ”goda” litteraturen som eleven 
skall läsa. Detta sker samtidigt som eleven skall ta avstånd från den ”dåliga” litteraturen så 
som populärlitteraturen. Även under denna inriktning (liksom den föregående) ligger fokus 
på kvantitet framför kvalitet i själva läsupplevelsen. 

Läsning som kulturell aktivitet riktar in sig på det litterära kulturarvet. När man väljer 
litteratur skall den inte enbart vara av god kvalitet utan även kännetecknas av hög moral. 
Inom denna gren förespråkas litteraturkanon och färdighetsträning genom övningar, vilka 
är isolerade, i tekniker för litteraturanalys som är frekventa hos pedagogerna.  

Läsning som upplevelse kan karaktäriseras av att utveckling genom och upplevelse av 
litteraturen genomsyrar undervisningen. Dock finns en rädsla för att störa läsupplevelsen 
genom att analysera litteraturen för djupt vilket resulterar i att gemensamma samtal om 
litteraturen undviks. Detta gör att den enskilda eleven istället uppmuntras till att få vara 
ifred med sin läsupplevelse. 

Läsning som källa till kunskap bygger på en relativistisk kunskapssyn där medvetenheten 
om att valet av perspektiv färgar ”sanningen” är hög. Genom att läsarens egna erfarenheter 
sätts i relation till författarnas och karaktärernas erfarenheter anses läsaren uppnå en mer 
generell kunskap där perspektivet är vidgat och horisonten så att säga längre bort. 

När man läser om Lars-Göran Malmgrens9 syn på läsutveckling så kan man läsa om hur 
han beskriver hur erfarenhetsanknytning, litterär socialisation, läsning och sociala roller 
interagerar i läsutvecklingen hos elever. Erfarenhetsanknytningen står för vilka 
förkunskaper och erfarenheter eleven har i relation till den litteratur som läses. Den litterära 
socialisationen är beroende av de sociala roller eleven har, vill ha eller vill bryta sig loss 
ifrån så till vida att det återspeglas i elevens val av litteratur. Den litterära socialisationen 
påverkas också av vilken relation till litteratur och läsning som finns i hemmet, så kallad 

 
8 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

9 Malmgren, L-G. (1997) Åtta läsare på mellanstadiet.  Sid. 43-73. 
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family literacy. Vidare beskriver Malmgren 10 hur svenskämnet kan sägas ha tre 
ämneskonceptioner. Svenska som ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne 
och ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Svenska som färdighetsämne kännetecknas av formalisering där språkets form betonas 
mer än dess innehåll. Via isolerad färdighetsträning övas moment i språket skilt från sitt 
sammanhang. Svenskan ses som ett språkämne där litteraturen har en liten och underordnad 
plats. Heltäckande läromedelsprogram används gärna i undervisningen. 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne riktar sig mot en förmedling av ”det 
omistliga kulturarvet”. Litteraturen läses ofta i historiskt kronologisk ordning utan 
läshänvisningar och metodiska övningar. Tanken är att läsaren ostört ska få bekanta sig 
med de klassiska verken och därigenom utveckla sin personlighet i för samhället önskvärd 
riktning. Enligt akademisk tradition delas ämnet upp i litteraturhistoria och nordiska språk. 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne har en bakomliggande funktionalistisk tanke 
om att språk bäst lärs genom ett sammanhängande kunskapssökande arbete där 
undervisningen är problem- och projektorienterad och bygger på erfarenheter. Språkliga 
färdigheter övas genom att eleverna undersöker sin omvärld och ökar sin sociala och 
historiska förståelse för humanistiska problem. Innehåll och kommunikation betonas. 
Pedagogerna presenterar ofta material med föreslagna analysfrågor samt arbetsmetoder 
ifrån vilka eleverna ska tillverka egna språkliga produkter.  

Enligt Chambers begrepp ”läsandets cirkel”11 börjar allt med ett val. Eftersom valet av bok 
ligger som grund för vidare samtal - då det är boken som aktiverar minnen, det språk som 
används - är detta val av största vikt. Chambers slår fast att de som väljer bok utövar makt. 
Han slår även fast att allt det vi läser får någon slags effekt på oss vilket gör att valet av de 
böcker vi läser är ytterst viktigt. Chambers12 kategoriserar valet i tre olika typer: 

• Pedagogen gör ett val utan att tillfråga eleverna 

• Eleverna gör ett val som sedan godkänns av pedagogen 

• Någon auktoritet (regeringen, läroplan, ämnesansvarig etc.) gör valet om vilka 
böcker som skall läsas. 

När det gäller pedagogens val av litteratur för sina elever finns det, enligt Chambers, tre 
faktorer13 som måste tas i beaktande, nämligen:  

1. Tid. Det tar tid att utföra Chambers ”Jag undrar” – samtal och hur mycket tid vill 
man lägga ner på denna bok? 

2. Sammanhang. Att läsa är ingen isolerad företeelse så att läsa i kombination med 
det andra skolarbetet är önskvärt. 

 
10 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 

11 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 13-17. 

12 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 78-91. 

13 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 79-82. 
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3. Elevernas smak. Att välja böcker som elever gillar det vill säga att böcker i deras 
genre är viktigt. 

Den viktigaste frågan pedagogen måste ställa sig är: Vad behöver elever läsa? 

Chambers menar att eftersom anslagen för böcker, i skolor, minskar alltmer är det extra 
viktigt att tänka efter innan pedagogen väljer vilka böcker som skall läsas i helklass. Han 
menar att vissa böcker passar bäst att läsas av de elever som verkligen vill läsa just de 
böckerna medan andra böcker lämpar sig bättre att läsa enskilt på elevernas fritid. 
Chambers diskuterar även högläsning. Han anser att högläsning är bra men att man som 
pedagog måste vara vaksam. Högläsningen ersätter inte den enskilda läsningen. Den egna 
läsningen i klassen skall enligt Chambers först och främst rikta in sig på de böcker som 
eleverna själva har valt att läsa men att den även kan användas som ett organisatoriskt 
hjälpmedel. Om man vill att alla elever skall läsa en och samma bok, men om man enbart 
har ett begränsat antal upplagor, kan man låta en del elever åt gången läsa tyst i böckerna. 
Det är viktigt att läsningen på fritiden (läxor) inte förtar elevernas lust för att läsa. Det är 
därför viktigt att låta eleverna själva komma med förslag på vilka böcker som skall läsas.

Jag tror nämligen att läsandet som helhet (vilket omfattar mycket mer än den korta tid vi låter 

ögonen glida över sidor med tryckta ord) är en långt mer konstruktiv, långt mer värdefull 

sysselsättning än prat för pratets egen skull”14

Chambers15 menar att när människor, i allmänhet, samtalar om böcker diskuterar de först 
den konkreta handlingen och skjuter upp bokens mening och innebörd tills de vet vad alla 
tycker om boken men att sedan brukar bokens mening träda fram ur deras samtal. 
Chambers utvecklade ”Jag undrar" – inriktningen för att samtal kring böcker och en 
djupare förståelse för dem skall äga rum. 

Styrdokument 
Kursplanen i svenska för grundskolans tidigare år 

Kursplanen i svenska16 för grundskolan slår fast att: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 

teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling.  

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 

syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras 

sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 

 
14 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 10. 

15 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 19. 

16 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087 
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Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete 

med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. 

Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och 

kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och formar 

samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 

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

med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och 

värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 

människor med olika kulturell bakgrund.  

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

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

eget intresse, 

utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 

syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika 

tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 

stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 

kulturutbudet, 

förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på 

egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter 

för att bilda och befästa kunskaper. 

Enligt kursplanen17 är språket och litteraturen ämnet svenskas centrala innehåll och en 
källa till kunskap om världen runt omkring oss.  

När det gäller skönlitteratur, film och teater anser Skolverket18 att dessa öppnar nya världar 
och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Men inte 
bara detta då de även slår fast att skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå 
sig själv och världen och bidrar till att forma sin identitet.  Dessa tre (skönlitteratur, film 
och teater) ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 
annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 
formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. 

 
17 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087 

18 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087 
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Skolverket lyfter fram skönlitteratur som ett redskap som ger kunskaper om barns, kvinnors 
och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också, enligt 
Skolverket, 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. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret19

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. 

Forskningslitteratur 
Jönsson20 tar i sin avhandling upp litteraturarbetets möjligheter. Hon menar att när 
pedagogerna tittar på elevernas tidiga läsning är det olika läsmetoder som undersöks och 
diskuteras. Till skillnad från detta har författaren av avhandlingen fokuserat på den 
skönlitterära läsningen. Jönsson har följt en klass under fyra år, från förskoleklass till och 
med årskurs 3, i vilken hon själv är pedagog. Förståelse för skönlitteraturen är enligt 
Jönsson en social process. Den utvecklas i samarbete med andra vilket har medfört att 
studien fokuserar på klassens gemensamma högläsning, läsloggsskrivande, boksamtal och 
elevernas enskilda läsning. Arbetet med läsningen av skönlitteratur har varit varierad. 
Jönsson har använt sig av drama, bild, rörelse och andra estetiska uttryck för att hjälpa 
eleverna att skapa en större förståelse för den lästa texten. Jönsson hävdar att det finns flera 
olika språkliga aktiviteter som hänger samman när elever undersöker och ger respons på 
innehållet i böcker, nämligen samtal, lyssnande, läsning och skrivande. 
 
Även Terry Jewell och Donna Pratt21 talar i sin artikel om hur viktigt det är med 
elevrespons och att eleverna erbjuds genuina möjligheter att uttrycka sina tankar och 
känslor omkring det de läser. 
Författarna diskuterar i ljuset av Louise Rosenblatts ”reader response theory”, vilken är en 
banbrytande teori som har inspirerat pedagoger världen över, att titta närmare på relationen 
mellan läsare och text. 

Reading is a transaction, a two-way process involving a reader and a text at a particular time under 

particular circumstances22.  

 
19 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087 

20 Jönsson, K. (2007) Litteraturarbetets möjligheter. 

21 Jewell, T. & Pratt, D. (1999) The Reading Teacher Vol. 52, no. 8 – “Literature discussions in the primary grades: 

Children's thoughtful discourse about books and what teachers can do to make it happen”. 
22 Jewell, T. & Pratt, D. (1999) The Reading Teacher Vol. 52, no. 8 – “Literature discussions in the primary grades: 
Children's thoughtful discourse about books and what teachers can do to make it happen”. Sid 842. 
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När Rosenblatt definierar “transaktionen” inom läsning menar hon:  

A two way, or better, a circular process can be postulated in which the reader responds to the 

verbal stimuli offered by the text but at the same time he must draw selectively on the resources of 

his own fund of experience and sensibility to provide and organize the substance of his response.  

Jewell och Pratt har lutat sig mot Rosenblatts teorier och tankar när de har betraktat sin 
egen undervisning och på sikt ändrat sitt sätt att använda litteratur i sina läsklasser. Den 
viktigaste upptäckten för författarna i deras analys, och som de redogör för i denna artikel, 
var den allmänna förekomsten av inferensläsning som pågår hos eleverna. Elever tänker på 
texter på olika sätt. Antingen läser de texten själva eller så lyssnar de på texten när deras 
klasskamrater läser högt. Inferensläsningen sker på olika sätt och, enligt författarna, på två 
olika sätt hos eleverna; via slutledning och via spekulationer.  

Slutledning - eleverna definierar slutsatser och tolkar texten på egen hand baserat på vad 
texten vill förmedla men som texten inte explicit uttrycker. 

Spekulationer – vi definierar spekulationer som inferenser. Dessa går inte att bevisa men 
utifrån texten är det rimligt att spekulera i enlighet som eleven gör. 

Sammanfattning av litteraturen 
Vi skall under denna rubrik sammanfatta vad de olika författarna har sagt genom att se till 
vilka likheter och skillnader vi kan urskilja.  

Likheter och skillnader 

Såväl Nilsson som Malmgren diskuterar undervisningen av skönlitteratur ur olika 
perspektiv. De sätter upp olika generella begrepp där vart och ett har sin specifika syn på 
skönlitteratur och vad som är centralt i undervisningen och vad eleverna skall lära sig. 

Vi ser likheter hos Nilssons och Malmgrens begrepp. Vi ser stora likheter mellan Nilssons 
Läsning som färdighet och Malmgrens Svenska som färdighetsämne då de båda 
centraliserar det faktum att eleverna skall bli bättre läsare och att det är antalet lästa sidor 
som är det väsentliga snarare än innehållet i det eleverna läser. 

