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Sammanfattning 

Valet av ämne för denna uppsats kommer från min egen nyfikenhet på hur skönlitteratur kan 

användas i såväl svenskundervisningen som undervisning i andra ämnen. Syftet med 

undersökningen har varit att undersöka vilken roll skönlitteraturen kan ha i skolan, hur den kan 

användas och vilka motiv som finns bakom lärarnas val gällande hur skönlitteraturen används. 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer har dessa frågor undersökts hos tre lärare i 

årskurs två och tre. Undersökningen har visat att de tre lärarna, trots olika ålder och 

yrkeserfarenhet, har mycket gemensamt. Högläsning av lärarna, enskild läsning av eleverna från 

böcker lånade på biblioteket samt bokrecensioner var arbetssätt som samtliga lärare använde sig 

av. Två av lärarna tar in skönlitteratur på många sätt men utgår från en läslära medan den tredje 

läraren har uteslutit läsläran och utgår helt från skönlitterära böcker i sin svenskundervisning. 

Valet att utesluta läsläran har gjorts då läraren i fråga anser att färdigkonstruerade läsläror 

hämmar elevernas läslust. Alla tre lärare har som motiv bakom och mål med användandet av 

skönlitteratur att eleverna ska utvecklas språkligt och kognitivt, lära sig om sin omvärld samt 

finna en läslust genom att läsa texter som de själva är intresserade av. En av lärarna nämner 

även kulturarv som motiv bakom valet att läsa specifika böcker under högläsningen. Utöver det 

som redan nämnts är de slutsatser jag har kunnat dra från mina resultat i stort att de mål som 

satts upp för undervisningen inte alltid går att uppnå genom de arbetssätt som valts. Vidare har 

jag även kunnat få uppslag till en rad sätt att använda skönlitteraturen i min framtida 

yrkesutövning. 

Nyckelord 

Litteraturundervisning, skönlitteratur, språkutveckling, tankeutveckling



 

 

Förord 

Jag vill tacka alla dem som har hjälpt mig på resan med denna uppsats – ni har varit underbara. 

Ett särskilt tack till Kevin Frato som visade mig skönlitteraturens djup och möjligheter som del i 

undervisningen – utan dig hade jag aldrig upptäckt detta ämne. 
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1. Inledning och bakgrund 

Språket är ett av människans starkaste redskap i samhället för överlevnad och utveckling i alla 

livets kategorier då kommunikation ofta sker språkligt. Insikten om detta har gjort att språket 

lyfts fram i skolan och att språkutvecklande arbete blivit ett ledord i undervisningen. I media 

samt inom skolvärlden pågår idag en mycket aktuell debatt gällande huruvida den 

språkundervisning som ges håller tillräckligt hög frekvens och kvalitet. Såväl på politisk som 

privat nivå framhåller allt fler i denna debatt den problematik som ligger i att kraven på 

läskunskaper för att klara sig i samhället ökar, men att eleverna inte alltid lyckas möta dessa 

krav. Utöver detta föreskriver även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) att skolan ska arbeta med individen utifrån dennes 

kunskaper och förutsättningar, att hjälpa varje elev att nå just denne potential. I Stockholm har 

denna debatt, som även innefattar användandet av skönlitteratur i skolan, lett till att det just nu 

genomförs ett projekt av utbildningsnämnden kallat Språk- och lässatsning Stockholm där alla 

F-9 skolor i Stockholms kommun deltar. Satsningen gäller såväl undervisningen i skolan som 

samarbete och nyttjande av bibliotek. Hur kan skönlitteraturen bidra till ökad kvalitet i skolan 

samt till att utveckla eleverna? 

I kursplanen för svenskämnet träder det fram en tydlig syn på vad skönlitteraturen kan användas 

till i skolan. I strävansmålen i kursplanen för svenskämnet står det gällande skönlitteratur att 

skolan ska sträva efter att eleven ” 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” (Skolverket, 2000). Vidare beskrivs det även i kursplanen att 

skönlitteratur, film och teater kan hjälpa eleven att forma sin identitet och förstå sin omvärld. 

Genom dessa medier kan eleverna komma i kontakt med och få förståelse för andra kulturer och 

värderingar. Skönlitteraturen, teatern och filmen kan även erbjuda motbilder till odemokratiska 

ideal såsom extremism och diskriminering och ge ett historiskt perspektiv på olika fenomen. 

Därutöver får eleverna genom skönlitteratur kontakt med litterära förebilder och stilar. 

Skönlitteraturen är för Skolverket mer än endast ett verktyg för läs- och skrivinlärning, utan kan 

bidra på ett flertal sätt till elevens personliga och sociala utveckling.  

 Idag ska skolan nära individens utveckling. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 2006) står det skrivet att ”undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006:4). Vidare står det 

angående skolans uppdrag att detta bl.a. består av att ”…främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta kunskap” (Skolverket, 2006:5). Jag tolkar detta som att en individualisering av 

skolan eftersträvas. Kraven på lärarna ligger i att väcka den enskilde elevens intresse och att 

arbeta varierat så att alla elever någonstans möter ett arbetssätt som passar dem samt ett material 

som intresserar dem. Dessa två krav kan bl.a. mötas genom att skönlitteratur lyfts fram i skolan. 

Langer (2005) har visat på att läraren genom att på ett medvetet sätt använda skönlitteratur i 

undervisningen kan hjälpa eleverna att såväl utvecklas som individer som lära sig hur samhället 

är strukturerat. Hon menar att eleverna genom att läsa om andra människor kan få nya 

perspektiv och utmana sina egna. Därigenom får eleverna stöd i att skapa sig en identitet och 
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finna sin plats i samhället. Även Jönsson (2007) har presenterat sina teorier kring hur 

skönlitteraturen kan skapa en gemenskap i klassrummet där individen syns. Hon trycker även på 

hur användandet av skönlitteratur kan leda eleverna in i skriftspråket och skriver att ”det är min 

övertygelse att genom att själva vara deltagare i en social praktik där man läser och skriver lär 

sig barn att bli skriftspråkliga” (Jönsson, 2007:18).  

Under min utbildning har ett starkt intresse väckts för hur skönlitteratur kan användas dels inom 

svenskundervisningen men också som ett allmänt kunskapsutvecklande och språkutvecklande 

redskap i ett flertal ämnen. En del av den kurslitteratur inom utbildningen som öppnat mina 

ögon för de möjligheter som skönlitteraturen erbjuder som del av undervisningen är projektet 

Barnboksfiguren – en tillgång på olika plan som beskrivs i Symposium 2000 – ett 

andraspråksperspektiv på lärande och har utförts av Nilsson och Sandemo (2001). I detta 

projekt arbetade författarna, som även är upphovsmän till projektet, tematiskt för att utveckla 

språket hos eleverna i en lågstadieklass där eleverna har annat modersmål en svenska. 

Tematiseringen involverade att man tog in barnboksfigurer med vilka barnen redan var bekanta 

och gav dem utbildande roller. Exempelvis fick barnen brevväxla med dessa figurer och via 

brev till hela klassen (som lästes upp av eleverna) fick barnen frågor att svara på samt problem 

och uppgifter att lösa. Detta öppnade mina ögon för i vilken grad och med vilken kreativitet 

skönlitteraturen kan användas i undervisningen. En annan författare som varit aktuell och 

bidragit till mitt intresse är Chambers med sina tankar kring och struktur på boksamtal i Böcker 

inom oss (1993), som visar på hur man kan närma sig diskussioner kring litteratur med barn och 

på så vis såväl utveckla deras språk som deras tankeprocesser. Båda dessa böcker presenterar 

olika vinklingar på arbetet med skönlitteratur och visar därigenom på en bredd i vad som är 

möjligt, där Chambers kan ses som representant för ett mer klassiskt sätt att närma sig 

skönlitteratur medan Nilsson och Sandemo representerar ett nytt sätt att utnyttja 

skönlitteraturens möjligheter i undervisningen.  

Definition av begreppet skönlitteratur 

 

Då min undersökning baseras på ett centralt begrepp så kommer jag här att definiera detta.  

Nationalencyklopedin (2009) har på följande sätt definierat skönlitteratur som en ”sedan slutet 

av 1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. - motsats 

facklitteratur”. Detta kan ses som att det finns olika typer av skönlitteratur.  Det ovanstående är 

till stor del den definition jag kommer att använda i min framställning. Jag riktar dock in mig på 

skriven skönlitteratur, varför utförd dramatik inte blir aktuellt. Dock går det att läsa manuset till 

en pjäs, vilket då skulle falla under min definition av skönlitteratur. 