Vi ser även likheter hos Nilssons Läsning som kulturell aktivitet och Malmgrens Svenska 
som litteraturhistoriskt bildningsämne då de båda riktar in sig på att förmedla ett kulturarv. 
Skillnaden i dessa två herrars begrepp är att Nilsson väver in att vissa övningar är knutna 
till ”metoden” medan hos Malmgren är övningar något som skulle komma in och störa 
snarare än hjälpa eleven framåt. 

Vi ser att Malmgren, Nilsson och Chambers tankar återfinns i kursplanen i svenska för 
grundskolan. Bland annat är Läsning som källa till kunskap, som Nilsson talar om, och 
Malmgrens Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne förenligt med kursplanens 
strävansmål i ämnet svenska. 
 
Vi har uppmärksammat att såväl den vetenskapliga artikeln av Jewell och Pratt, samt 
Jönssons avhandling, belyser metoder som skapar en tillåtande miljö där deras elever 
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fokuserar mer på sig själva och sina egna erfarenheter och tankar kring den lästa 
litteraturen och inte lika mycket på vad de tror att pedagogen vill höra. 
 
Vi ser likheter mellan Jönssons avhandling och kursplanen i svenska för grundskolan då 
hon i sin undervisning, vilken hon belyser i sin studie, följer de uppsatta strävansmålen – 
exempelvis ”stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning 
samt till att ta aktiv del i kulturutbudet”. Jönsson arbetar mycket med drama, bild och andra 
estetiska uttryck i sin undervisning, detta i linje med kursplanen i svenska då denna bland 
annat slår fast att  

svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  

Vi har använt den samlade litteraturen dels för att utveckla relevanta intervjufrågor och dels 
som analysredskap samt att få ett underlag för vår kommande diskussion. 

Metod 
Då vi hade förmånen att gå samma kurs inom ämnet svenska (Didaktiskt perspektiv på läs- 
och skrivutveckling) innan vi började skriva vår C-uppsats hade vi möjlighet att dagligen 
diskutera ämnet vi valt och formulera frågeställningar allteftersom.  En av oss har delat sina 
praktikperioder på två innerstadsskolor (samma rektorsområde) och en har haft sin VFU-
plats i ett mångkulturellt område i en förort till Stockholm, under sina år på 
Lärarhögskolan. 

Planering  
Vi intervjuade pedagogisk personal på tre olika skolor i två olika områden. De frågor vi 
valde att ställa var enligt följande:  

1. Hur definierar Du begreppet skönlitteratur?  

2. Varför, enligt Dig, ska/bör elever läsa skönlitteratur i skolan och privat? 

3. Finns det något gemensamt arbetssätt/metod på skolan gällande skönlitteratur? 

4. Hur arbetar Du med skönlitteratur i Din undervisning? Läromedel eller läsning som 
upplevelse/kulturell aktivitet? Vad talar för skönlitteratur som läromedel/läsning 
som upplevelse/kulturell aktivitet och vad talar emot? 

5. Finns det en lokal litteraturkanon i skolan? 

6. Är eleverna delaktiga i valet av skönlitteratur? På vilket sätt? 

7. Tar du hänsyn till elevernas kulturella bakgrund när du som pedagog väljer 
skönlitteratur? 

Vi intervjuade pedagoger i årskurs 1, 3 och 5 samt en specialpedagog/resurspedagog på de 
skolor där vi under åren har gjort vår VFU. Skillnaden på skolorna är att två av dem arbetar 
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ålderhomogent medan den tredje ålderintegrerat. Detta urval har vi gjort utifrån 
förutsättningarna att vi har gjort vår VFU på dessa skolor och arbetat upp goda relationer 
med tillfrågade pedagoger. Vi visste vilka vi skulle vända oss till, vilka vi betraktade som 
intressanta för vår uppsats och vi trodde att dessa pedagoger skulle vara givande att 
intervjua då dessa har mycket kunskaper, erfarenheter och att de gärna delar med sig av 
detta med utgångspunkt i deras roller som pedagoger. 

Inför intervjuerna var vår önskan att enskilt få intervjua pedagoger och special-
/resurspedagoger på respektive VFU-plats.  

Urval och bortfall 
Vi distribuerade ut ett brev i god tid till personalen på våra respektive VFU-skolor. I brevet 
presenterade vi oss själva samt vår idé till C-uppsats. Vi efterfrågade dessutom 
intervjutillfällen i och med vårt kommande arbete.  

Då detta brev inte gav ett tillfredsställande utfall tog vi så småningom kontakt direkt via e-
mail eller via telefon med våra respektive skolor när vi inledde vårt arbete. Vi fick så 
småningom tider att genomföra intervjuer hos samtliga pedagoger förutom hos 
fritidspersonal. Vi fick dock ett bortfall då vi inte lyckades få en intervju med någon 
pedagog i årskurs 3 i förortsskolan på grund av bristande tid dels hos pedagogerna och dels 
hos oss. Vi lyckades boka intervjuer med 8 pedagoger varav två stycken var special-
/resurspedagoger och de resterande pedagogerna hade varsin klass. I förortsskolan bokade 
vi en intervju med 1 resurspedagog och 2 pedagoger som har varsin klass. I innerstadsskola 
1 bokade vi intervjuer med 1 specialpedagog och 3 pedagoger som har varsin klass. I 
innerstadsskola 2 bokade vi en intervju med en pedagog som har en egen klass men som 
skulle komma att representera årskurs 1-5. 

Då vi hade så stor framgång med att få intervjutillfällen med pedagoger och 
specialpedagoger på samtliga VFU-platser, valde vi med tiden bort fritidspersonal. Vi 
kände oss helt övertygade om att vi skulle få ett tillräckligt intressant resultat ändå.  

Presentation av skolorna 

Förortsskola 

Skolan är belägen i en förort ganska nära Stockholm. Skolan har cirka 260 elever och av 
dessa är cirka 95 procent elever av utländsk bakgrund och det talas ungefär 20 olika språk 
på skolan. I denna skola har de klasser från förskoleklass upp till årskurs 5. Lust att lära, 
demokrati, språk, glädje och empati är de ledord som skolan har bestämt skall leda i 
arbetet. Skolan vill att dessa ledord skall synas i den ordinarie verksamheten och i deras 
olika satsningar. 

Området skolan ligger i är en del av miljonprogrammet och husen är höga. 

Innerstadsskola 1 

Denna innerstadsskola ligger i hjärtat av centrala Stockholm. Skolan är belägen i en vacker 
och traditionsrik miljö. En känd arkitekt lät här under 1660-talet uppföra ett mindre 
privatpalats som idag utgör en del av denna innerstadsskola. 
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Skolan har idag sju åldershomogena klasser, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem 
finns för årskurs 1 och 2. Skolan har ett utvecklat faddersystem, där de större barnen tar 
hand om de mindre. Skolans storlek medger att alla barn och vuxna känner varandra. 
Skolan har i dagsläget cirka 150 elever, majoriteten med svenska som modersmål. 

Innerstadsskola 2 

Denna innerstadsskola är en relativt ny skola i gamla lokaler. 1990 startade verksamheten 
och idag finns där cirka 370 elever, majoriteten med svenska som modersmål. 

Undervisningen är åldersblandad, det vill säga barn från olika årskurser går i samma klass. 
Sexåringarna deltar från början i skolans verksamhet och är knutna till den klass som de 
sedan börjar i. Verksamheten är organiserad i sex så kallade familjer. Alla familjer har 
namn efter svenska djur. 

Profilen på denna innerstadsskola är att skolan särskilt arbetar med att eleverna ska få 
utveckla sin skapande förmåga och skolan har förstärkt timplanen i praktisktestetiska 
ämnen.  

Genomförande och metoddiskussion 
Intervjuer 

Vi har genomfört två olika typer av intervjuer. Dessa har dels varit enskilt med fyra av 
pedagogerna och med de resterande fyra pedagogerna genomförde vi en gruppintervju. De 
enskilda intervjuerna genomfördes som djup-/formella intervjuer utifrån de frågor vi hade 
formulerat. 

Vi använder oss av Kullbergs begrepp formell intervju23. Hon beskriver begreppet 
intervju24 som det samtal som initierats, förberetts och planeras av någon där det finns 
minst en samtalsledare som ställer frågor och hon beskriver vidare den formella intervjun 
som en intervju som hålls på en plats där forskaren och den som intervjuas är de enda 
närvarande. Den formella intervjun har inga förutbestämda frågor. Däremot har forskarna 
med sig i tankarna några områden som ska beröras.  Den formella intervjun spelas in på 
ljudband och transkriberas i textform. Texten används i den kontinuerliga analysen och 
sätter den informella intervjun25 i motsats till den formella. Vi intervjuade 4 pedagoger i 
det klassrum där de vistas dagligen vilket ligger inom ramen för den formella intervjun. De 
frågor vi hade med oss var ganska öppna vilket till viss del passar in under denna form av 
intervju. Vi valde att genomföra denna typ av intervju då vi ansåg den passa bäst för vår 
studie. Den informella intervjun var enligt oss inte möjlig att genomföra på grund av 
tidsbrist. Den informella intervjun tar ansats i olika skeenden och ur olika situationer och vi 
tolkar att det skall föreligga observationer eller att dem som ska intervjua och den som ska 
intervjuas arbetar ihop för att denna form av intervju skall vara möjlig.. 

 
23 Kullberg, B (2004). Etnografi i klassrummet. Sid. 120-122. 

24 Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet.  Sid. 109. 

25 Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Sid. 115-120. 
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De resterande planerade fyra intervjuerna resulterade i en gruppintervju på grund av ett 
missförstånd. Vi ansåg oss ha varit tydliga i informationen angående att vi ville intervjua 
pedagogerna enskilt men detta misstolkades och vi fick intervjua pedagogerna i grupp. 
Överlag tyckte vi att det gick bra då pedagogerna kan ha kompletterat varandra i vissa 
avseenden medan andra pedagoger kan ha hållits tillbaka och gav svar de eventuellt skulle 
ha kunnat ha utvecklat eller gav oss inga svar alls. Detta kan kasta en skugga över oss som 
intervjuledare då vi kanske, utifrån de förutsättningar som rådde, skulle ha styrt intervjun 
med en fastare hand. En annan faktor för bristande svar (obs! en del av de pedagoger vi 
intervjuade gav oss väldigt uttömmande svar medan andra svarade med endast en mening) 
kan vara att vi endast hade en timme på oss att genomföra gruppintervjun medan vi under 
de övriga fyra intervjuerna hade ungefär samma tid för var och en. En annan tolkning är att 
vissa pedagoger inte var bekväma med att bli intervjuade i grupp. Än mindre i att bli 
intervjuade i skolans personalrum. En annan sak vi tycker oss ha gått miste om är bortfallet 
av svar på våra frågor av ytterligare en pedagog, i årskurs 3 i förortsskolan. Vi anser oss 
dock ha fått så pass givande svar angående det lokala arbetssättet om skönlitteratur från de 
övriga pedagogerna på samma skola att vi finner jämförelsen skolorna emellan 
genomförbar i alla fall. 

Etiska aspekter 
Vi har läst de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet26 har tagit fram. De har tagit 
fram fyra huvudkrav (informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet) som forskaren bör ta hänsyn till när denne bedriver sin forskning för att 
skydda individen som är den källa forskaren använder sig av. Dessa fyra huvudkrav har 
sedan specificerats i olika regler. Vi kommer att gå igenom dessa och redogöra för hur vi 
har gjort och tagit dessa i beaktning när vi har genomfört vår studie. 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.27

Regel 1 
Denna regel handlar om att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. De skall sedan upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att deltagarna 
har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Detta tog vi i beaktande och skickade dels ut ett brev till de påtänkta deltagarna i vår 
undersökning, dels via e-mail och dels vid information innan själva intervjuerna 
påbörjades. Pedagogerna fick även frågorna i förväg så att de visste vad de kunde förvänta 
sig. 

 
26 Vetenskapsrådet (www.vr.se) 

27 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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Samtyckeskravet 

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

Regel 2 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.28

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.29

Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden 

bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare 

eller uppgiftslämnare.30

 
Dessa regler tog vi hänsyn till genom att pedagogerna fick välja huruvida de ville ställa upp 
i intervjun eller inte. Vi fick svar om att en pedagog inte ansåg sig ha tid till att deltaga 
vilket vi accepterade. När det gällde huruvida de kunde avbryta sin medverkan eller inte 
var vi noga med att pedagogerna visste att de var med på frivillig basis och vi anpassade 
oss utefter deras förutsättningar. Vi var lyhörda när det gäller intervjuerna. Om en pedagog 
hade velat avbryta sin medverkan hade detta självklart varit helt okej och ingen diskussion 
om detta hade uppstått.  

Konfidentialitetskravet 

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 dem31. 

Regel 5 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

 
28 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

29 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

30 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

31 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 



 17

                                                

Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till 

samhälle och från en tid till en annan.  

Regel 6 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 

I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga.32

 
Vi har varit noggranna med att informera de berörda pedagogerna om att vi kommer att 
anonymisera dem och i vilken skola de arbetar. Detta av respekt för pedagogerna och för 
att vi ansåg att detta skulle skapa ett mer öppet klimat där pedagogerna skulle kunna känna 
sig mer trygga och kunna föra fram sina personliga åsikter.  

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.33

Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast 

bör doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot 

uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade 

materialet utlovat. 

Regeln innebär t.ex. att forskare som sysslar med att kartlägga människors 

fritidsaktiviteter inte får sälja eller låna ut uppgifter om enskilda människor till 

exempelvis företag som tillverkar produkter för fritidsaktiviteter (att användas 

i deras marknadsföring)34. 

Regel 8 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom efter särskilt medgivande av den berörda35. 

 
32 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

33 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

34 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

35 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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De personliga uppgifter vi har tagit del av och som är väsentliga för vår studie, från 
pedagogerna, kommer enbart att användas för vår forskning och vårt syfte. Vi kommer inte 
att vidarebefordra dessa till personer/företag som inte har med vår forskning att göra.  

Resultat 

Resultat på frågor 
Vi har valt att redovisa resultat under varje intervjufråga. Vi jämför även resultaten mellan 
skolorna samt sammanfattar likheter och skillnader mellan de olika pedagogerna, årskurs 
för årskurs. De pedagoger som har deltagit är som redovisas nedan (skola för skola): 

 

Förortsskola Innerstadsskola 1 Innerstadsskola 2 

Resurspedagog Specialpedagog Pedagog för år 1-5 

Pedagog för år 1 Pedagog för år 1  

Pedagog för år 5 Pedagog för år 3  

 Pedagog för år 5  

 

Gruppintervjun ägde rum på innerstadsskola 1. 

1. Hur definierar Du begreppet skönlitteratur?  

Förortsskola 

Resurspedagogen 

Resurspedagogen i förortsskolan upplever att det är svårt att definiera vad skönlitteratur är 
för något. Motsatsen till skönlitteratur är för denne resurspedagog facklitteratur. Inom 
skönlitteratur anser resurspedagogen att det är viktigt med en röd tråd och att berättelsen 
har en början, en händelse och ett slut. Att det finns olika genrer belyser hon. Serier anser 
denne resurspedagog höra till skönlitteratur. Tintin och Pippi Långstrump använder hon 
ofta inom sin svenska-som-andraspråksundervisning. Ett bra exempel på detta är boken 
”Pippi flyttar in” av Astrid Lindgren, vilken hon starkt rekommenderar då den har ett väl 
anpassat språk för nybörjarläsare. Enligt denna resurspedagog faller även bilderböcker in 
under begreppet skönlitteratur. 

Pedagog årskurs 1 

Denne pedagog anser att skönlitteratur är litteratur med ett estetiskt syfte. Hon nämner 
sagor och dikter som exempel på detta. Motsatsen till skönlitteratur är facklitteratur enligt 
denna pedagog. Vi frågar om hon tycker att serier är skönlitteratur varpå hon medger att 
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hon aldrig har tänkt på skönlitteratur på det sättet men spontant tycker hon att serier mycket 
väl faller in under begreppet skönlitteratur. 

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen definierar begreppet skönlitteratur som en skrift där författaren kan fantisera 
fritt. Hon menar att skribenten ofta utgår från verkligheten men lägger till och drar ifrån. 
Enligt pedagogen så lägger författaren i ett skönlitterärt verk stor vikt vid det konstnärliga 
uttrycket.  

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

När denne pedagog hör begreppet skönlitteratur tänker hon på skön litteratur (pedagogen 
delar upp begreppet i två ord) och då representerar skönlitteratur först och främst 
nöjesläsning. ”Men sedan kan man även lära sig mycket via skönlitteratur”, menar 
pedagogen. 

Pedagog årskurs 3 

Pedagogen i årskurs 3 ser skönlitteratur som fiktiv litteratur till skillnad från annan 
litteratur som är mer inriktad på fakta. 

Pedagog årskurs 5 

Denne pedagog anser att facklitteratur är motsatsen till skönlitteratur. Skönlitteratur kan 
eleverna använda sig av på flera olika sätt, annat än att bara uppleva den. 

Specialpedagog 

Specialpedagogen väljer att sätta skönlitteratur i motsats till facklitteratur. För att förtydliga 
påpekar hon att skönlitteraturen är mer en upplevelse som skildrar olika tider, miljöer, 
människor och så vidare. På frågan om serier, om till exempel Kalle Anka är skönlitteratur, 
svarar specialpedagogen att hon hittills har sett på serier som en genre. Specialpedagogen 
menar att det förvisso finns olika genrer inom skönlitteraturen och klassiker som är serier 
så att det är nog mer formen hon reagerar över. ”Men egentligen kanske det är 
skönlitteratur? Kan va!”. 

Innerstadsskola 2 

Pedagog i årskurs 1-5 

Årskurs 1-5 pedagogen svarar att skönlitteratur är böcker som är skrivna för att man ska 
läsa av lust och inte för att man ska lära sig någonting. Som elev bör man dock tänka på 
och reflektera över innehållet utifrån den erfarenhet man har, menar pedagogen. På frågan 
om serietidningar, till exempel Kalle Anka, om det är någonting som pedagogen skulle 
kunna lägga in under begreppet skönlitteratur, svarar pedagogen: ”absolut!” Men det är 
ingenting som hon skulle rekommendera på grund av bilderna. Pedagogen tycker att man 
ska ransonera bilder så mycket som möjligt för läsaren men att man kan ha serier med 
bilder för de mindre barnen då bilderna utgör ett stöd för läsaren i början, samt för 
upplevelsens skull. Men ju äldre eleverna blir tycker pedagogen att eleverna i möjligaste 
mån ska skapa sina egna bilder. 
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Sammanfattning 

Många av pedagogerna, dock inte alla, sätter skönlitteraturen i motsats till facklitteratur. De 
pedagoger som har svarat på huruvida serier kan vara skönlitteratur eller inte har alla, utom 
en, svarat att de anser serier vara skönlitteratur. Den pedagog som svarade annorlunda 
svarade att hon ser på serier mer som en genre.  

Av de intervjuade pedagogerna har vi fått flera olika definitioner av vad skönlitteratur är. 
Bland dessa vill vi lyfta fram följande; 

• Skönlitteratur har ett estetiskt syfte. 

• Bilderböcker är skönlitteratur. 

• Författaren av ett skönlitterärt verk lägger stor vikt vid det konstnärliga uttrycket. 

• Skönlitteratur är en skrift där författaren kan fantisera fritt. Skribenten utgår ofta 
från verkligheten men lägger till och drar ifrån. 

• Skönlitteratur är litteratur för nöjesläsning men man kan även lära sig mycket från 
den. 

• I motsats till facklitteratur är skönlitteraturen mer en upplevelse som skildrar olika 
tider, miljöer, människor och så vidare.   

• Skönlitteratur är böcker som är skrivna för att man ska läsa av lust och inte för att 
man ska lära sig någonting. Som elev bör man dock tänka på och reflektera över 
innehållet utifrån sina egna erfarenheter. 

 

2. Varför, enligt Dig, ska/bör elever läsa skönlitteratur i skolan och privat? 

Förortsskola 

Resurspedagogen 

Resurspedagogen i förortsskolan anser att syftet med att läsa är dels för att skapa 
gemensamma plattformar för att kunna diskutera skönlitteratur och dels för att 80 procent 
av utvecklingen av ordförrådet sker genom skönlitteraturen. Enligt resurspedagogen arbetar 
skolan mycket med skönlitteratur vilket har gett goda resultat på de nationella proven. 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogens uppfattning är att eleverna lär sig väldigt mycket genom att läsa skönlitteratur. 
De lär sig om livet, olika sätt att tänka, leva och uttrycka sig. Hon anser även att språket 
berikas genom att läsa. Hon menar även att ju mer eleverna läser desto bättre blir de på alla 
ämnen, inklusive matematik. Detta gäller även den privata läsningen. I och med att de i 
skolan använder litteraturen som arbetsmaterial bidrar det till att eleverna funderar mer, 
kring vad de läser, än vad de gör hemma.  

Pedagog årskurs 5 

Enligt kursplanen ska utbildningen i ämnet svenska, syfta till att ge eleverna möjligheter att 

använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva, samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater. (Pedagog årskurs 5). 
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Pedagogen belyser att elever behöver berättelser för att själva kunna skriva och uttrycka 
sig. Genom högläsning av pedagogen eller elevers eget läsande av skönlitteratur, skapas 
inre bilder hos eleven som gör att fantasin stimuleras. Genom att få tillgång till olika 
berättelser och olika författarröster får eleverna förebilder till sitt eget skrivande och till 
sina egna berättelser. 

Vidare menar pedagogen att i elevernas hem kan det vara så att det inte finns något riktigt 
intresse eller tid för att läsa böcker eller att gå till biblioteket och då kan det vara rättvist att 
alla elever får komma i kontakt med skönlitterära böcker och vuxna som läser, i skolan. 

Pedagogen menar att det är ett naturligt sätt för eleverna att få bekanta sig med den svenska 
kulturen och historien genom skönlitteraturen. Hon anser att skönlitteratur är en kulturskatt 
och ett arv som vi bör förvalta. Användande av skönlitteratur i undervisningen är ett 
lustfyllt sätt att lära sig på. Elevernas språkliga medvetenhet ökar genom läsinlärning på 
detta sätt. Dessutom ges eleverna möjligheten att tillgodogöra sig svenska språket, vilket är 
viktigt, speciellt för elever med invandrarbakgrund.    

Pedagogen menar att elever som läser mycket skönlitteratur får en bättre läsförståelse och 
deras ordförråd blir större, vilket påverkar deras skolarbete positivt. De får en betydligt 
tydligare uppfattning om omvärlden, en bättre förmåga att tolka och förstå händelser, samt 
ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt. Deras självförtroende och 
studiemotivation stärks, vilket gynnar även andra ämnen. Skönlitteratur i undervisningen 
ger möjlighet till att eleverna kan finna lust och koppla innehållet till sina erfarenheter. 

Enligt pedagogen fyller läsning av skönlitteratur en social och kulturell funktion. Eleverna 
kan diskutera bokens innehåll utifrån sina egna erfarenheter, med andra i klassen och de 
kan se på livet, historien och samhället utifrån olika perspektiv. Genom läsning av 
skönlitteraturen möter eleverna andra människors livsöden och erfarenheter och får 
förståelse för livet och hur samhället utvecklas.  

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen i årskurs 1 hävdar att hon tycker att det är väldigt viktigt att eleverna läser. Dels 
för att eleverna ska bli goda läsare men även för att de ska få upplevelser. Eleverna kan 
därigenom dra paralleller till sitt eget liv och ”man kan bli en godare människa av att läsa. I 
alla fall kan man bli en mer reflekterande människa”, menar pedagogen. Eleverna kan 
dessutom hitta en egen värld som de kan få fly in i ibland och pedagogen tycker att 
eleverna bör läsa skönlitteratur i skolan i ”ett rent nöjesmässigt syfte” . I slutändan gynnar 
det, förhoppningsvis, eleven att även bli en god läsare privat, tror pedagogen. 

Pedagog årskurs 3 

Pedagog i årskurs 3 anser att elever bör läsa dels för läsupplevelsens skull men även för 
lästräningens skull. När det gäller den privata läsningen hoppas och tror pedagogen att 
skolan kan vara en inkörsport till det privata läsandet.  

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen i årskurs 5 arbetar mycket med inferenser (det som man kan läsa ”mellan 
raderna”). När hon använder skönlitteratur arbetar hon mycket med språket och försöker 
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lära eleverna att läsa ”på djupet” för att de ska kunna utveckla sitt läsande och bli läsare på 
riktigt och kunna läsa all möjlig litteratur. 

Specialpedagog 

Specialpedagogen tycker att det är viktigt att man läser av intresse. Det gäller att hitta olika 
författare och olika ämnen som intresserar.  

Men sedan också att få möjligheten att förstå att andra har andra tankar än jag. Detta möjliggör 

skönlitteraturen. Att förstå att någon annan har tänkt - och berättar – det är kommunikation mellan 

författaren och läsaren. (Specialpedagogen). 