Avgränsning 

I denna undersökning har jag valt att inta lärarens perspektiv på de frågor som är aktuella. Med 

lärarperspektiv menar jag hur läraren ser på och tänker kring användandet av skönlitteratur i 

undervisningen. Jag är ute efter lärarnas didaktiska val och motiv till dessa. Därför och till följd 

av begränsad plats kommer jag till stor del att utesluta elevperspektivet, d.v.s. hur eleverna 

uppfattar och reagerar på valen som lärarna gör. Att sammanföra dessa perspektiv hade varit 
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intressant, men det ryms inte i denna undersökning. Dock kommer jag att exempelvis föra in 

elevperspektivet i mina observationer där det är en förutsättning för förståelse av vad som sker. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa mina kunskaper gällande vilken roll 

skönlitteratur kan ha i skolan samt hur den kan användas som ett verktyg i undervisning av 

svenska såväl som andra ämnen. Vidare vill jag även få en större förståelse av motiven bakom 

varför lärarna väljer viss skönlitteratur och de arbetssätt som används. Undersökningen kommer 

att behandla dessa aspekter i arbetet hos tre lärare på en F-3-skola som är klassföreståndare i 

årskurs två och tre. Denna undersökning intar ett didaktiskt perspektiv, då jag är intresserad av 

undervisningens utseende och funktion.  

För att uppnå detta syfte kommer jag i min undersökning att utgå från dessa frågor: 

 Vilken skönlitteratur används? 

 Hur gestaltas undervisningen som innefattar skönlitteratur hos de tre 

klassföreståndarna?  

 Vilka motiv finns bakom lärarnas didaktiska val kring användandet av skönlitteratur i 

undervisningen? 
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet skönlitteratur i undervisningen. 

Urvalet av litteratur har bestämts genom det syfte och de frågeställningar jag har för 

undersökningen. De begrepp som definieras har jag valt då dessa kan användas som 

analysverktyg i ett senare stadium. Syftet med sammanställningen är att ge en överblick över 

olika synsätt på såväl skönlitteraturens roll i skolan som arbetssätt kring denna samt hur 

lärarrollen gestaltas och hanteras. Den litteratur som här presenteras har jag funnit genom att 

söka i elektroniska databaser (såsom ERIC och LIBRIS) och bibliotek samt genom att se 

närmare på referenser i diverse litteratur kring ämnet. Några av de sökord jag använt är 

litteraturundervisning och skönlitteratur + undervisning.  

Olika synsätt på skönlitteratur och 

svenskämnet 

 

Holmberg och Malmgren (1979) har funnit två sätt att se på läsning inom skolan, och 

därigenom även skönlitteratur, nämligen att läsa för att läsa och att läsa för att förstå. Inom 

synen att läsa för att läsa  är lärarens huvudfråga hur denne kan få eleven att läsa hela den bok 

som är aktuell, oavsett om detta leder till något egentligt utbyte för eleven. Lärarens uppdrag här 

är att stimulera till ytterligare läsning genom läsning i skolan. Författarna skriver att ”de enda 

fördomar som litteraturundervisningen kan arbeta med är fördomarna mot att läsa böcker” 

(Holmberg et al, 1979:104). Inom synen att läsa för att förstå är det fråga om att gå djupare i 

texten, koppla den till omvärld och erfarenheter samt sätta in den i ett socialt sammanhang. 

Undervisningen innefattar här diskussioner och problemformuleringar där såväl historia som 

likheter och skillnader kopplas in. Holmberg och Malmgren (1979) menar vidare att det inom 

synen att läsa för att förstå , till skillnad från synen att läsa för att läsa, inte blir fråga om 

läsning som enskilt undervisningsmoment som endast involverar den enskilde läsaren och 

texten, utan en interaktion mellan texten och läsarens uppfattning av verkligheten. 

Även Malmgren (1996) har konstaterat olika synsätt, dock här gällande svenskämnet som 

helhet.  De synsätt som Malmgren (1996) presenterar visar på att svenskämnet kan uppfattas 

som tre olika ämnen: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Synen på svenska som 

färdighetsämne innefattar en formalisering av färdighetsträning, d.v.s. att träningen sker genom 

återupprepning av moment utan något inbördes sammanhang. Inom detta synsätt är innehåll och 

sammanhang av sekundär betydelse och andelen skönlitteratur är liten. Malmgren (1996) skriver 

att ”det grundläggande antagandet är att språkutvecklingen gynnas genom abstrakta övningar av 

färdighetsmoment” (Malmgren, 1996:87). Synen på svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne innebär att undervisningen ska förmedla ett kulturarv till eleverna genom en 
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litterär kanon. Syftet med undervisningen är att ge eleverna ”… en gemensam kulturell 

referensram genom att läsa klassikerna, de texter som står sig genom tiderna” (Malmgren, 

1996:88). Undervisningen har här ett bestämt innehåll, litteraturen, men har även plats för 

grammatik och språkhistoria som ett separat ”ämne inom ämnet”. Inom synen på svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne så utgår undervisningen från elevernas erfarenheter och 

förutsättningar. Funktionalisering, d.v.s. att språket är ett ”redskap för tänkande och 

begreppsbildning” (Malmgren, 1996: 62) samt att saker och ting sätts in i ett socialt 

sammanhang, är en central tanke inom detta synsätt. Innehållet är här mycket viktigt och 

bedöms från fall till fall utifrån den aktuella elevgruppen. Ämnets syfte är bl.a. att utveckla 

elevernas förståelse för ”…centrala humanistiska problem” (Malmgren, 1996:89) såväl 

historiskt som socialt med mänskliga erfarenheter i fokus. Undervisningen strävar efter att ske 

inom verklig kommunikation eleverna emellan och en grundidé inom synsättet är att elevernas 

”… intresse för och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för både språk- och 

kunskapsutveckling” (Malmgren, 1996:89). 

Sammanfattningsvis går det att se olika synsätt på läsningens roll och betydelse: att den är ett 

moment tillsammans med andra som ska genomgås i svenskundervisningen alternativt som ett 

verktyg att förstå sig själv och sin omgivning. Synen på svenskämnet, och därigenom 

skönlitteratur, har delats upp i tre kategorier där den första beskriver att svenskämnet är till för 

att automatisera färdigheter, den andra att svenskämnet ska förmedla ett kulturarv och den tredje 

att svenskämnet ska ha funktionen av en plats där eleverna kan använda sig av och utveckla sina 

erfarenheter. 

Lärarens roll 

Langer (2005) visar på en syn på läraren som en guide för att stötta eleven till vidare 

självutveckling. Det är lärarens uppgift att skapa en trygg gemenskap för eleverna där de kan 

slappna av och vågar uttrycka sina tankar samt där ingen utesluts. Hon uttrycker att det är 

mycket viktigt att läraren sätter sig in i varje elevs föreställningsvärld för att på så sätt kunna 

stötta individen på bästa sätt i samtal. Langer (2005) beskriver lärarens funktion som del i en 

stödjande byggnadsställning kring eleven. Läraren stöttar och guidar eleven till att bearbeta och 

utveckla sina uppfattningar. Därutöver kan läraren även lära eleverna formerna för en 

argumenterande diskussion, som de sedan kan hantera på egen hand. Här kan läraren inneha den 

kritiska blick som eleverna möjligen ännu inte utvecklat själva och, som nämnts ovan, utmana 

tankar och idéer i klassen. Langer (ibid.) ser på läraren som en deltagare i klassens gemenskap 

och inte en auktoritet vars roll det är att deklarera vad som anses rätt och fel. 

Angående att lära ut litterära begrepp till eleverna så menar Rogoff (refererad i Langer, 

2005:147) att dessa ska växa fram naturligt i en social miljö där önskan om att kommunicera 

styr vilka uttryck som kan vara användbara. Introduktionen av begreppen samt användandet av 

dessa ska ske med interaktivt stöd. Lärarens roll blir här att avgöra vad eleverna klarar av och är 

i behov av istället för att helt enkelt lära ut de begrepp som borde läras ut. Svensson (1989) 

anser att terminologi och begrepp är förutsättningar för att eleven ska veta vad som ska 

analyseras och hur det ska analyseras. Därigenom ser Svensson (1989), till skillnad från Langer 

(2005) på läraren som någon som har kunskap om rätt och fel. Genom att presentera specifika 

termer kan läraren här styra tolkningen. 
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I Holmbergs och Malmgrens (1979) framställning av de två skilda synerna på läsningens 

funktion som beskrivits ovan framstår även två olika lärarroller. Vid synen att läsa för att läsa 

kan läraren ses som ägare av ett kunskapsstoff som så effektivt som möjligt ska förmedlas och 

där läraren är en auktoritet med kunskap av vad som är rätt och fel. Vid synen läsa för att förstå 

påminner lärarrollen mer om den som beskrivits av Langer (2005), nämligen att läraren är en 

stödperson med mer erfarenhet som ska guida eleverna till att utveckla sitt tänkande och sin 

förståelse såväl individuellt som i grupp. 