Innerstadsskola 2 

Pedagog i årskurs 1-5 

Pedagogen i årskurs 1-5 talar om dagens läroplaner och blickar tillbaka på dessa historiskt. 
Hon menar att från 1967 års läroplan och framåt så har läroplanerna formulerat att man 
som elev ska läsa för att lära sig att tänka. Dagens läroplan betonar vikten av att uppleva 
via läsning medan läromedlen fortfarande har som mål att lästräna och förstå genom 
läsning. Pedagogen tycker att man ska läsa skönlitteratur för läsupplevelsens skull och detta 
på grund av att hon själv uppskattar läsning så mycket. ”Man vill ju att andra ska kunna 
känna den glädjen som jag känner, så snart som möjligt”, menar pedagogen. 

Sammanfattning 

Utifrån de svar vi har fått från pedagogerna kan vi utläsa fyra olika aspekter av varför 
elever skall läsa skönlitteratur. Dessa aspekter är att eleverna skall läsa dels för att bli bättre 
läsare och inhämta kunskaper, för att de skall utvecklas som människor samt läsning som 
en ren upplevelse är en aktivitet som flera pedagoger belyser. Några pedagoger talar om 
alla dessa fyra aspekter medan andra framhåller en, två eller tre av dem. 

3. Finns det något gemensamt arbetssätt/metod på skolan gällande 
skönlitteratur? 

Förortsskola 

Resurspedagogen 

I den skola där resurspedagogen arbetar har hon och skolan utarbetat en arbetsplan där 
arbetet är indelat i olika domäner. Den domän som allt arbete utgår ifrån är SO. Sedan har 
pedagogerna delat in de övriga ämnena i NO/teknik och matte, Skapa och Lär (SoL) och 
språk. Resurspedagogen är ansvarig för domänen språk. I varje årskurs finns det minst tre 
böcker som eleverna skall läsa (deras lokala litteraturkanon) vilka är kopplade till 
skolarbetet och innebär att dessa böcker ses som läromedel. En bok är kopplad till historia, 
en till geografi och en bok är en ren skönlitterär bok. Till exempel läser alla elever Maj 
Bylocks ”Drakskeppet” i årskurs 4, vilken är kopplad till Vikingatiden.  

Det finns ett arbetssätt som följer med denna arbetsplan och dessa skönlitterära böcker, 
vilket för tillfället är utarbetat för årskurserna 3, 4 och 5. Pedagogerna arbetar dock för att 
få fram en arbetsplan som sträcker sig ner till de allra första åren i skolan. Inom detta 
arbetssätt arbetar pedagogerna med läsning tillsammans med eleverna där pedagogen har 
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en handledande roll. Första steget är att pedagogen läser det aktuella kapitlet högt för 
eleverna och förklarar eventuella oklarheter, pedagogen ser till att skapa en förståelse hos 
eleverna. Exempelvis kan en fråga vara; ”Vad menar författaren när det står såhär?”. 
Viktigt är dock, enligt resurspedagogen, att man inte går in för mycket så att man förstör 
storyn men att det är viktigt att föra en diskussion kring texten så att alla kan följa med. 
Första läxan per bok handlar mycket om fakta omkring boken. ”Vad är det för bok? Varför 
ska vi läsa den?”. Maj Bylocks bok ”Drakskeppet” läses ju därför att den handlar om 
vikingarna. För att eleverna skall få bekanta sig med boken arbetar pedagog och elever med 
att ta reda på fakta om författaren och om bokens illustratör samt tittar på vilken tid boken 
är skriven. När detta är klart får eleverna olika frågor som är knutna till varje kapitel. Dessa 
frågor är baserade på fakta, förståelse, syntes, analys och dessa är kopplade till Blooms 
taxonomier36. De handlar om att eleven ska lära sig att läsa med olika ögon, enligt 
resurspedagogen. Faktafrågor kan till exempel vara; ”Vad var det för färg på 
förhörsrummet?”. Frågor av annat slag som ställs är: ”Hur tror du?, Hur skulle du ha löst 
det? Hur skulle du ha känt dig?, Tyckte du det var rätt eller fel?”. Enligt resurspedagogen 
så kopplar pedagogerna till taxonomierna för att eleverna skall få en djupare förståelse av 
vad de läser och att tänka utifrån olika perspektiv. Utvärdering sker enligt Edward de 
Bonos  olika ”tänkande hattar”37, detta för att få gruppen att fokusera på samma sak. Om 
pedagogen ber eleverna att ta på sig en speciell hatt, så tänker alla åt samma håll vilket 
medför djupare diskussioner, enligt resurspedagogen. Om resurspedagogen väljer att den 
vita hatten skall användas innebär det att eleverna skall fokusera på de fakta som finns i 
texten. Väljer man att ta på en annan hatt fokuseras det på något som just den hatten 
representerar. 

Det här är verkligen ett så jäkla häftigt verktyg. (Resurspedagogen) 

Resurspedagogen menar att detta arbetssätt gör att eleven kan göra sina läxor på olika sätt. 
För att individanpassa i en grupp där man kanske har en lässvag elev kan resurspedagogen 
låta denne elev vara illustratören eller till exempel en adjektivletare. Resurspedagogen kan 
muntligt förklara vad eleven skall göra så att denne kan utföra uppgiften. Olika läxor kan 
delas ut. Någon elev kan vara sammanfattare och en annan kan få någon annan uppgift. 

Desto mer struktur du har desto lättare är det att leta. Få struktur på tänkandet för tänkandet 

utvecklar också språket. (Resurspedagogen) 

Talspråket föds vi med men läs- och skriftspråket är en mänsklig konstruktion. Vi måste lära oss 

den. Det tar ungefär 5000 timmar att bli en duktig läsare och skrivare. Fatta hur mycket man måste 

jobba! Då kan man inte köra genvägar. Det är livsviktigt! Det är ett hantverk! (Resurspedagogen) 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen i årskurs 1 hänvisar till vår intervju med resurspedagogen på skolan som har 
varit med och utvecklat arbetsplanen. Arbetsplanen sträcker sig från årskurs 3 och uppåt. 
Det är gemensamt bestämt på skolan att pedagogerna ska arbeta med en speciell läsebok 
och att i förskoleklass samt i årskurs 1 ska de arbeta med de klassiska sagorna. De ska även 

 
36 För förklaring av Blooms taxonomier, se under rubriken ”Nyckelord”. 

37 Se bilaga 2 
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arbeta med de frågor som finns i arbetsplanen, vilka är kopplade till Blooms taxonomier.  
Pedagogen berättar att skolan håller på att försöka hitta en gemensam bok till årskurs 2. 

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen i årskurs 5 menar att det finns ett gemensamt arbetssätt på skolan. Samtidigt 
som hon påpekar att de har ett välplanerat och medvetet sätt att använda skönlitteratur, så 
menar hon även att pedagogerna har stor frihet att använda sätt och metoder som denne 
önskar. Pedagogen berättar att det är skolans språkdomän som planerar både när det gäller 
val av böcker och frågor till olika kapitel i boken, samt ger förslag till andra böcker som 
man kan läsa tillsammans med högläsningsboken. Vidare berättar hon att domänen även 
ansvarar för att ordna olika författarbesök till skolan. Över skolan fördelas personalresurser 
utifrån behov och eleverna organiseras i mindre grupper för att de enskilda individerna 
skall få hjälp att komma igång med läsningen. 

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen i årskurs 1 menar att det som är gemensamt på skolan är att alla följer upp 
eleverna med LäsochUtvecklingsschemat (LUS).  

Pedagog årskurs 3 

Pedagogen i årskurs 3 berättar att skolan skall delta i ett projekt som heter ”Bokjuryn” 
under vårterminen 2008. Det är skolans bibliotek som ska delta och syftet är att skolans 
elever skall rösta fram 2007 års bästa böcker. Kulturrådet är initiativtagare och syftet är att 
man på skolan skall involvera eleverna och ”prata böcker” mycket mer. 

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen i årskurs 5 påstår att det inte finns en uttalad metod utan hon tror att alla 
pedagoger arbetar utifrån sin egen verktygslåda.  

Specialpedagog 

Specialpedagogen berättar att skolan, vid tiden för intervjun, arbetar med det gemensamma 
lästemat ”Astrid Lindgren”. I övrigt har skolan satsat på att försöka hitta en röd tråd i 
undervisningen, i till exempel svenska, då skolan haft en del omsättning på personal. Sedan 
har skolan som mål att höja elevernas läsande och arbetar fokuserat mot det målet. Annars 
menar specialpedagogen att pedagogerna sinsemellan ofta diskuterar läsprojekt och hur 
skolan ska nå målen på sina möten.  

Innerstadsskola 2 

Pedagog i årskurs 1-5 

Pedagogen berättar att alla klasser börjar varje morgon med att sitta och läsa tyst, i cirka 15 
minuter. Från och med årskurs 2 har skolan ett gemensamt sätt att redovisa dessa böcker, 
och det har hittills varit vanligt förekommande att man på skolan har haft bokrecensioner. I 
år satsar dock skolan på att få eleverna att läsa mer och komma igång tidigare med 
läsningen, delvis i samband med det lässatsningsprojektet som pågår just nu i Stockholms 
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stad38. Gemensamt på skolan är annars att alla elever lånar böcker på skolans bibliotek och 
att samtliga elever någon gång under kommande vår kommer att få besöka ett närliggande 
bibliotek för ”bokprat”. Skolan har inlett ett samarbete med ett närliggande bibliotek och 
detta år (2007) arbetar skolan med temat ”Världen”. I och med detta tema har det 
närliggande biblioteket fått en beställning ifrån skolan om att de ska köpa in lite mer 
skönlitteratur från olika delar av världen och presentera för eleverna och dessa böcker ska 
eleverna även kunna låna. Denna satsning syftar till att öka förståelsen för hur andra 
kulturer fungerar och hur andra människor lever i andra delar av världen.  

Sammanfattning 

Inom förortsskolan finns det en utarbetad arbetsplan där skönlitteratur finns med som en 
naturlig del i undervisningen. Även en lokal litteraturkanon är framtagen och efterföljs. 
Denna är för närvarande framställd från och med årskurs 3 men pedagogerna arbetar för att 
utveckla den och föra den ner i de yngre åldrarna. För de lägre årskurserna finns andra 
gemensamma arbetssätt som efterföljs såsom flanosagor och läseböcker men den lokala 
arbetsplanen skall senare innefatta även dessa årskurser. Arbetet med skönlitteratur inom 
denna arbetsplan går i stort sett till som följer; pedagogen läser texten högt varpå eleverna 
får ta hem texten och läsa den igen och svara på diverse frågor av olika slag. Nästa steg är 
att eleverna får läsa texten i grupp och därefter diskutera frågorna. 

Innerstadsskola 1 har inget gemensamt arbetssätt men alla pedagoger arbetar utefter 
LäsochUtvecklingsschemat (LUS) samt att de har gemensamma temaarbeten där 
skönlitteratur vävs in. ”Bokjuryn” skall skolans bibliotek delta i under vårterminen 2008 
där eleverna i skolan får rösta fram 2007 års bästa böcker. 

Innerstadsskola 2. Pedagogen berättar att alla klasser börjar varje morgon med att sitta och 
läsa tyst, i cirka 15 minuter. Från årskurs 2 har skolan ett gemensamt sätt att redovisa dessa 
böcker och det har hittills varit mest förekommande med bokrecensioner. Enligt pedagogen 
finns det inte en utarbetad plan för att alla pedagoger ska göra likadant på skolan avseende 
skönlitteratur utan hon tror att man som pedagog anpassar sig efter vad man har för klass 
just det året. Gemensamt på skolan är annars att alla elever lånar böcker på skolans 
bibliotek och att samtliga elever någon gång under kommande vår kommer att få besöka 
det lokala biblioteket för ”bokprat”. 

 

4. Hur arbetar Du med skönlitteratur i Din undervisning? Läromedel eller 
läsning som upplevelse/kulturell aktivitet? Vad talar för skönlitteratur som 
läromedel/läsning som upplevelse/kulturell aktivitet och vad talar emot? 

Förortsskola 

Resurspedagogen 

Resurspedagogen i förortsskolan arbetar med skönlitteratur enligt modellen som hon 
redogjort för under föregående frågerubrik (se resurspedagogens svar under fråga 3). 
Resurspedagogen arbetar med handledd -, gemensam - och enskild läsning. Denna pedagog 

 
38 Se bilaga 1 
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menar att den gemensamma läsningen ger eleverna plattformar för diskussion vilket hon 
anser vara ett underskattat verktyg och som hon därför använder regelbundet. Hennes 
erfarenhet är att diskussionerna inte behöver ske i just klassrummet utan att de likaväl kan 
äga rum i till exempel matsalen. Enligt resurspedagogen är det viktigt att engagera eleverna 
i det man faktiskt gör och då måste man vara flexibel och kunna möta eleverna där de 
befinner sig och på deras villkor. 

Vad är då handledd läsning? Enligt denne resurspedagog är det att man går igenom uttryck 
och ord medan man läser. Inferenser gås igenom. Det räcker inte med att ha ordförrådet 
utan generellt måste man läsa medvetet. Vissa elever har svårt att ta till sig inferenser. De 
läser enbart vad som ”fysiskt står” och kan inte ta till sig dess mening. Med dessa elever 
måste man arbeta mycket med läsförståelse och diskutera. Med hjälp av handledd läsning 
kan man som pedagog arbeta mycket med morfologi, språkets ändelser. Resurspedagogen 
menar att när man arbetar individuellt med en elev som inte är van vid vad en mening är 
och hur den är uppbyggd, så är det viktigt att man läser varje mening för sig och tydligt 
visar var den börjar och var den slutar. Resurspedagogen hävdar att det finns olika sätt att 
nå resultat men att ”det är viktigt att man gör det skojigt!” 

Enligt resurspedagogen är positiva effekter med handledd- och högläsning att elever med 
svenska som andraspråk ges en möjlighet att höra den svenska språkmelodin. 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen i årskurs 1 berättar att hon arbetar enligt Blooms taxonomier39. Hon arbetar 
även med den läsebok klassen har vilken är uppdelad i tre olika nivåer. Pedagogen tycker 
att det skulle bli tråkigt om alla elever skulle läsa samma text. Eleverna behöver olika 
nivåer och hon anser att det är viktigt att styra eleverna mycket i början så att de väljer rätt 
nivå på den bok de ska läsa. Pedagogen berättar att för några år sedan använde hon enbart 
skönlitteratur, och ingen läsebok, men att det numera är bestämt att eleverna ska ha en 
läsebok på skolan. Recensioner arbetar hon en del med men eleverna får även berätta för 
sina kamrater om böckerna under så kallade ”bokprat”. Eleverna har gjort recensioner på 
”löv” (gjorda i papper) där de skriver upp författare, titel och vad de tyckte om boken. De 
klistrar sedan upp ”lövet” på ett träd så att klasskamraterna kan se hur mycket klassen har 
läst, men även i syfte att ge inspiration och skapa intresse hos sina klasskamrater. 
Pedagogen arbetar en del med flanosagor i förskoleklass och i årskurs 1. Pedagogen anser 
att flanosagor är bra för elever med ett annat modersmål än svenska då de både får text och 
bild. Pedagogerna på skolan har diskuterat och tänkt skriva om en del sagor för att undvika 
vissa svåra ord, men kommit fram till att man inte ska förenkla för mycket. 

Högläsning arbetar pedagogen med ständigt i sin klass och nu läser de Roald Dahls ”Mitt 
magiska finger”. Pedagogen läser högt ur boken och sedan får eleverna skriva en liten 
uppsats som handlar om eleven hade ett magiskt finger. I övrigt läser eleverna mycket och 
det finns många böcker i klassrummet som eleverna kan låna hem. Pedagogen är positivt 
inställd till att använda skönlitteratur som läromedel. Hon kan inte se något som talar emot 
skönlitteratur. Hon ser på skönlitteraturen som ett mer målande läromedel och att 
skönlitteratur sätter igång elevens fantasi och väcker många tankar. 

 
39 Blooms taxonomier. Se under rubriken ”Nyckelord”. 
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Pedagog årskurs 5 

Pedagogen hänvisar tillbaka till sitt svar under fråga 2. Genom skönlitteraturen anser 
pedagogen i årskurs 5 att alla elever får tillgång till olika slags berättelser och upplevelser. 
Högläsningen leder till att man kan använda boken som ett diskussionsunderlag när 
eleverna ska bearbeta svåra händelser, till exempel mobbning eller döden.  

Arbete med skönlitteratur skapar nyfikenhet och en lust att lära som är mycket viktigt för elevers 

fortsatta lärande i skolan. (Pedagog årskurs 5).  

Pedagogen berättar att hon arbetar med skönlitteratur enligt följande; 

Högläsning. Ett kapitel i taget, en gång i veckan och eleverna följer med i sina böcker. 
Alla svåra ord skriver klassen ner i ett litet häfte som kallas för ”Min ordbok”. När de 
får tid slår de upp orden i ordboken och skriver ner betydelsen.  

Tolkning av texter. Elever och pedagog diskuterar olika sätt att förstå en text.  

Elevernas erfarenheter. Eleverna uppmanas att relatera innehållet till sina egna 
erfarenheter och delge andra i klassen.  

Förklaring av svåra ord. Pedagogen förklarar vissa svåra ord. 

Hemläxa. Eleverna läser samma kapitel som pedagogen läst högt en gång till på egen 
hand med fakta, analys och tillämpningsfrågor.  

Film som förklarar bokens innehåll på ett upplevelsefullt sätt. 

Pedagogen påstår att hon inte kan se någonting som talar emot användandet av 
skönlitteratur i undervisningen. 

Att uttrycka sig genom konst och litteratur är en av människans viktigaste verktyg för 

kommunikation och att skapa förståelse för sin omvärld. Det kan ingen klara sig utan. (Pedagog 

årskurs 5). 

Erfarenheten visar att läsandet av skönlitteratur engagerar och aktiverar elever på ett 
naturligt sätt. Pedagogen upplever att det är betydligt svårare att skapa engagemang för 
facklitteratur, som många elever tycker är tråkigt.  

Innerstadsskola 1 

Då detta var gruppintervjun blev några av svaren kortfattade då de fyllde i vad de övriga 
sade.  

Pedagog årskurs 1 

Denne pedagog anser att skönlitteratur kan betraktas som ett läromedel. 

Pedagog årskurs 3 

Denne pedagog anser att skönlitteratur kan betraktas som ett läromedel. 

Pedagog årskurs 5 

Huruvida denne pedagog anser att skönlitteratur kan betraktas som ett läromedel säger hon 
beror på vilka åldrar man arbetar med. ”När eleverna läser lite mer så kan Chambers 
boksamtal vara lite roligare att arbeta med men man kan såklart även göra det på 
lågstadiet”, säger pedagogen. Hon anser även att skönlitteratur är kunskapsutvecklande i 
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allra högsta grad. ”Om man läser till exempel Pippi och har ett efterföljande boksamtal där 
eleverna ges möjlighet att tala om bokens innehåll, händelser, miljöer och så vidare, då 
visar eleverna att de har lärt sig utan att de tänkt på det. Det finns så många infallsvinklar 
och böcker är fullproppade med kunskap”, menar pedagogen. Avseende vad som talar emot 
skönlitteratur som läromedel är, enligt denne pedagog, att innan man fått grepp om de olika 
metoder som finns angående hur man lär elever att angripa en text, kan det vara svårt att 
använda skönlitteratur i sin undervisning. ”Sen blir man friare som pedagog när man har 
hittat sin modell. Det är viktigt att veta vad man gör när man läser”, menar pedagogen. 

Specialpedagog 

Specialpedagogen anser att skönlitteratur kan betraktas som ett läromedel. När det gäller 
vad som talar emot skönlitteratur som läromedel menar specialpedagogen att det beror på 
vad man arbetar med. Om man ska angripa någonting naturvetenskapligt kan det bli för 
subjektivt med skönlitteratur. Man vill kanske ha något mer objektivt och då går man 
eventuellt inte i första hand till skönlitteraturavdelningen på biblioteket.  

Innerstadsskola 2 

Pedagog årskurs 1-5  

Pedagogen berättar att i den årskurs 1-3 som hon arbetar i just nu, så har de tyst läsning på 
morgonen och sedan redovisas dessa böcker kontinuerligt i klassen så fort en elev läst ut 
sin bok. Pedagogen tycker att det är synd att redovisningformen med tiden inte har blivit 
mer varierad än att recensera inför klassen. Med årskurs 1 läser pedagogen högt och sedan 
diskuterar de böckerna gemensamt. I en årskurs 5-6 har pedagogen gett eleverna Ulf Starks 
”Guldhjärtat” att läsa. När eleverna läst tyst, så har de fått ett par reflekterande frågor att 
fundera över medan de läser. Eleverna får dessutom bara läsa en liten stund och lite i taget. 
Pedagogen menar att på detta sätt bibehåller eleverna läslusten och alla ges en chans att 
hänga med. Föll det väl ut?  Pedagogen svarar ja och att eleverna hade blivit fascinerade 
över att en relativt tunn bok som denna kunde innehålla så mycket och att det fanns så 
många dimensioner i den. Detta tror pedagogen beror på att de delade upp boken i så 
många avsnitt. ”Vad tycker du om skönlitteratur som läromedel?” Pedagogen svarar att 
hon tycker att skönlitteratur kan kallas för läromedel och att det är toppen att koppla till 
exempelvis historia. Hon berättar att skolan hade temat ”Historia” förra året och att 
samtliga mellanstadieelever på skolan själv fått välja en historisk bok, från vilken 
tidsperiod och område de önskade. Spridningen hade sträckt sig från forntid till 1950-tal. 
Vissa elever hade haft svårt för det fria valet men hade då alltifrån föräldrar, skola och det 
närliggande biblioteket till hjälp. 

På frågan om pedagogen tycker att det finns någonting som talar emot skönlitteratur som 
läromedel så svarar pedagogen nej. Det tycker hon inte att det finns någonting som gör. 

Sammanfattning  

Pedagogerna i förortsskolan berättar att de arbetar enligt den lokala arbetsplanen. Alla de 
tre pedagoger vi intervjuade på skolan uppger att de aktivt arbetar med högläsning. Två av 
pedagogerna berättar att de diskuterar högläsningsböckerna och den tredje uppger att även 
hon arbetar aktivt med de böcker hon läser högt för klassen. Dessa tre pedagoger är positivt 
inställda till användningen av skönlitteratur som läromedel. 
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I innerstadsskola 1 anser pedagogerna att man kan använda skönlitteratur som läromedel. 
Två av pedagogerna kommer dock med förutsättningar för att göra detta. En av dem menar 
att man kan använda skönlitteratur som läromedel beroende på vilken ålder eleverna har 
och den andra menar att det är beroende av vad man arbetar med, till exempel kan det bli 
för subjektivt att använda skönlitteratur som läromedel vid arbete inom naturvetenskap. 

Den pedagog vi intervjuade i innerstadsskola 2 uppger att hon låter eleverna läsa tyst och 
när de har läst ut boken får de redovisa boken inför klassen. Hon finner det tråkigt att 
redovisningsformen fortfarande är densamma efter alla år hon har arbetat. I likhet med 
övriga pedagoger vi har genomfört intervjuer med, anser denne pedagog att skönlitteratur 
kan betraktas som läromedel. 

5. Finns det en lokal litteraturkanon i skolan? 

Förortsskola 

Resurspedagog 

När vi intervjuade resurspedagogen berättade hon om skolans arbetsplan (se svar under 
fråga 3) och om de böcker som var knutna till den. När vi förklarat begreppet 
litteraturkanon bekräftade hon att böckerna i arbetsplanen motsvarade deras litteraturkanon. 
I årskurs 1och 2 finns inte detta ännu men det håller på att utarbetas. 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen kände inte till begreppet men när hon fick det förklarat för sig hänvisade hon till 
skolans arbetsplan och tillade att de yngre åldrarna läser de klassiska sagorna och att skolan 
håller på att ta fram en bok för årskurs 2. 

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen hänvisar till språkdomänen och att det är pedagogerna i språkdomänen som 
planerar och väljer ut lämplig litteratur. 

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen i årskurs 1 anser att man i och med litteraturkanon kan skapa en gemenskap på 
skolan. Vissa böcker gör man till ”sina” på skolan. Man kan kanske få till en kontinuitet 
med vissa böcker och vars författare kanske kommer på besök. Med bra böcker får man en 
bra allmänbildning, menar pedagogen, men det finns nackdelar och det är just det att man 
som pedagog inte vill styra för mycket. Hon anser att det vore bra med mer läsning om 
mångkulturella miljöer i och med att det är så få elever med den bakgrunden i denna 
innerstadsskola. Det skulle vara bra att angripa det mångkulturella mer tror hon, i syfte att 
öka förståelsen. 