I likhet med Langer (2005) anser Brodow och Rininsland (2005) och Molloy (2002) att en 

viktig del av lärarens roll är att ha stor kunskap om och känna sina elever för att på så sätt kunna 

leda dem rätt i val och nyttjande av skönlitteratur. De framhåller vidare i samband med detta att 

då läraren ska stötta elevens val av litteratur så är det viktigt att denne är insatt i vilka genrer 

som är populära hos elever samt vilken nivå eleverna ligger på, men även vara insatt i litteratur 

som ligger steget högre för att på så sätt kunna ”…slussa eleverna vidare i läsandets konst och 

förbereda så många som möjligt av dem för ännu mer kvalificerad litteratur…” (Brodow och 

Rininsland 2005:49). Författarna hänvisar till Vygostkijs tankar kring den proximala 

utvecklingszonen och idén att det eleven kan göra med stöd idag kan den göra på egen hand 

imorgon. Läraren ska, i likhet med det Langer (2005) och Holmberg och Malmgren (1979) 

skriver, vara ett stöd som försiktigt utmanar elevernas kunskap och nivå varje dag. Här kan vi se 

läraren som litteraturförmedlare, om vilket Hallberg (1993) har skrivit att: 

En aktiv roll som litteraturförmedlare bygger på att läraren kombinerar sin insikt om elevernas 

litterära behov med en god och kontinuerlig kunskap om barn- och ungdomslitteratur 

(Hallberg,1993:7). 

En av de viktigare roller som läraren har är den som förebild (Holmberg & Malmgren, 1979; 

Brodow & Rininsland, 2005; Langer, 2005). Brodow och Rininsland (2005: 160) poängetrar att 

”läraren ska väcka elevernas nyfikenhet på en text så att de får en inre drivkraft att läsa den och 

inte bara styrs av skolans krav”.  Att vara en förebild handlar i detta fall om attityd, att visa att 

något är intressant men även görbart.  Även Svensson (1989) har funnit att om den aktuella 

läraren visar eleverna att denne anser skönlitteratur vara värdefullt så är det sannolikt att 

eleverna anammar samma inställning.  Detta betyder även enligt Brodow och Rininsland (2005) 

att läraren då den väljer litteratur åt eleverna själv måste ha ett intresse i boken, för att på så sätt 

kunna motivera användandet. Molloy (2002) beskriver detta, att välja litteratur och därigenom 

vara en förebild, som något ytterst komplicerat: 

Lärarens val av skönlitteratur för sina elever är en komplex fråga, styrd av faktorer som ligger 

både mellan läraren-eleverna, läraren-föräldrarna, läraren-kollegorna samt i läraren själv. 

Detta komplexa samspel ska balanseras mot vad det finns för böcker på den aktuella skolan 

(Molloy 2002:191)  

Sammanfattningsvis är den allmänna synen på läraren den av ett stöd och en förebild, och inte 

den auktoritet som funnits historiskt. Läraren ska guida eleverna till självkännedom och 

utveckling, varför en medvetenhet vid valet av specifik skönlitteratur och användningssätt 

gällande denna är av yttersta vikt.  
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Undervisningssätt där skönlitteratur används 

I Karin Jönssons (2007) avhandling vid Malmö Högskola presenterade hon i sin undersökning 

ett antal vanliga sätt att arbeta med skönlitteratur. Jag ska här kort beskriva ett utdrag ur hennes 

resultat. 

Jönsson (2007) har bland annat undersökt effekterna av gemensam läsning, högläsning. Vid 

undersökning av vilken respons och vilka resultat den gemensamma läsningen gav fann Jönsson 

att eleverna visade sig vara goda lyssnare. Vidare uttryckte och utökade eleverna sin förståelse 

av en text på en mängd olika sätt: i text och bild, kroppsligen genom att testa sådant som 

beskrivits i den lästa texten, känslomässigt och i tal. De kopplade ofta sin förståelse till egna 

erfarenheter. Undersökningen visade också att det stundtals vid högläsning uppstod kollisioner 

mellan lärarens läsning (förståelse och uppfattning) av texten och elevernas läsning av texten, 

vilket är viktigt att kunna hantera. Tillsammans byggde klassen en gemenskap för förståelse av 

det lästa. 

Vidare har Jönsson (2007) även sett närmare på läsloggar och boksamtal som arbetssätt. Att 

skriva läsloggar innebär att eleverna för ner sina tankar och reaktioner på ett läst verk i en bok 

eller ett block för att på så sätt bearbeta och klargöra sina tankar. Gällande arbetet med läsloggar 

och boksamtal fann Jönsson (2007:234) att eleverna använde återberättandet inom dessa 

aktiviteter som ett sätt att ”… förhålla sig till och hålla kvar sin läsning”. Hon kunde även se att 

eleverna i sin bearbetning tog in den sociala kontexten vid läsningen och att detta påverkade 

deras respons. Boksamtal innefattar enligt Chambers (1993) att en grupp elever som läst samma 

bok talar om det lästa och utbyter erfarenheter, tankar och frågor. Här kan läraren ofta inta 

rollen som samtalsledare. I samtalen noterade Jönsson (2007) att klasskamraternas tankar och 

utsagor och lärarens frågor i en gemenskap kunde hjälpa den enskilde eleven att få syn på andra 

perspektiv och samtidigt fördjupa sina egna tankar. Jönsson kunde se hur eleverna under åren 

för undersökningen rörde sig från en textcentrerad respons till en läsarcentrerad sådan allt 

eftersom tänkandet utvecklades. Till slut kom eleverna med egna tolkningar och ställde 

hypoteser som sedan kunde diskuteras. Lärarens roll i dessa aktiviteter är den av ett stöd, en 

samarbetspartner i utvecklandet av såväl gemenskapen som den enskilde eleven.  

Jönsson (2007) har även undersökt effekterna av elevernas egna läsning. Gällande elevernas 

läsning på egen hand fann Jönsson att detta, till skillnad från de andra aktiviteterna, var ett högst 

enskilt projekt med få spontana diskussioner kring det lästa. Detta gör att de positiva aspekter 

som finns med gemenskapen vid andra aktiviteter uteblir. Dock kunde hon se att eleverna då de 

fick läsa själva och även välja sina böcker utvecklade personliga läsarprofiler efter intresse och 

smak som kan vara ett steg i identitetsutvecklingen. 

Jönssons (2007) allmänna slutsats av undersökningen var att det gemensamma arbetet i gruppen 

stimulerar och utvecklar individen, samtidigt som individen när den bidrar till diskussioner 

hjälper till att utveckla gruppen. 

Att planera undervisningen – val av 

undervisningssätt och risker med dessa 

Molloy (2002) har pekat på vikten av att i planeringen av undervisning även reflektera över 

elevernas potentiella reaktioner på de arbetssätt som väljs. Hon har i sin undersökning av lärares 
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motiv till och upplägg av undervisning innefattande skönlitteratur visat att det ofta finns en 

diskrepans mellan lärarens syfte med en specifik planering och elevernas reaktioner på denna. 

Hon skriver vidare att ”vad som kan vara lovvärt – att integrera olika moment – kan motverka 

sitt syfte. /…/ En svensklärare kan utifrån sin planering se en helhet i uppgiften, men eleverna 

kan uppfatta den som splittrande” (Molloy, 2002/2003: 150). 

Molloy (2002) har även visat på risker med den vanligaste bearbetningen av läst litteratur: 

samtalet. Eleverna kan, trots att läraren anser sig öppen och ha en god planering, uppfatta de 

mest subtila signaler på lärarens preferenser och åsikter. Hon menar på att det är lätt att eleverna 

söker efter eller uppfattar vad läraren anser vara ”rätt” och ”fel” angående hur man talar kring 

skönlitteratur och anpassar sig därefter om inte läraren är noggrann med att medvetandegöra för 

sig själv att dennes läsning inte är den enda rätta.  Om diskussionerna kring litteraturen 

verkligen ska vara öppna så får lärarens egen åsikt sättas åt sidan, då det annars blir en fråga om 

rätt och fel istället för ett tillfälle för reflektion och utveckling. Även Hepler och Hickman 

(2001) har funnit att vad läraren väljer att fokusera på kan påverka eleverna starkt i vad de anser 

viktigt samt rätt och fel. 

Ett flertal författare har visat på möjligheterna i att använda olika arbetssätt kring skönlitteratur i 

undervisningen (Björk & Liberg; 1996; Molloy, 2002; Langer,2005; Jönsson, 2007). Varför 

detta är viktigt har Björk och Liberg (1996) formulerat och beskriver att alla elever lär sig att 

läsa och skriva på olika sätt varför det är mycket viktigt att erbjuda olika arbets- och 

uttrycksformer för eleverna. 

Ett annat vanligt sätt att arbeta med skönlitteratur är den enskilda läsningen, eller läsning av 

bänkbok som det ofta kallas. Jönsson (2007) har i sin undersökning observerat en stor risk som 

existerar i användandet av denna arbetsform. Hon menar att det är grundläggande att arbetet 

med dessa böcker inte ges annan status än resterande undervisning. Detta kan ske då bänkboken, 

boken eleven valt själv, blir något som används som extra utfyllnad att arbeta med då annat 

arbete avslutats och det finns tid över. Detta skulle enligt Jönsson (ibid.) kunna leda till att 

eleverna får intrycket av läsning som något oväsentligt. 

Vidare ifrågasätter Jönsson (2007) huruvida den fria läsningen verkligen är fri, och inte låst. 