Pedagog årskurs 3 

Pedagogen anser att all läsning är bra och betonar att det är själva aktiviteten att läsa i sig 
som är det viktigaste. ”En leksakskatalog nu inför jul kan ju för vissa knäcka läskoden”, 
hävdar pedagogen. (Avseende att pedagogen inte svarar på frågan, är hon överens med 
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övriga pedagoger och detta är ett inlägg i diskussionen huruvida en litteraturkanon finns på 
skolan eller ej. Författarnas anmärkning). 

Pedagog årskurs 5 

Pedagogen i årskurs 5 menar att det som talar för en litteraturkanon är att man kan styra att 
eleverna verkligen läser klassiker. Pedagogen menar att det som talar emot en 
litteraturkanon är att hon anser att det är så tråkigt med regelverk. Risken är att lusten 
försvinner för eleverna. ”Det viktigaste måste ändå vara att läsningen fungerar”, menar 
denne pedagog. Hon anser att om man läser många böcker med stadsinnehåll för dessa 
elever måste man även visa på någonting annat. Något som dessa elever kanske inte 
upplever så ofta, skog och natur till exempel. 

Specialpedagog 

Enligt specialpedagogen har skolan diskuterat detta med litteraturkanon och huruvida de 
ska införa detta eller inte men skolan har inte bestämt något än. Pedagogen beaktar målen i 
svenska, i styrdokumenten. Hon anser att om skolan ska ha en lokal litteraturkanon skulle 
man utgå från den stadsdel där skolan ligger och vilka författare som eleverna bör känna till 
där. Specialpedagogen menar att det har fallit sig naturligt att tänka så men att det inte finns 
någonting som har bestämts gemensamt av kollegiet på skolan.  

Innerstadsskola 2 

Pedagog årskurs 1-5 

Pedagogen medger att när hon arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska 
så vill hon att eleverna ska få höra till exempel Astrid Lindgren och hennes ”Emil i 
Lönneberga”. ”Det tycker jag är ett kulturarv och en gemensam skatt som jag vill dela med 
mig av”, menar pedagogen. 

Sammanfattning 

Alla de tre pedagoger vi intervjuade i förortsskolan hänvisade till skolans språkdomän och 
den arbetsplan de har utarbetat. Svaret blev med andra ord att skolan har en lokal 
litteraturkanon. 

Utifrån de svar vi har fått från pedagogerna i innerstadsskola 1 kan vi utläsa att de inte har 
någon lokal litteraturkanon på skolan men att det har diskuterats huruvida de skall införa 
en. 

Pedagogen i innerstadsskola 2 svarar inte riktigt på frågan men uppger att hon gärna ser att 
elever med ett annat modersmål än svenska gärna tar del av det hon anser vara svenska 
klassiker såsom Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga”. Utav detta svar anser vi oss kunna 
utläsa att det inte finns någon lokal litteraturkanon på skolan. 
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6. Är eleverna delaktiga i valet av skönlitteratur? På vilket sätt? 

Förortsskola 

Resurspedagogen 

Resurspedagogen menar att när det gäller arbetsplanen (se svar under fråga 3) är eleverna 
inte delaktiga i valet av skönlitteratur då dessa böcker delvis ersätter läromedel. Men 
annars väljer eleverna helt och hållet. För att främja läslusten anser resurspedagogen att 
eleverna i största möjliga mån skall få välja själva vilka skönlitterära böcker de skall läsa, 
såväl i skolan som privat. 

Pedagog årskurs 1 

Klassen brukar gå till biblioteket där en bibliotekarie presenterar vissa böcker som eleverna 
får ta med sig till klassrummet och antingen läsa böckerna hemma eller ha som bänkbok. 
Så eleverna väljer fritt från ett urval av böcker. När det gäller högläsningsbok väljs den 
utifrån huruvida eleverna gillade den föregående boken i serien eller inte. 

Pedagog årskurs 5 

Här vill pedagogen lyfta fram biblioteket på skolan. Hon menar att biblioteket har en viktig 
roll för att visa på användningen av böcker för eleverna. Hon menar att skolan har ett fint 
och fungerande bibliotek där eleverna lånar böcker utifrån sina egna behov och intressen, 
för egen läsning eller bänkbok och privat. När eleverna har läst sin bok får de redovisa för 
de övriga i klassen.  

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

Denne pedagog berättar att hennes elever delvis får välja själva, förvisso utifrån de böcker 
pedagogen har lånat ett större antal av. Men detta arbetssätt tror pedagogen är vanligt i de 
lägre åldrarna. Sedan går klassen på ”bokprat” i skolans bibliotek och då ger bibliotekarien 
lite tips. Där får eleverna välja och låna vilka böcker de vill. 

Pedagog årskurs 5 

Denne pedagog berättar att när de har boksamtal så väljer hon för då har hon en tanke 
bakom det men när det gäller ren lustläsning får eleverna välja själva. Nackdelen, tycker 
pedagogen, är hon känner att hon inte har någon kontroll över om eleverna verkligen läser, 
hur de läser och om det pågår någon läsinlärning.  

Specialpedagog 

Specialpedagogen anser att om eleverna får välja själva kan det ibland blir lite tokigt för 
eleverna väljer ofta de lite för tjocka och svårare böckerna. Hon påpekar att det är ett svårt 
arbete att hjälpa eleverna att välja böcker som ligger på deras nivå och att få eleven med 
sig. Böckerna blir då ofta lite tunnare och har lite större bokstäver vilket eleverna inte 
tycker om. Eleverna tror gärna att de tjockare böckerna har större handling.  
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Innerstadskola 2 

Pedagog årskurs 1-5 

Pedagogen svarar att det är eleven själv som väljer böcker men när skolan arbetar 
tematiskt, så styr pedagogerna lite mer.  

Sammanfattning 

En av pedagogerna i förortsskolan uppger att när det gäller arbetet inom skolans 
gemensamma arbetsplan är eleverna inte delaktiga i valet av skönlitteratur då dessa böcker 
ersätter läromedel men att i övrigt är eleverna i största möjliga utsträckning delaktiga i 
valet av böcker i syfte att stimulera elevernas läslust. 

De andra två pedagogerna på förortsskolan framhåller skolans bibliotek och att eleverna får 
välja böcker att låna där, såväl bänkbok som till privat läsning. 

Pedagogerna i innerstadsskola 1 uppger att de är delaktiga i elevernas val av skönlitterära 
böcker. En av pedagogerna låter eleverna välja vilka böcker de vill läsa utifrån ett sortiment 
hon på förhand har plockat ut. En annan pedagog menar att hon väljer ut de böcker vilka de 
har boksamtal kring då hon har en tanke bakom varför eleverna skall läsa just dessa böcker. 
Den tredje pedagogen menar att man måste hjälpa eleverna att välja litteratur så att de 
väljer böcker som ligger på deras nivå. 

Pedagogen som arbetar på innerstadsskola 2 berättar att hon låter eleverna välja 
skönlitterära böcker själva såvida de inte arbetar tematiskt.  

7. Tas det hänsyn till elevernas kulturella bakgrund när man som pedagog 
väljer skönlitteratur? 

Förortsskola 

Resurspedagogen 

När resurspedagogen arbetar använder hon en del olika folksagor men överlag tänker hon 
inte på varifrån eleverna kommer. Om eleven verkligen ”kör fast” kan hon analysera om 
det kan bero på olika uppbyggnader i språken (till exempel somaliska och svenska). I så 
fall tar hon hjälp av modersmålsläraren för att förklara för eleven hur de olika språken 
skiljer sig åt men annars anser resurspedagogen att det är svenska eleverna skall lära sig, 
och det finns inte så mycket material, men det börjar komma allt mer vilket 
resurspedagogen upplever vara mycket intressant.  

Pedagogen årskurs 1 

Pedagogen menar att det inte finns så många böcker som hon skulle önska fanns som 
handlar om barn från andra länder. Det är svårt att ta hänsyn till dessa elever när det inte 
finns så mycket material menar hon. Det finns några böcker om barn från andra länder, 
men inte böcker om barn med rötter från en annan kultur men som är uppvuxna här, 
berättar pedagogen. Men det finns ju berättelser som är från deras egna länder. 
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Pedagog årskurs 5 

Pedagogen i årskurs 5 uppger att domänen för svenska väljer böcker som inte är alltför 
svåra, då de flesta elever inte har svenska som modersmål. Böcker väljs med innehåll såväl 
från elevernas egna kulturer såväl som utifrån svensk kultur.  

Innerstadsskola 1 

Pedagog årskurs 1 

Pedagogen svarar att hon tar hänsyn till elevers kulturella bakgrund och tycker att det är 
viktigt att ta denna faktor i beaktande när man väljer skönlitteratur. Hon påpekar att det inte 
bara behöver vara böcker ifrån krigshärjade länder och problemländer utan syftet är att 
vidga världen då folk numera reser till Kina, Indien, Thailand. 

Pedagog årskurs 5 

Denne pedagog berättar att hon inte har någon erfarenhet av att arbeta med elever från 
andra kulturer men hennes utgångspunkt är att alltid börja arbetet utifrån var eleven 
befinner sig. 

Innerstadsskola 2 

Pedagog årskurs 1-5 

För pedagogen i årskurs 1-5 känns det helt självklart att välja litteratur från andra länder för 
att visa på bredd och att ge alla elever möjligheten att få stöta på annan litteratur än vad de 
kanske är vana vid. Syftet är även att uppmärksamma de elever hon har i klassen som har 
annan kulturell bakgrund och att klassen får en gemensam läsupplevelse med en 
efterföljande diskussion. Pedagogen betonar dock att problemet på denna skola snarare är 
att dessa elever är så få och att de hellre önskar ”smälta in” så gott det går. Eleverna vill 
inte tala så mycket om sitt ursprung då det är ganska vanligt att dessa elever inte är stolta 
över den, menar pedagogen. I det avseendet anser sig pedagogen lyckligt lottad som har 
möjlighet att få arbeta med dessa elever enskilt eller i par. Där får hon en chans att tala med 
dem om deras ursprung, kultur och så vidare. Pedagogen anser att det är viktigt att man 
försöker undersöka huruvida eleverna vill att man väljer en bok från deras kultur eller inte. 
Hon menar att eleverna kan uppfatta ett sådant initiativ som ett påhopp. ”Får man ett nej 
måste man som lärare respektera det”, menar pedagogen.  

Som pedagogen har redogjort för tidigare så har denna skola ett samarbete med ett 
närliggande bibliotek (se pedagogens svar under fråga 3).  

Sammanfattning 

Två av pedagogerna i förortsskolan uppger att det inte finns så mycket material att använda 
som de skulle vilja. En av dessa pedagoger tar inte så mycket hänsyn till var eleverna 
kommer ifrån (författarens anmärkning; pedagogen menar vilket land eleverna kommer 
ifrån). Den tredje pedagogen berättar att skolans språkdomän tar fram böcker som passar 
skolans elever med annat modersmål än svenska så att böckerna inte är för svåra och att 
dessa böckers innehåll är ifrån såväl den svenska kulturen från såväl elevernas egen kultur. 

På denna fråga fick vi svar från två av pedagogerna på innerstadsskola 1. Den ena menar att 
hon tar hänsyn till elevernas kulturella bakgrund och den andra att hon inte har någon 
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erfarenhet av att arbeta med elever som har en annan kultur men påpekar att det är viktigt 
att alltid börja där eleverna befinner sig. 

Pedagogen i innerstadsskola 2 anser det som självklart att välja litteratur ifrån andra länder 
och ta hänsyn till elever med en annan kulturell bakgrund än den svenska. Problemet i 
denna skola är dock, enligt pedagogen, att dessa elever är så få och att de inte vill att deras 
kultur skall uppmärksammas utan de vill ”smälta” in. Hon är dock tacksam över att få 
arbeta med dessa elever enskilt eller i par då arbetet får en mer personlig karaktär. 
Pedagogen belyser betydelsen av samarbetet med det lokala biblioteket som går under 
temat ”Världen” där biblioteket tar fram skönlitterära böcker från hela världen.   
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Analys 

Kan vi se några likheter/skillnader mellan pedagogerna i de olika skolorna 
när det gäller deras förhållningssätt till och attityder om skönlitteratur och 
dess plats i undervisningen? Denna fråga syftar till det kollektiva, skola 
kontra skola. 