Hon menar att: 

Valet begränsas framförallt av att det är en institutionell läsning, det vill säga läraren styr över 

både när och var eleverna läser. Avsikten är att de ska få läsa fritt och inte behöva redovisa sin 

läsning, samtidigt som läraren behåller en viss kontroll. Detta blir motsägelsefullt och 

problematiskt. 

( Jönsson, 2007:236) 

Hon beskriver hur lärarens ambition att ge eleverna möjlighet till så mycket och frekvent 

läsning som möjligt kan fungera som ett dolt hot, framförallt gentemot de elever som inte har en 

positiv upplevelse av läsning. 

Sammanfattningsvis så står lärarens intentioner och tankar vid utformandet av undervisningen 

inte alltid i samklang med elevernas uppfattning av vad som förväntas. Trots att intentionen är 

att skapa en miljö öppen för olika synsätt så kan eleverna fortfarande känna en press att komma 

med rätt svar eller tolkning. Att arbeta varierat har också framställts som något att föredra, då 
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man på detta sätt lättare kan ge den enskilde individen rätt förutsättningar för att lyckas med sin 

utveckling. 

Chambers och litterära samtal 

 

Chambers (1993) har skapat läsandets cirkel som visar hur de olika delarna i arbetet kring 

skönlitteratur, med fokus på samtal, hänger samman i ett kretslopp bestående av valet av 

läsning, själva läsaktiviteten samt plats för reaktion och respons. I alla dessa kretsloppets delar 

är lärarens, eller den vuxnes, stöd centralt.  

Just samtal, som är Chambers fokus, är en mycket vanlig strategi att bearbeta litteratur på 

(Svensson, 1989; Hepler & Hickman, 2001; Molloy, 2002; Langer, 2005; Jönsson, 2007;). 

Chambers (1993) har koncentrerat det litterära samtalet på tre,enligt honom, vitala ingredienser: 

att utbyta entusiasm, att utbyta ”frågetecken” samt att utbyta kopplingar. Att utbyta entusiasm 

behöver inte enbart vara att utbyta positiva intryck av en text. ”En berättelses mening för den 

gruppen framträder ur själva samtalet…” (Chambers, 1993:19). Genom att deltagarna i samtalet 

presenterar såväl vad de gillar som ogillar så framträder deras gemensamma bild av boken. Att 

utbyta frågetecken innebär i korthet att dela med sig av sådant man ansåg svårt eller inte förstod 

i den aktuella berättelsen. Genom att deltagarna förklarar sådant för varandra som de inte 

förstått så bygger de en tolkning av texten. Den sista ingrediensen, att utbyta kopplingar, 

handlar om att genom samtalet upptäcka mönster i en text på olika nivåer. Detta kan ske genom 

att samtalsdeltagarna gör kopplingar till verkliga livet eller till andra litterära verk. 

Föreställningsvärldar och gemenskap i 

läsningen – personlig utveckling och 

socialisering med hjälp av skönlitteratur 

En mängd forskare och författare har visat på skönlitteraturens roll som en kärna för gemenskap 

och utveckling (Holmberg & Malmgren, 1979; Chambers, 1993; Björk & Liberg, 1996; Molloy, 

2002; Langer, 2005; Jönsson, 2007 ).  

Någon som har antagit ett perspektiv på skönlitteratur som något mångfasetterat är Langer 

(2005) som beskrivit att elever genom att använda skönlitteratur kan undersöka och lära sig mer 

om såväl sina egna som mänsklighetens möjligheter. Langer menar vidare att eleverna genom 

litteraturen kan få ökad förståelse för andra, lära sig värdesätta skillnader samt finna sig själva. 

Det centrala i detta resonemang är att eleverna blir en del av ett sammanhang som förutsätter ett 

tänkande som förbereder dem för framtidens krav. Som ett sätt att beskriva detta tänkande har 

Langer (2005) myntat uttrycket föreställningsvärldar.  En föreställningsvärld är ”…den värld av 

förståelse en person besitter vid en given tidpunkt”( Langer, 2005:23). Detta innefattar allt en 

person redan vet, undrar, anar och som finns närvarande i våra tankar i alla aktiviteter där 

tolkningar och tankar delas, vilket då även innefattar läs- och skrivaktiviteter. Denna 

föreställningsvärld, eller förståelse, är individuell och ständigt i förändring med varje ny bit 

kunskap som en person tillägnar sig. I byggandet av denna föreställningsvärld med hjälp av 

skönlitteratur har Langer identifierat fyra faser. Dessa faser är inte bundna till en viss ordning, 

är inte linjära och vissa faser kan återkomma ett flertal gånger under processen. Fas ett kallas Att 
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kliva utanför och kliva in i en föreställningsvärld och innebär att eleven baserar sin 

föreställningsvärld på egen erfarenhet samt den skönlitterära textens ytliga drag. Fas två 

benämns Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, vilket innebär att eleven 

fördjupar sig i den aktuella textvärlden. Här integreras omedelbart ny information till den gamla 

för att bygga vidare på det som eleven redan vet och på så sätt skapa sig en fylligare bild. Fas 

nummer tre, Att stiga ur och tänka över det man redan vet, innefattar (i motsats till de två 

tidigare faserna) att eleven använder textvärlden för att öka sin kunskap och erfarenhet. Här 

styrs tankarna kring vad detta (det lästa och nyfunna) kan betyda för elevens eget liv. I den 

fjärde och avslutande fasen, Att stiga ur och objektifiera upplevelsen, distanserar sig eleven och 

reflekterar över sin föreställningsvärld. Här har tankeverksamheten nått den grad av objektivitet 

som gör att fokus kan läggas på aspekter såsom författarens hantverk, litterära element, 

textstruktur m.m. Faserna visar på ett sätt att närma sig en text och samtidigt medvetandegöra 

sina tankar samt reflektera över sin världsuppfattning. Langer (2005) visar även på att genom att 

kombinera bekantskap med nya idéer från skönlitteraturens värld med kunskap från livet så kan 

man bygga vidare på sin föreställningsvärld bl.a. genom samtal. I dessa samtal kan eleverna och 

läraren tillsammans utveckla vad Langer benämner som horisonter av möjligheter, d.v.s. 

införliva nya synvinklar på fenomen i sitt tänkande och sina föreställningsvärldar.  

Langer (2005) har även skrivit att: 

vilken god förberedelse inför livet det är om de [eleverna] kan lära sig att interagera i en 

gemenskap där deras idéer kan stimulera till nya insikter och nya möjligheter och där litteratur 

kan inta en viktig roll i såväl deras mänskliga som kognitiva utveckling. 

Langer (2005: 63) 

Hon menar att genom litterära samtal så kan eleven utvecklas som tänkare och samtidigt öva på 

att delta i komplexa sociala relationer. I samband med detta beskriver Langer (2005) Det 

föreställningsbyggande klassrummet, vilket är en förutsättning för den gemenskap som 

eftersträvas.  I detta klassrum ska eleverna behandlas som individer som under hela sitt liv 

bygger vidare på och finner nya föreställningsvärldar. Detta innebär att läraren måste vara en 

god lyssnare som kan guida eleven i förståelse och utveckling av dennes tankar. I denna typ av 

klassrum behandlas frågor som en naturlig del av en elevs litterära erfarenhet och anses vara 

centrala för en utveckling av förståelse samt en utveckling av nya horisonter av möjligheter. I ett 

klassrum som inte följer denna filosofi kan frågor istället anses peka på en brist i kunskap hos 

eleven. I det föreställningsbyggande klassrummet anses enligt Langer (2005) även umgänget i 

klassen vara ett tillfälle att utveckla sin förståelse ytterligare genom interaktion och diskussion 

eleverna emellan. För att göra elevernas tolkningar och tankar fylligare används i samtal en 

mängd olika perspektiv. Genom att elevernas tankar utmanas och konfronteras med varandra så 

utvecklas de. Jönsson (2007) har i linje med detta tankesätt använt skönlitteratur som en ingång 

till diskussion av problem som fanns i hennes klass. Genom att läsa om andra barn i liknande 

situationer och diskutera dessa fick eleverna insyn i sina egna tankar och kunde koppla 

litteraturen till egna erfarenheter och på så sätt bearbeta klassens egen problematik. Här tar 

Jönsson stöd av Cochran-Smith (refererad i Jönsson, 2007) och dennes begrepp ”texten-till-

världen” där läsaren just använder händelserna i en text för att förstå händelser i det egna livet. 

Tvärtom så beskriver Cochran-Smith (refererad i Jönsson, 2007) också något denne kallar 

”världen-till-texten”, vilket är då läsaren tar stöd i egna erfarenheter för att förstå en text. 
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Svensson (1989) har funnit ett fenomen som denne betecknar som tolkningsgemenskap, som 

delvis anknyter till Langers (2005) skapande av föreställningsvärldar. En tolkningsgemenskap  

…består av dem som delar s.k. tolkningsstrategier för bestämmandet av texters egenskaper, 

dvs av personer som läser texter på liknande sätt som är uppmärksamma på samma 

egenskaper hos texter, även rent formella drag, t ex rim och meter. En grunduppfattning är här 

att läsaren skapar mening i texter, inte ’avläser’ eller ’plockar fram’ mening 

(Svensson, 1989: 245)  

De tolkningsstrategier som Svensson (1989) nämner är ett antal sätt på vilka en tolkning kan 

skapas som anses acceptabla inom, och därför skapar, en tolkningsgemenskap. En skolklass 

med en lärare som presenterar hur en läsning och tolkning ska gå till kan därigenom utgöra en 

tolkningsgemenskap. 