Likheter 

Likheter vi anser oss kunna utläsa från de resultat vi har fått i våra intervjuer är att alla 
pedagoger, oavsett skola, ser skönlitteratur som ett självklart inslag i undervisningen.  
Samtliga pedagoger har en positiv inställning till skönlitteratur, såväl professionellt som 
privat. Det framgår av intervjusvaren vi fått då pedagogerna framhåller skönlitteratur som 
ett läromedel och ett kunskapsutvecklande instrument. Diskussioner kring skönlitteratur 
och dess plats i såväl undervisning som privat läsning berör pedagogerna. Förortsskolans 
pedagoger framhäver den framtagna arbetsplanen där skönlitteratur har en naturlig plats 
medan innerstadsskolorna framförallt, men på ett konkret sätt, kopplar an till skönlitteratur 
under varierade temaarbeten. Dessa intervjusvar föranleder oss att dra slutsatsen av att 
samtliga pedagoger anser att skönlitteratur har en central plats i undervisningen.  
 
Andra likheter vi kan utläsa av majoriteten av de pedagoger vi har intervjuat är att de sätter 
skönlitteratur i motsats till facklitteratur.  
 
När det gäller serier var det inte många som hade funderat över huruvida detta kunde 
betraktas vara skönlitteratur eller inte men de allra flesta (med ett undantag) sade sig se på 
serier som skönlitteratur. Den som ställde sig tveksam tog inte ställning vare sig för eller 
emot denna tanke under intervjun. 
 
Ytterligare likheter vi har kunnat utläsa är att alla intervjuade pedagoger väljer litteratur 
utifrån någon av de tre kategorier som Chambers40 framställer i sin bok. Kategorierna som 
styr valet av skönlitteratur är följande; pedagogen väljer utan att fråga eleverna, eleverna 
gör valet vilket godkänns av pedagogen, någon auktoritet gör valet om vilka böcker som 
ska läsas (regering, läroplan etcetera).   

Skillnader 

Skillnader som vi kan utskilja ur intervjusvaren är att innerstadsskolorna har en vision att 
arbeta med skönlitteratur på ett mer omfattande sätt men att det i dagsläget är först när ett 
tematiskt arbete ”står för dörren” som det realiseras. Annars är det vanligaste 
bokrecensioner, tyst läsning och högläsning. Förortsskolan har realiserat sin vision i en 
genomtänkt arbetsplan och skönlitteraturen har en mer central plats. Denna arbetsplan, som 
är kopplad till skönlitteratur, har förankrats hos pedagogerna i förortsskolan och är under 

 
40 Chambers, A. (1993) Böcker inom oss. Sid. 13-17. 
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ständig utveckling. Om man skall använda Nilssons begrepp41 så använder sig 
innerstadsskolorna mer av bänkbokssystemet, läsning som färdighet och läsande som 
läsfrämjande aktivitet. Förortsskolan har ett mer gemensamt arbetssätt som till stor del kan 
härledas till Nilssons begrepp läsning som källa till kunskap. Om man skall använda 
Malmgrens begrepp42 så tolkar vi de svar vi fått såsom att förortsskolan ser på ämnet 
svenska såsom Malmgrens begrepp svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne medan 
innerstadsskolorna arbetar mer med läs- och skrivinlärning på ett mer traditionellt sätt 
vilket vi anser kunna falla in under Nilssons begrepp som vi har berört ovan. 
 
Enligt resurspedagogen i förortsskolan så beror skolans goda resultat på de nationella 
proven på hur skolan arbetar med skönlitteratur vilket är en tanke vi inte har stött på i 
någon av de båda innerstadsskolorna vi har besökt. Denna tanke, att ett medvetet och 
utstuderat arbete med skönlitteratur skulle kunna generera förhöjda resultat på de nationella 
proven, tolkar vi som att förortsskolan har en syn på och attityd till skönlitteratur som 
läromedel och kunskapsutvecklare vilket vi inte hittar motstycke till i innerstadsskolorna.  

Sammanfattning 

Vi har kunna utläsa likheter och skillnader mellan de olika skolorna. Ofta är tankarna, när 
det gäller skönlitteratur, lika på samtliga skolor men skolorna skiljer sig åt i det praktiska 
arbetet då innerstadsskolorna har en teoretisk vision om hur de vill arbeta med 
skönlitteratur medan förortsskolan har realiserat sin och förankrat den hos samtliga 
pedagoger och i undervisningen. 

Vilka likheter/skillnader avseende arbetssätt mellan de olika pedagogerna 
kan vi utläsa utifrån de svar vi fått under intervjuerna? Denna fråga syftar till 
det individuella, pedagog kontra pedagog. 

Vi har beslutat att analysera de intervjusvar vi fått utifrån Nilssons och Malmgrens begrepp 
tagna ur litteraturen.  

Förortsskola 

Resurspedagogen uppger att hon arbetar utefter skolans lokala arbetsplan. Den innehåller 
en lokal litteraturkanon vilken vi anser kunna ligga under Nilssons begrepp läsning som 
läsfrämjande aktivitet43 till viss del då en litteraturkanon innebär att läsaren skall få läsa 
den ”goda” litteraturen men ta avstånd från den ”dåliga” litteraturen. Vi anser dock att 
denna arbetsplan tar avstånd från den resterande beskrivningen av detta begrepp då 
arbetsplanens fokus inte ligger på kvantitet utan på kvalité. Vidare uppger resurspedagogen 
att de arbetar med handledd läsning vilket vi vill sätta in under Nilssons begrepp Läsning 
som källa till kunskap44då det är elevens egen erfarenhet som sätts i relation till författarnas 

 
41 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

42 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 

43 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

44 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 



 37

                                                

och karaktärernas erfarenheter anses läsaren uppnå en mer generell kunskap där 
perspektivet är vidgat.  

Resurspedagogen fortsätter att berätta att hon tycker att det finns olika sätt att nå resultat på 
och att det viktigt att man gör det lustfyllt för eleverna. Detta kopplar vi till viss del ihop 
med Nilssons begrepp Läsning som upplevelse45 då resurspedagogen anser att det skall 
vara en upplevelse att läsa. Dock besitter resurspedagogen inte en rädsla för att ”störa” 
eleven i sin läsupplevelse. Tvärtom, då hon anser att diskussionen kring litteraturen är 
väsentlig för elevernas utveckling på dels ett personligt plan och dels på ett 
läsutvecklingsplan. 

Pedagogen som har en årskurs 1 arbetar likt resurspedagogen efter arbetsplanen till viss del 
med högläsning och läsebok (vilken är bestämd på skolan), men även med flanosagor. Hon 
arbetar även mycket med enskild läsning. Till viss del faller detta arbetssätt under Nilssons 
begrepp bänkbokssystemet46 då eleverna ofta läser när de är klara med annat för att hållas 
sysselsatta samtidigt som de får lästräning. Detta skall inte ses enbart som något negativt 
enligt oss utan det är en mycket bra extrauppgift för eleverna då detta inte är den enda 
lästräning eleverna får eftersom de arbetar utifrån den lokala arbetsplanen också. 

Även pedagogen i årskurs 5 arbetar enligt skolans arbetsplan vilket påvisar hur väl 
utarbetad och förankrad den är hos pedagogerna. Denna arbetsplan skulle vi vilja koppla an 
till Malmgrens begrepp Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne47 då det gemensamma 
sammanhängande kunskapssökande arbetet är centralt och undervisningen är problem- och 
projektorienterad och bygger på elevernas erfarenheter. Språkliga färdigheter övas genom 
att eleverna undersöker sin omvärld och ökar sin sociala och historiska förståelse för 
humanistiska problem genom gemensam diskussion samt att de individuellt får svara på 
frågor av olika slag. Böckernas innehåll och kommunikation elever emellan samt 
kommunikation mellan pedagog och elev betonas. Pedagogerna presenterar, inom ramen 
för arbetsplanen, material med föreslagna analysfrågor samt arbetsmetoder ifrån vilka 
eleverna ska tillverka egna språkliga produkter.  

Pedagogen belyser att film förklarar bokens innehåll vilket står i kursplanen i svenska48, 
vilken belyser såväl skönlitteraturens som filmens betydelse i undervisningen.   

Innerstadsskola 1 

Pedagogerna i årskurs 1 och 3 anser båda att skönlitteratur kan betraktas som läromedel. 
Detta påvisar deras tankar och åsikter om skönlitteratur i stort att litteraturen är viktig i 
undervisningen. Tyvärr tror vi inte att den får den centrala roll som man skulle kunna utläsa 
ur deras svar men fortfarande har de reflekterat över skönlitteraturens betydelse och 
kommit fram till att den är viktig. Detta skulle kunna läggas in i Malmgrens49 begrepp 

 
45 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

46 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

47 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 

48 Skolverket, Kursplanen i svenska för grundskolan 

49 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 
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Svenska som färdighetsämne. Inom detta begrepp är det språket som är det väsentliga och 
inte litteraturens innehåll. Inom detta begrepp har litteraturen en underordnad roll vilket vi 
tror att den har i dessa klasser. 

Pedagogen i årskurs 5 menar att skönlitteratur är läromedel men att det är viktigt att man 
som pedagog har klart för sig de olika metoder som finns för att lära elever att läsa innan 
man börjar använda skönlitteratur. Denne pedagog arbetar enligt Chambers50 modell 
”Boksamtal”. Denna metod anser vi tillhöra Malmgrens begrepp Svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne då elevernas egen erfarenhet och upplevelser av boken och 
sin egen vardag är i fokus. 

Specialpedagogen anser att skönlitteraturen kan anses vara läromedel. Dock anser hon att 
detta beror på vad man arbetar med. Hon ger ett exempel på att hon inte skulle använda 
skönlitteratur som läromedel om undervisningen skall handla om naturvetenskap. Då vill 
pedagogen ha något mer ”objektivt” material. Detta sätter vi i motsats till Nilssons51 
Läsning som källa till kunskap då elevernas kunskapsinhämtning inte går via koppling av 
egna erfarenheter till skönlitteraturen. 

Innerstadsskola 2 

Den pedagog vi intervjuade i denna skola arbetar mycket med tyst läsning vilken sedan 
redovisas så fort eleven har läst ut den bok han/hon läser. Detta är en blandning av Nilssons 
begrepp Bänkbokssystemet och Malmgrens52 begrepp Svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne.  Det är en blandning då eleverna läser tyst för sig själva för att träna upp sin 
läsförmåga men i och med att de berättar för sina klasskamrater om böckerna, får de sätta 
ord på sina tankar och erfarenheter.  

I de lägre årskurserna läser pedagogen högt för eleverna och sedan diskuterar de böckerna 
vilket går hand i hand med Malmgrens53 begrepp Svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne. Pedagogen arbetar även enligt Malmgren i de högre årskurserna där eleven får 
diverse frågor till den text de läser.  

Sammanfattning 

Likheter och skillnader i hur de olika pedagogerna arbetar med och tänker kring 
skönlitteratur speglas av hur det allmänna arbetssättet på skolorna ser ut. Förortsskolan har 
en utarbetad arbetsplan vilket kan återses i pedagogernas arbetssätt medan i 
innerstadsskolorna finns det inget uttalat gemensamt arbetssätt bortsett från temaarbeten, 
där skönlitteratur kan ingå. Detta föranleder oss att dra slutsatsen att det finns klara likheter 
och skillnader pedagogerna emellan och att dessa ofta är kopplade till vilken skola de 
arbetar i. 

 
50 Chambers, A (1993) Böcker inom oss. Sid. 99. 

51 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Sid. 38-43. 

52 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 

53 Malmgren, L-G. (1996) Svenskundervisning i grundskolan. Sid. 86-91. 
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Diskussion 
Jönsson för en diskussion i sin avhandling ”Litteraturarbetets möjligheter”54 angående 
svensk forskning om elevers läsning av skönlitteratur. Den svenska forskningen har hittills 
fokuserat mot yngre åldrar och på barns läsmetoder, barns läsutveckling och barns 
varierade framgång i arbetet med läsning. Läsning med de yngre eleverna har ofta handlat 
om läsning av lästexter i form av läseböcker och sällan hela skönlitterära verk. Utifrån våra 
resultat tycker vi oss kunna utläsa att undervisningen är mer varierad i samtliga skolor vi 
har besökt i och med detta uppsatsarbete. Läsningen i undervisningen har allt mer tagit sin 
utgångspunkt i skönlitterära böcker än i traditionella läseböcker. En av pedagogerna i 
förortsskolan berättar att de använder sig av läseböcker (bland annat Läs med oss. Olas 
bok. Av Emilson-Benoit, Sundh & Malmborg) i de yngre åldrarna men som vi förstår det 
används skönlitterära verk i stor utsträckning. I innerstadsskolorna använder de 
skönlitterära verk i stor utsträckning, om än mer i temaarbeten. Vi hoppas att det även ser 
ut på detta sätt i andra skolor runt om i Sverige då vi anser att nyttan av att använda 
skönlitteratur, även vid läs- och skrivinlärning, medför kunskaper/färdigheter inom så 
många fler områden att detta borde vara ett vedertaget arbetssätt inom den pedagogiska 
verksamheten. 