Även Holmberg och Malmgren (1979)  har, som beskrivits ovan, uppmärksammat en 

socialiserande aspekt hos skönlitteraturen i undervisningen (bl.a. vid synen att läsa för att 

förstå) och skriver att ”Fiktionen belyser verkligheten utifrån ett medvetande och den kan därför 

komma verkligheten närmare än en direkt dokumentär återgivning. Det behövs fantasi för att 

förstå verkligheten” (Holmberg och Malmgren, 1979:130). 

Med hjälp av skönlitteraturen och diskussioner kring denna kan eleverna få en ökad förståelse 

för sin omvärld samt sin egen roll däri. I gemenskapen och diskussionerna klarnar elevernas 

egna synsätt och dessa sätts i perspektiv till andras synsätt varigenom de lär sig hur samhället 

fungerar. Att eleverna måste känna igen sig i de skönlitterära texter som läses är också centralt 

och därigenom det meningsskapande som sker genom läsning och diskussion (Holmberg et al, 

1979; Brodow et al, 2005; Langer, 2005). Svensson (1989) anser att med hjälp av betydelsefulla 

andra, d.v.s. personer som är viktiga i elevens liv, kan läsandet av skönlitteratur fungera som en 

socialisationsprocess där eleven lär sig att skapa mening samt tolka sin omvärld. Brodow och 

Rininsland (2005) lyfter fram att det är utan mening och igenkänning som läsningen endast blir 

ett tvång som minskar elevernas benägenhet att vilja läsa. 

Hepler och Hickman (2001) har i sina undersökningar kring hur yngre barn förhåller sig till och 

hantera skönlitteratur funnit vad de kallar Community of Readers. Detta begrepp står för hur 

barn tillsammans med andra barn och vuxna lär sig läsa samt hur man förhåller sig till litteratur 

och därigenom bygger en stark gemenskap. Hepler och Hickman visar att barnen tar hjälp av 

varandra när de ska välja böcker för att på så sätt göra ett säkrare val. De lyfter att läsning är ett 

socialt fenomen, eftersom barn sätter det de läser eller får läst för sig i en social kontext där 

andra röster än endast den egna och författarens hörs. Genom att barnen samtalar kring det lästa 

kan de skapa den mening som enligt Chambers (1993), Langer (2005) och Svensson (1989) är 

så central då synen på litteratur är att den är något socialt och gemensamt. Såväl läraren som de 

andra barnen blir här förebilder för hur en läsare är och uppför sig, d.v.s. de är en del av 

varandras socialisation in i kulturen.  Detta, att eleven blir en del av en läs- och skrivkultur, har 

även Björk och Liberg (1996) uppmärksammat och skriver att: 

Den egna förmågan att läsa och skriva växer på så sätt fram ur det gemensamma läsandet och 

skrivandet. Barnen går in i rollen som läsare och skrivare och bygger upp en tro på sig själva 

som läsare och skrivare. De vågar och vill läsa och skriva. 

 (Björk och Liberg, 1996:24) 
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Detta kan som Björk och Liberg (1996) och Hepler och Hickman (2001) skrivit visa på att 

eleverna genom gemensamt arbete i klassen lär sig vad en läsare och skrivare är , d.v.s. 

socialiseras in i den litterära kulturen som dominerar i Sverige. 

Med hjälp av skönlitteratur kan man sammanfattningsvis skapa en gemenskap där såväl sociala 

egenskaper som tänkande kan utvecklas. 

4. Metod 

Jag har för detta examensarbete utfört en kvalitativ undersökning. Repstad (2007:13) har 

definierat denna typ av undersökning och skriver att ”Kvalitativa metoder handlar om att 

karaktärisera”, d.v.s. att hitta kännetecken och mönster i en företeelse eller hos en person. 

Bjørndal (2002:23) har vidare beskrivit att man med kvalitativ metod vill ha mycket information 

om ett fåtal personer eller ”…undersökningsenheter” samt att forskaren fokuserar på förståelse 

och beskrivning av det som undersöks. Att undersöka något kvalitativt handlar om att gå på 

djupet och förstå bakomliggande faktorer till det som sker.   

Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda intervju och observation i denna undersökning. Detta val har gjorts med 

hänsyn till syftet med undersökningen och de frågeställningar jag har, då dessa är av kvalitativ 

karaktär. Jag eftersträvar i undersökningen att få syn på attityder, motiv och didaktiska val, 

vilket (som nämnts ovan) är att karaktärisera de olika respondenterna. 

Observationer 

I denna undersökning har jag, utifrån karaktären på mina frågeställningar, valt att använda mig 

av vad Bjørndal (2002) benämner som observationer av första ordningen. Detta innebär 

observationer av en pedagogisk situation utförda av en utomstående person vars primära uppgift 

är just att observera. Observationerna kommer innefatta en hög grad av öppenhet om att min 

uppgift är att observera, samt en låg grad av delaktighet då jag observerar en situation som jag 

inte deltar i själv (Bjørndal, ibid.). Jag har valt att registrera mina observationer skriftligt genom 

att fylla i ett observationsschema (bilaga1 ) med kategorierna ”gör”, ”säger” och ”tolkning, 

vilket av Bjørndal (2002) definieras som observationsanteckningar utan fasta kategorier och har 

låg grad av struktur. En liknande metod beskrivs av Johansson och Svedner (2006) som löpande 

observation vilket används då syftet är att observera ett längre specifikt skeende. Jag har valt 

denna struktur då jag med observationen vill få svar på frågan gällande hur undervisningen 

innefattande skönlitteratur gestaltas, d.v.s. går till rent konkret. Observationen mynnar alltså ut i 

en beskrivning av en lektion, varför jag anser det valda observationsschemat lämpligt. Fokus 

ligger även här på lärarens handlingar och utsagor, men vid de tillfällen som elevernas respons 

hjälper till att förklara eller beskriva förloppet för jag även in dessa.  
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Intervjuer 

Jag använder mig även av kvalitativa intervjuer, eller respondentintervjuer, som av Repstad 

(2007) beskrivs som intervjuer där forskaren utgår från en intervjuguide eller mall med 

exempelvis de teman som ska behandlas i intervjun eller preliminära frågor, men som inte 

behöver följas exakt. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som 

halvstrukturerad: inte helt improviserad men heller inte med fasta, slutna frågor.  Intervjuguiden 

ska endast vara ett minneshjälpmedel att luta sig mot och i övrigt ska intervjun följa ett så 

naturligt flöde som möjligt samt inte vara för strukturerad.  En kvalitativ intervju har sällan 

färdiga frågor formulerade, utan baseras istället på sedan tidigare bestämda teman (Johansson & 

Svedner, 2006). De intervjufrågor jag använt (Bilaga 2) utgår från mina frågeställningar och 

behandlar lärarens val av skönlitteratur och arbetssätt samt motiven bakom dessa val. 

Bjørndal (2002) menar att intervjuer lämpar sig väl för kvalitativa undersökningar då metoden 

är flexibel och kan fånga upp såväl nyanser som detaljer. Den typ av halvstrukturerad intervju 

som jag utfört menar Bjørndal (2002) ger en flexibel intervjusituation där intervjuaren ändå 

säkerställer att vissa frågeställningar behandlas. 

Urval 

Jag har i denna undersökning valt att ha tre respondenter, alla klassföreståndare i en F-3-skola i 

en Stockholmsförort med stor andel elever med annat modersmål än svenska. Jag har kommit i 

kontakt med respondenterna genom att skolan där undersökningen utförs även har varit den 

plats där jag utfört min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Mitt motiv till att använda min 

VFU-plats i undersökningen är att de negativa effekterna vid exempelvis observationerna kan 

minskas då eleverna redan är vana vid och bekväma med min närvaro och därför 

förhoppningsvis inte förändrar sitt beteende på något markant sätt. Utöver detta var det även ett 

sätt att med enkelhet få tillgång till fältet. 

Respondenterna är alla kvinnor till följd av hur skolans personalsituation ser ut. Lena är i 

femtioårsåldern och avslutade sin utbildning i mitten av 1970-talet. Hon är just nu 

klassföreståndare för en klass i årskurs två. Erika är i trettioårsåldern och avslutade sin 

utbildning i slutet av 1990-talet och är nu ansvarig för en klass i årskurs tre. Birgitta är i 

femtioårsåldern och avslutade sin utbildning på 1970-talet och är för tillfället klassföreståndare 

för en klass i årskurs tre (respondenternas namn är fiktiva). Som synes är respondenterna av 

olika ålder, har avslutat sin utbildning olika år och är klassföreståndare i olika årskurser. Dock 

har de även inbördes likheter i dessa faktorer på olika sätt. Detta, deras likheter och olikheter 

gällande förutsättningar och i vilken årskurs de arbetar, gör att jag anser dem intressanta att 

jämföra. Jag har valt ut respondenterna med avsikten att de ska vara så olika som möjligt. Min 

mening är att de kan ge en väl avvägd bild av hur arbetssätten gällande skönlitteratur kan skilja 

sig åt på en och samma skola samtidigt som det går att finna gemensamma drag, på vilket sätt 

det kan frambringa en givande jämförelse.   
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Procedur 

För undersökningen har jag med vardera respondent utfört en intervju och en observation vilka 

blir underlaget för mina resultat. Jag kommer här att presentera hur jag har gått till väga då jag 

utfört min undersökning. 

Kontakta respondenterna 

Under VFU-perioden i föregående kurs kontaktade jag till en början personligen två av 

respondenterna för undersökningen. Först talade jag med min VFU-handledare som kändes som 

en naturlig kandidat och hon tackade ja. Jag valde även att personligen kontakta ytterligare en 

klassföreståndare i samma årskurs som är yngre än min handledare. Jag talade med båda vid 

separata tillfällen och berättade att undersökningen skulle handla om hur man kan använda 

skönlitteratur i undervisningen på lågstadiet och att jag gärna ville att de skulle delta. Jag 

berättade även om hur jag preliminärt hade tänkt utföra min undersökning (med observation och 

intervju) och varför jag valt att fråga just dem.  Jag förklarade även ungefärligt vad deras 

deltagande skulle kräva av dem så att de kunde avgöra om det var möjligt att ställa upp eller 

inte. Båda tackade ja till att delta. 

Jag kontaktade även en tredje lärare via e-mail (då min VFU-period tog slut) som en av de andra 

lärarna tipsat mig om. Denna lärare arbetar väldigt medvetet med skönlitteratur i sin klass och 

kunde därför vara intressant som deltagare i undersökningen. Tyvärr kunde hon inte delta, 

varför jag fick fortsätta sökandet efter en tredje respondent.  

För att sedan hitta denna tredje respondent valde jag att sätta upp ett anslag i personalrummet 

(bilaga 3) där jag gav samma information som till de redan deltagande respondenterna: vad 

undersökningen handlar om, vilka metoder jag tänkt använda samt preliminär tid för 

undersökningen. Jag skrev upp mina kontaktuppgifter samt ett sista datum då de kunde höra av 

sig om de skulle vilja delta. Då responsen på detta anslag uteblev och mitt sista-datum närmade 

sig så valde jag att personligen kontakta en klassföreståndare i årskurs två som jag trodde kunde 

vara öppen för tanken att delta. Hon tackade ja och därmed hade jag mina tre respondenter. 

När så omständigheterna för undersökningen började klarna skickade jag ett brev till 

respondenterna (bilaga 4) med lite mer utförlig information kring mina frågeställningar och 

dylikt. Jag klargjorde ännu en gång under vilka veckor jag tänkt utföra undersökningen samt 

gav dem ett datum innan vilket jag ville ha avgjort med var och en när, hur och var deras 

specifika del i undersökningen skulle ske. Jag avslutade brevet med att klargöra att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. I brevet förklarade jag också att 

lektionstillfället som jag skulle observera skulle innefatta skönlitteratur, men med ett innehåll 

som är vanligt för just den läraren. Undervisningens innehåll skulle inte anpassas efter mig, 

endast tiden genom att de genomförde just en sådan lektion när jag kom för att observera istället 

för någon annan dag i veckan. Efter detta hade jag kontakt med respondenterna via e-mail och 

telefon för att klargöra exakta omständigheter för respektive deltagande i undersökningen. 

Intervjuerna 

Jag inledde undersökningen med att intervjua respondenterna. Två av intervjuerna med 

respondenterna har skett i deras egna klassrum där de känner sig bekväma, har tillgång till 

material och där ingen utomstående stör intervjun. Den tredje skedde i skolbiblioteket av samma 
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skäl då det pågick hemspråksundervisning i respondentens klassrum. Jag har inlett mina 

intervjuer med att berätta att dessa skulle spelas in på en digital bandspelare för att jag då kan 

fokusera bättre på själva samtalet, få ett mer tillförlitligt material och kunna transkribera 

intervjuerna ordentligt. Jag förklarade även för de intervjuade att de redan vid inspelningen hade 

blivit anonymiserade, deras namn finns inte med någonstans förutom i min almanacka där jag 

antecknat tid och plats för intervjuerna. Jag förklarade att endast jag kommer att ha tillgång till 

inspelningarna och att de raderas när undersökningen är slutförd. Jag frågade även om det var 

något som respondenterna undrade över innan vi började den egentliga intervjun.  

När sedan inspelningen påbörjades inledde jag intervjuerna med att respondenterna fick berätta 

hur gamla de var och vilket år de avslutat sin lärarutbildning för att på så sätt mjukstarta 

intervjun och få en kontext till svaren på mina frågor. Sedan övergick jag till att ställa frågor 

utifrån den intervjuguide (bilaga 1) som jag sammanställt. Utöver dessa tillkom följdfrågor bl.a. 

för att förtydliga vad respondenten menat med sina svar. Dessa har varit olika beroende på 

respondentens svar och vilket spår denne varit inne på.  För att vidare säkerställa att jag 

uppfattat respondentens ståndpunkt korrekt sammanfattade jag med jämna mellanrum vad jag 

uppfattat att denne sagt. Detta gav respondenten möjlighet att förtydliga och spinna vidare på 

sina tankar samt att förklara det som jag möjligen uppfattat felaktigt. 

Intervjuerna avslutades med att jag frågade om det fanns något respondenten ville tillägga eller 

fråga. 

Repstad (2007) har skrivit att en tidigare bekantskap med respondenterna kan göra dem såväl 

mer avslappnade och öppna som mer benägna att vilja motsvara forskarens förväntningar och 

därigenom ändra sitt beteende eller sina svar i en intervju. Detta benämner Repstad (2007) som 

forskningseffekten. Detta var inte något jag märkte av tydligt under intervjuerna, men en viss 

effekt fanns säkerligen. 

Även Bjørndal (2002) har beskrivit ett antal problem med intervju som metod. Ett problem är 

att intervjuaren måste ha erfarenhet för att intervjua bra. Det är även enligt Bjørndal (2002) lätt 

hänt att intervjuaren påverkar respondenten.  Detta kan bl.a. ske genom att intervjuaren ställer 

alltför ledande frågor, vilket är svårt att undvika. Som ovan intervjuare har jag eftersträvat 

försiktighet gällande ledande frågor, men inser samtidigt att jag inte kunnat undvika det till 

fullo. Då jag vetat vad jag är ute efter vid intervjuerna har det varit svårt att låta bli att ställa de 

frågor som ger konkreta svar på just det jag eftersöker.  

 

Observationerna 

Efter att ha intervjuat respektive respondent så utförde jag mina observationer. Planen var från 

början att jag vid varje observation skulle informera eleverna om varför jag var där (att jag 

skulle observera deras lärare och inte dem) för att minska min påverkan på deras beteende. 

Vidare ville jag också därigenom ge dem en chans att vid ett avsatt tillfälle ställa alla frågor de 

hade till mig så att jag sedan inte blev avbruten under observationerna. Dock har detta inte 

fungerat vid varje tillfälle då undervisningen i de flesta fall satts igång omedelbart då lektionen 

börjat. Vid ett tillfälle började en respondent likväl lektionen med att introducera mig och vi 

berättade tillsammans vad jag gjorde där. Vid alla observationer har det, om en på olika sätt, 
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framgått för eleverna vad jag gjorde där. Om några elever har känt behovet av att ställa frågor så 

har jag besvarat dessa. 

  Vid observationerna har jag varje gång utgått från att sitta längst bak, för att på så sätt påverka 

elevernas beteende så lite som möjligt, då de har suttit vända framåt i klassrummet. Dock föll 

sig undervisningen så vid lektionstillfället med respondent 1 att jag var tvungen att cirkulera i 

klassrummet för att få information om hur arbetet gick till. Jag har fyllt mina 

observationsscheman (bilaga 1) genom att fokusera på lärarens agerande. Jag har dock även 

tagit hänsyn till elevernas respons vid ett antal tillfällen, då det utan dessa inte går att till fullo 

beskriva ett undervisningsförlopp. Jag har även i två fall samlat in material i form av arbetsblad 

som användes av respondenterna, för att på så sätt bättre kunna återge undervisningens innehåll 

samt få en ökad förståelse för detta.  