”Varje gång en bok läses skrivs den om”, titeln på vår uppsats, anser vi att författarna 
Jewell och Pratt kopplar an och talar om i sin artikel.55 Författarna av artikeln talar om att 
pedagoger, bland annat i USA, har ändrat sitt sätt att arbeta med skönlitteratur i 
klassrummen och man nu lägger tonvikt vid att angripa litteraturen på ett mer meningsfullt 
och betydelsefullt sätt. Dessa metoder återspeglas i ett vedertaget arbetssätt där pedagogen 
visar att det är viktigt med elevrespons och att eleverna erbjuds genuina möjligheter att 
uttrycka sina tankar och känslor omkring det de läser. Detta tycker vi överensstämmer med 
det sätt som förortsskolan arbetar. Vi anser att ett gemensamt arbetssätt i skolan gynnar 
såväl pedagoger som elever då det finns en kontinuitet som faller väl ut och som samtliga 
parter känner sig trygga med. Nackdelen kan vara att vissa pedagoger kan komma att känna 
sig låsta vi en viss ”modell”. Vikten av att alla pedagoger (och till viss del eleverna) är 
delaktiga i framtagandet av denna modell/arbetssätt är därför väldigt viktigt. Vi anser det 
betydelsefullt att det finns möjligheter inom detta arbetssätt för den enskilda pedagogen att 
använda sina egna verktyg och angreppssätt, så att skolan tar tillvara på dennes kompetens 
och kreativitet. 

Jönsson talar om böcker som får oss att dra slutsatser och jämföra med våra egna 
erfarenheter. Valet av bok är viktigt, hävdar Jönsson, då det borde vara så att eleverna 
omsorgsfullt blir tilldelade böcker av pedagogen. Det är en läsaktivitet som är ovanlig i 
dagens skolor, hävdar Jönsson.  
 

 
54 Jönsson, K. (2007)  Litteraturarbetets möjligheter. Sid. 7. 
55 Jewell, T. & Pratt, D. (1999) The Reading Teacher Vol. 52, no. 8 – “Literature discussions in the primary grades: 
Children's thoughtful discourse about books and what teachers can do to make it happen”. Sid. 842-850. 
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Vi ser en koppling mellan Jönssons tankar om bokval och våra egna erfarenheter. Även 
Chambers hävdar att valet av en skönlitterär bok är av största vikt då denna bok sätter fart 
på minnen hos eleven med mera. Överlag kan vi utläsa av våra svar att samtliga pedagoger 
har ett finger med i valet av den litteratur som eleverna läser och de verkar ha en 
genomtänkt motivering till hur och varför de väljer den litteratur de väljer. Exempel på hur 
pedagogerna väljer litteratur till eleverna är resurspedagogen på förortsskolan som låter 
eleverna välja sin egen litteratur såvida det inte gäller arbetet med den lokala 
litteraturkanon som de har utvecklat. En av pedagogerna på innerstadsskola 1 väljer ut 
några titlar som eleverna får välja mellan, bland annat utifrån var eleverna befinner sig 
inom LUS. Vi inte kan erinra oss att vi har fått ta del av de aktiviteter som skall frambringa 
det som Chambers och Jönsson vill. Vi har snarare, i grundskolans lägre åldrar, tagit del av 
en undervisning i skönlitteratur i enlighet med vad Nilsson beskriver som läsning som 
färdighet. Antalet lästa sidor i en bok har varit viktigare än diskussionen av boken och dess 
budskap och att vara delaktig i valet av böcker förekom ej, då vi gick i grundskolan. Detta 
undervisningssätt anser vi tillhöra ”den gamla skolan” och vi vill påstå att med 
utgångspunkt i dagens lärarutbildning så ligger det mer i tiden att gemensamt, såväl som 
individuellt, analysera de skönlitterära böcker som läses. Vi hoppas och tror att forskningen 
och pedagoger ute i verkligheten fortsätter att anamma detta nya tanke- och arbetssätt då vi 
anser att skönlitteratur är viktigt för elevernas emotionella och personliga utveckling. 
Vikten av att få läsa hur andra uttrycker sig när det kommer till sina liv, hur de känner sig 
och hur de hanterar olika situationer är stor, anser vi. Att få läsa hur andra definierar stora 
företeelser såsom kärlek, döden och livet kan hjälpa såväl elever som oss vuxna att skapa 
egna definitioner av detsamma. Skönlitteratur kan även vara ett bra stöd om att få läsa om 
personer som befinner sig i samma situation som en själv. Pedagogen i årskurs 1 
(förortsskolan) påpekade dock att det saknas skönlitterära verk om barn som har en annan 
kulturell bakgrund än den svenska men som är födda i Sverige. Detta gör det svårt för de 
pedagoger som arbetar med dessa elever att med skönlitteraturens hjälp tillmötesgå alla 
slags läsare på ett demokratiskt sätt. 
 
Demokrati och empati är två viktiga lärdomar som skönlitteraturen kan hjälpa till att 
utveckla. Genom att läsa skönlitterära texter om andra människors situationer kan bidra till 
en ökad förståelse. ”Pennans makt är större än svärdets”56 är ett uttryck som stämmer så 
väl. Om vi kan lära ut detta till våra elever är mycket vunnet. Om en hel generation 
människor kan ta till sig detta och omsätta det i praktiken kan det lösa många konflikter, 
såväl personliga som globala. 
 
Vi ser en koppling mellan Chambers och vad han kallar ”auktoritet” och begreppet 
litteraturkanon. Det pågår diskussioner för närvarande på regeringsnivå om huruvida 
litteraturkanon skall återinföras i skolan eller ej. Det för oss vidare i tankarna om skolan 
som institution. Vi har skolplikt i Sverige och per definition finns det redan personer i 
beslutsfattande positioner som ”styr” oss. Litteraturkanon klingar negativt i våra öron och 
med det i åtanke blev vi inledningsvis positivt överraskade då endast en av de skolorna vi 
genomförde intervjuer hos (förortsskolan) hade en framtagen sådan. Vår inställning till 
ordet litteraturkanon ändrades dock då vi fick se hur fördelaktigt denna förortsskola arbetar 
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med den utvalda litteraturen. Skönlitteraturen får en naturlig plats i undervisningen som 
läromedel istället för ett exkluderat element som tas in som ett komplement till övrigt 
material. Pedagogerna arbetar med särskilt utvald litteratur som har en direkt koppling till 
olika ämnesdomäner, till exempel ”Drakskeppet” av Maj Bylock vilken är kopplad till 
ämnet historia och Vikingatiden. Med detta i åtanke anser vi att en av de skolor vi har 
besökt ”uppfyller” denna kategori (någon auktoritet gör valet om vilka böcker som skall 
läsas) av val av litteratur eftersom de har tagit fram en lokal litteraturkanon vilken 
efterföljs på hela skolan. Denna litteraturkanon styr vilka böcker som eleverna förväntas 
läsa i skolan. Den samlade slutsatsen är att vissa pedagoger använder sig av inte bara av en, 
utan av flera av Chambers kategorier, beroende på vad syftet är med läsningen.  
 
Att arbeta medvetet med skönlitteratur är en förutsättning för att dagens elever skall kunna 
bli ”goda läsare”. Vi anser att detta uttryck inte skall hänvisas till hur snabbt man läser, ord 
per minut, utan att uttrycket syftar till en analyserande och reflekterande förmåga vid 
läsning. Förortsskolan arbetar, enligt oss, på ett mycket medvetet sätt vilket ger resultat. 
Enligt resurspedagogen har detta arbetssätt medfört att skolans elever lyckas väldigt bra på 
de nationella proven i svenska. Vi undrar varför detta arbetssätt inte är mer spritt i Sveriges 
skolor. Skulle detta arbetssätt slå lika väl ut om elevunderlaget såg annorlunda ut? Vi tror 
det. Skulle det slå ännu bättre ut om man hade en grupp elever med svenska som 
modersmål? Vi tror inte det eftersom den reflekterande förmågan inte enbart sitter i 
språket. Visst måste man kunna uttrycka sig på det språk som talas och man måste kunna 
språket på vilken boken är skriven men det finns sätt att hjälpa dessa elever med detta. Vi 
tror att den stora skillnaden är att det tar längre tid med de elever som har ett annat 
modersmål än svenska men att resultatet blir detsamma. Varför det tar längre tid med de 
elever som har ett annat modersmål än svenska är därför att förklaringar av ord, slang och 
syftningar är en nödvändighet för dessa elever, vilket det inte är i samma utsträckning med 
elever med svenska som modersmål. 
 
En av pedagogerna vi intervjuade tog en leksakskatalog som exempel på skönlitteratur 
vilket vi håller med om att det kan räknas som skönlitteratur. Det är inte enbart de 
traditionella läseböckerna som kan tillhandahålla den text som gör att eleverna lär sig att 
läsa. Dessa böcker innehåller även bilder många gånger vilket vi anser vara ett bra 
komplement till texten och ett stöd för nybörjarläsaren. En av de pedagoger vi intervjuade i 
förortsskolan förespråkade just bilder som komplement för hennes elever som har svenska 
som andraspråk.  

Högläsning är ett bra undervisningsmedel, anser vi, för att väcka elevernas intresse för att 
så småningom diskutera och reflektera kring litteraturen. Det är inget som kommer 
naturligt men litteraturen väcker åtminstone tankar kring det de hör. Om man tidigt lyckas 
få in eleverna på att diskutera skönlitteratur och gör det till en vana såväl i undervisningen 
och i elevernas vardag tror vi att man kan tjäna mycket på det i alla ämnen. Om man får in 
ett analyserande tankesätt hos eleverna kan de applicera detta på övriga ämnen.  

Vi har haft många diskussioner och kommit fram till att i och med att det inte har 
genomförts så många studier i litteraturläsning när det gäller de yngre eleverna i Sverige, 
har detta har speglat synen på elevers läsning, det vill säga pedagogernas uppfattning att 
elever först måste tillgodogöra sig konsten att läsa innan man börjar inkludera 
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skönlitteratur i undervisningen. Vi anser dock att detta beror på dels vad man som pedagog 
och vuxen lägger in i begreppet skönlitteratur och hur man förhåller sig till den. Överlag 
anser vi att samtliga pedagoger, vi har intervjuat, har en positiv syn och attityd till 
skönlitteratur, såväl som läromedel och som hjälpmedel. Vår slutsats är dock att vissa av 
pedagogerna arbetar mer med skönlitteratur än andra. När vi kommer ut i vår kommande 
yrkesprofession kommer vi att se till att skönlitteraturen får en betydande roll i vår 
undervisning. Vi har insett att man kan vinna väldigt mycket på att arbeta med 
skönlitteratur. Man kan till exempel ämnesintegrera, arbeta tematiskt, lust- och nöjesläsa, 
föra diskussioner kring litteraturen, ha boksamtal men framförallt tar vi med oss tanken om 
skönlitteratur som vilket läromedel som helst.  

När vi frågade pedagogerna om varför de anser att eleverna skall läsa skönlitteratur kom vi 
fram till att pedagogerna svarade på fyra olika sätt vilket vi analyserar, under ”Analys” 
utefter Nilssons och Malmgrens olika begrepp. Med detta i ryggen vill vi diskutera vad vi 
anser vara orsaken till varför eleverna bör läsa skönlitteratur. Vi anser, likt förortsskolan, 
att Nilssons läsning som källa till kunskap och Malmgrens Svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne är orsaken till varför elever skall läsa skönlitteratur då vi 
anser att det är dessa som utvecklar eleverna mycket och att det är inom dessa begrepp som 
man använder sig av skönlitteraturen på ett mest effektivt sätt.  

Skolan har idag en rådande brist på tid och resurser vilket vi är medvetna om men 
fortfarande anser vi att det i skolan, i allmänhet, läggs för lite tid på skönlitteratur. Det 
”gamla skolans” synsätt lever fortfarande kvar. Om vi skulle få välja så skulle 
skönlitteraturens betydelse stärkas i läroplanen och statusen på skönlitteratur som 
läromedel höjas. 
 
Litteraturen och arbetet med denna uppsats har väckt många tankar, funderingar och 
utvecklat en nyfikenhet hos oss om hur vi kan omsätta våra nyvunna idéer i vårt kommande 
arbete med skönlitteratur.  
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