Bjørndal (2002) har beskrivit ett antal risker som finns vid användandet av observation som 

metod. Han visar på att man i rollen som forskare måste beakta hur den egna livssituationen kan 

påverka vad som visar sig i en observation. Därutöver beskriver han även ett fenomen kallat 

”Halo-effekten” (Bjørndal, 2002:37), vilket innebär att observationerna kan färgas av forskarens 

positiva uppfattning av de personer denne observerar. Då jag sedan tidigare är bekant med de 

aktuella respondenterna är detta en risk som jag som forskare måste ta hänsyn och förhålla mig 

till. De fördelar Bjørndal (2002) har funnit med observation som metod är att informationen 

samlas in i en kontext där man konkret kan se vad som sker och att en låg grad av struktur kan 

lämna observatören öppen för sådant den inte tänkt på tidigare. 

När det kommer till min egen påverkan på de närvarande så sker alltid någon form av påverkan 

när en person kliver in i ett klassrum. Min uppfattning är dock att eleverna och lärarna, som alla 

känner mig ( i synnerhet min VFU-handledare) eller känner igen mig (detta gällande eleverna i 

de två klasser där jag inte haft min VFU) från mina VFU perioder, till stor del har uppfört sig på 

samma sätt som då jag haft praktik. Eleverna har inte uppsökt kontakt med mig eller på annat 

sätt visat att de brytt sig särskilt mycket om min närvaro. Lärarna, å andra sidan, kan mycket väl 

känt en viss press då undersökningens fokus ligger på dem, men även här uppfattade jag att 

deras sätt att undervisa samstämde med det jag sett under VFU:n. 

Tillförlitlighet 

Hartman (2003:44) skriver om reliabilitet att ”… man ska kunna lita på sina data, oavsett 

forskningsmaterialets art”. Materialet ska vara tydligt återgivet i rapporten. De risker som 

beskrivits i proceduravsnittet var även närvarande under min undersökning. Gällande 

observationer och ”Halo-effekten” (Bjørndal, 2002:37) så har jag försökt att frånkomma denna 

genom att i mina observationsscheman återge raka skeenden utan värdering. Vid intervjuerna så 

har risken med allt för ledande frågor varit aktuell och även Repstads (2007) forskningseffekt 

har varit en risk att ta hänsyn till. För att undvika ledande frågor har jag eftersträvat att istället 

sammanfatta det den intervjuade sagt med jämna mellanrum vilket av Johansson och Svedner 

(2006) kallas spegling. En viss forskningseffekt och ett visst ledande är svårt att undvika och 

Johansson och Svedner (2006) beskriver att fullständig reliabilitet inte går att säkerställa. 

Gällande ledande frågor och uppföljningsfrågor skriver Kvale (1997) att dessa inte alltid är en 

riskfaktor utan även kan vara ett sätt för forskaren att förstärka reliabiliteten då dessa hjälper 

intervjuaren att säkerställa att denne uppfattat den intervjuades svar rätt. Johansson och Svedner 
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(2006) beskriver att något som kan riskera reliabiliteten ytterligare är om intervjuerna och 

observationerna skett på olika sätt eller under olika premisser med de olika respondenterna. Jag 

ha till stor del utfört mina undersökningar likadant hos alla respondenter. Det som har skiljt sig 

åt mellan de olika tillfällena har varit när under dagen intervjun/observationen har utförts och 

hur länge den har har pågått. Dock har skillnaderna inte varit stora och dessa faktorer har jag 

heller inte helt kunnat styra över då jag varit tvungen att anpassa mig till respektive respondents 

schema. Vidare har även följdfrågorna vid respektive intervju skiljt sig åt beroende på vad 

respondenten svarat på ordinarie frågor. 

Hartman (2003:44) har vidare skrivit angående validitet att ”… ett forskningsmaterial ska vara 

relevant för problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup”. Han menar på att det 

måste finnas en samklang mellan material och problem. Därutöver har Kvale (1997) beskrivit 

att man för att validitet ska uppnås bör ha en metod som undersöker det som i fallet ska 

undersökas. Mina val av metod (intervju och observation) har gjorts då dessa av Bjørndal 

(2002) och Repstad (2007) beskrivits som lämpliga för kvalitativa undersökningar där 

bakomliggande faktorer till det som syns ska undersökas.  Jag har genom användning av dessa 

metoder fått svar på de frågeställningar som är aktuella för undersökningen. Jag har fått svar på 

vad lärarna valt att läsa med klassen, hur deras undervisning gestaltas samt vilka motiv de har 

till att arbeta på det sätt de gör. 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har i sin tidigare skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning presenterat fyra grundkrav som ska uppfyllas gentemot de 

individer som deltar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Även om dessa krav senare har omformulerats, så är det dem jag har utgått från 

då jag anser dem relevanta för min undersökning.  

Jag har redan vid första kontakt med respondenterna informerat dem om undersökningens 

innehåll, natur och vad deras deltagande skulle kräva av dem. Vid intervjuerna har jag innan de 

påbörjats berättat hur dessa kommer att gå till och hur jag kommer att använda mig av dem. Vid 

observationerna har såväl elever som lärare informerats om vad jag gör och varför. På detta sätt 

har jag försökt att uppfylla kravet på information.  

Gällande samtyckeskravet har jag förhållit mig till det på så sätt att respondenterna genom att 

tacka ja till att delta gav sitt samtycke. Jag har även i mitt brev till respondenterna (bilaga 4) 

klargjort att de när som helst har rätt att avsluta sin medverkan. Detta, att de ska kunna avsluta 

sin medverkan när som helst, ska uppfyllas men är komplicerat eftersom undersökningen 

förändras och får brister vid avhopp. Här kan jag se att jag som forskare kan ha makt över 

respondenterna. Jag har inte på något sätt uttryckt till dem att det skulle vara problematiskt för 

mig om de inte längre vill delta, men jag tror att de inser detta ändå vilket kan påverka deras val. 

Dock är alla respondenter vuxna och står därför inte på samma sätt i beroendeställning till mig 

som ett barn. 

Jag har jag vid intervjuerna förklarat att respondenternas namn inte någonstans utöver i min 

almanacka finns nedtecknade för att på så sätt upprätthålla deras anonymitet. Jag har istället 

kallat dem respondent 1, respondent 2 och respondent 3 redan i transkriptionerna av 

intervjuerna. Även de observationscheman jag använt har kodats på samma sätt för att 
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respondenterna inte ska kunna identifieras av utomstående. Att berätta om sina tankar, motiv 

och arbetssätt och att öppna upp sitt klassrum för en forskare är känsligt. Respondenterna kan 

om deras identiteter avslöjas utsättas för kritik eller press från andra, varför deras anonymitet 

måste säkerställas. 

Nyttjandekravet uppfylls då jag endast kommer att använda materialet till denna undersökning. 

Något jag reflekterat över, då jag känner mina respondenter sedan tidigare, är hur min 

undersökning möjligen kan påverka relationer oss emellan. Om en respondent känner sig kränkt 

eller felbehandlad kan detta påverka kvalitén och resultatet av en eventuell framtida VFU-

period. Jag eftersträvar dock att uppfylla de krav jag här nämnt så att en sådan situation inte 

uppstår, men som forskare måste man ibland gå in på känsliga områden för att få fram ett 

resultat. 
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5. Resultat 

Jag har organiserat framställningen av resultaten genom att presentera en respondent i taget med 

resultaten från dennes intervju och observation. På detta sätt vill jag ge en så fullständig bild 

som möjligt av de tre lärarna. 

Jag har bearbetat intervjuerna genom att först genomföra en transkription där intervjuerna 

återgivits ordagrant. Därefter har jag för framställningen nedan givit samtliga lärare fiktiva 

namn samt sammanställt och kategoriserat svaren efter huvudfrågorna i intervjuguiden (bilaga 

2). De tre första intervjufrågorna anknyter i tur och ordning till de tre frågeställningarna för 

undersökningen. Den fjärde frågan i intervjuguiden, vilka möjligheter och svårigheter läraren 

ser med användandet av skönlitteratur i undervisningen, knyter an till min tredje frågeställning 

gällande lärarens motiv bakom sättet denne använder skönlitteratur på. Alla frågor i 

intervjuguiden har ställts till varje respondent, dock har följdfrågorna, som här inte redovisas, 

skiljt sig åt. Observationerna är här återgivna som ett sammanfattat händelseförlopp i flytande 

text där mina tolkningar från det ursprungliga observationsschemat uteslutits. 

Skolan där undersökningen utförts ligger i en förort i Stockholms kommun och har en stor andel 

elever med annat modersmål än svenska. En stor andel av lärarna har lång yrkeserfarenhet men 

har arbetat olika länge i just denna skola. 

Birgitta 

Birgitta är i femtioårsåldern och avslutade sin lärarutbildning i mitten på 1970-talet. Hon 

ansvarar för tillfället för en tredjeklass och har varit deras klassföreståndare sedan första klass. 

Intervju 

Vad har ni läst med klassen? 

Birgitta beskriver att hon då barnen började första klass läste mycket ur bilderböcker för 

klassen.  Hon uppfattade att många barn i klassen inte var vana vid att höra sagor och därför har 

hon tagit in och läst mycket sagor för klassen.  När klassen blev äldre, i andra och tredje klass, 

började Birgitta läsa högt ur kapitelböcker då hon kunde se att de var mogna för att lyssna till 

sådana böcker och följa med i berättelsen. Bigitta ger som exempel att hon har läst böcker 

såsom Mio min Mio av Astrid Lindgren och böckerna i serien om LasseMajas detektivbyrå av 

Martin Widmark. Hon har även högläst berättelser från andra kulturer. Birgitta beskriver att 

utöver det hon läser högt lånar även barnen egna böcker på biblioteket som de läser och de läser 

även i läsläran som används i klassen. 

De har även under perioder läst och arbetat med dikter på olika sätt i klassen. 

Kan du beskriva hur du arbetar med skönlitteratur? 
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Birgitta berättar att mycket av den skönlitteratur som tas in används just till högläsning och 

barnens egna läsning. Detta sker genom regelbundna besök till det lokala biblioteket minst en 

gång i månaden. På biblioteket samarbetar klassen med en bibliotekarie som samtalar om 

böcker med dem och kommer med boktips. Birgitta beskriver hur eleverna i början, då de 

varken var vana att läsa eller gå till biblioteket, lånade böcker av alla dess slag och några elever 

lånade väldigt tjocka böcker som egentligen är menade för en vuxen läsare. Nu har eleverna 

dock lärt sig vilka böcker som passar dem genremässigt men även gällande språklig nivå och 

längd. De böcker som eleverna lånar skriver de sedan recensioner om som de läser upp för 

resten av klassen. När en elev har läst ut en bok och recenserat den kan denne lägga fram den så 

att andra elever kan låna den. Om en elev har lånat en bok som den inte tycker om så kan den 

också läggas fram så att andra elever kan dra nytta av den. Vidare tillämpas den enskilda 

läsningen delvis genom att Brigitta avsätter särskild tid då eleverna ska läsa och delvis genom 

att eleverna då de är klara med ordinarie uppgifter kan välja mellan olika saker att arbeta med, 

däribland läsning. Birgitta överväger även att börja ha en stund varje dag där barnen får läsa, då 

hon uppfattar att eleverna nu har nått ett sådant lugn och en bekvämlighet kring läsningen att de 

nu skulle uppskatta och klara av det. 

Klassen har också på olika sätt arbetat med dikter, berättar Birgitta. De har läst dikter, skrivit 

egna dikter och även läst upp dikter. Uppläsningen har skett såväl inför klassen som vid 

skolavslutningar och liknande. 

Klassen har även under en period arbetat med ett Astrid Lindgren-tema där de läste böcker 

skrivna av henne och talade om henne som författare. 

Barnen har då tillfälle funnits fått författa egna sagor och berättelser. Vid sidan av detta har 

Birgitta även arbetat genom att läsa en bit av en berättelse som eleverna sedan har fått skriva en 

fortsättning på och rita bilder till. Sedan har eleverna fått läsa upp berättelserna för de andra i 

klassen. Slutligen har de läst om hur författaren har tänkt sig att slutet skulle vara. 

Brigitta har även använt sig av flanosagor, bilder från klassiska berättelser som sätts upp på en 

tavla som man sedan berättar för klassen. Med hjälp av bilderna har eleverna kunnat återberätta 

sagan och ibland vid önskemål fått dramatisera den.  

Eleverna har också fått arbeta utifrån bildserier och skriva mer eller mindre avancerade 

berättelser. I början blev det en mening per bild, men ju bättre eleverna har kunnat skriva, ju 

mer text har skrivits till varje bild. 

Skönlitteraturen har också använts för att klassen ska kunna närma sig ett samtal kring 

mobbning. Då har eleverna först läst en berättelse om ett mobbningsfall som de sedan har 

diskuterat och, om möjligt, kopplat till klassens egen situation. Birgitta beskriver även hur de då 

de läst om exempelvis en hund även har talat om hundar och husdjur i klassen, d.v.s. det lästa 

har blivit en utgångspunkt för ett samtal. 

Mattesagor är ett annat arbetstillfälle där Birgitta ibland använt en skönlitterär bakgrund och 

byggt ett matematiskt problem kring Snövit och de sju dvärgarna. 

För tillfället arbetar klassen med fabler, ett projekt som precis påbörjats. Birgitta beskriver att 

hon genom detta vill visa eleverna en ny genre samt att de ska få bekanta sig med uttryck som 

de inte är vana vid, t.ex. ”ta det piano”. 
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Slutligen berättar Birgitta att hon denna termin inför jul kommer att läsa en berättelse om en 

rövarflicka som heter Lea där det till varje kapitel finns en bild som sätts upp på en viss plats. 

När berättelsen så är färdigläst skapar bilderna tillsammans en krubba. 

Varför använder du det/de undervisningssätt du tog upp? Vilka tankar har lett till att du 

arbetar med skönlitteratur på det/de sätt du just beskrivit? 

Birgitta beskriver gällande arbetet med fabler att man kan diskutera vad uttrycken betyder och 

ge eleverna ett rikare språk. Genom att ta in skönlitteratur från andra länder och betona 

läsningen så får eleverna lära sig om andra kulturer samtidigt som de elever som kommer från 

kulturer med en muntlig berättartradition får lära sig om läskultur. 

Birgitta betonar läslusten, att eleverna ska vilja läsa, som något viktigt. Detta är en anledning till 

att eleverna om de finner en bok de har lånat tråkig kan lämna den vidare till någon annan. Hon 

menar att man kan ta död på läslusten om man tvingar eleven att läsa en bok den inte tycker om. 

Alla elever, säger Birgitta, kanske inte är intresserade av skönlitterära böcker, men då kanske de 

åtminstone är intresserade av serietidningar eller faktaböcker och därigenom kan finna ett 

läsintresse. Så här beskriver Birgitta några anledningar till de sätt hon tar in skönlitteraturen i 

sin undervisning: 

Och sedan så tror jag ju att det är jätteviktigt att läsa för då det påverkar ju hela ens språk och 

det påverkar kanske också tankar, man lär sig uttrycka sig på olika sätt och man ser vad andra 

människor tycker och så. Om man, om de sedan kan berätta om det de har läst så då tränar de 

sig även där då att återberätta och komma ihåg historien. Det är jätteviktigt, jag tror att där har 

man liksom grunden till allting, till att kunna lära sig stava, skriva meningar. Alltså det är ju, 

och att man får ett rikare språk, att det blir så man kan höra liksom det här med målande 

beskrivningar och sådana saker, att man också tar in och det tycker jag att många barn har fått 

här nu, de är jätteduktiga på att skriva. 

Birgitta berättar att de arbetssätt där skönlitteratur tas in är ämnade att få eleverna att utvecklas 

språkligt, såväl gällande läsning, stavning och skrivning överhuvudtaget som muntligt. Eleverna 

får sätta ord på sina tankar och lär sig att uttrycka sig. De får lära sig genrespråk, litterärt språk 

och svåra ord. Eleverna får även syn på hur andra ser på saker och ting, hur andra tänker. Hon 

beskriver vidare att barnen genom att läsa tidningar, böcker och annat kan lära sig kritiskt 

tänkande och att skilja på fakta och fiktion.   

Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

Det täta samarbetet med det lokala biblioteket ser Birgitta som en stor möjlighet och en viktig 

resurs. Hon tycker att samarbetet har fungerat väl. 

Birgitta berättar att en svårighet gällande användandet av skönlitteratur är att skolan samarbetar 

med ett mediatek, men att detta p.g.a. tekniska problem inte har fungerat. Från mediateket kan 

skolan beställa boklådor åt en hel klass och få samma bok i olika versioner som då är 

nivåanpassade. På detta sätt kan alla elever ta del av samma berättelse kring vilken man kan ha 

samtal av olika slag och arbeta på en mängd olika sätt. 

Den nuvarande klassen, till skillnad från tidigare klasser som Birgitta ansvarat för, består till 

stor del av barn med annat modersmål än svenska. Birgitta beskriver att hon hade mer 

högläsning i de tidigare klasserna och säger att: 
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Det är klart att man kan läsa här också, men jag har inte kunnat läsa samma typ av böcker 

faktiskt, för de hänger inte med, det blir för svårt för dem. Fast trots att det är barn här som har 

ett skruttigt språk så måste jag våga ta in svåra ord, man måste höja nivån. De är så receptiva 

och tycker ibland att det är riktigt kul med roliga ord som man kan slänga sig med så där. Och 

sedan det här att de får lite lugn och ro, det är också väldigt olika i olika klasser hur barnen är, 

att de orkar koncentrera sig och hur mycket man kan jobba med det här. 

Observation 

Det är onsdag eftermiddag och klassen har precis kommit tillbaka från sin lunchrast. Detta är 

den andra lektionen som hålls i klassen på temat fabler och sker i halvklass. Läraren inleder 

lektionen med att återkoppla till vad klassen arbetade med under den förra lektionen då de läste 

om Aisopos som är fablernas fader. Läraren tar också upp viktiga ord som de läst om, t.ex. slav, 

och skriver upp på tavlan varefter hon frågar eleverna vad orden betyder. Läraren skriver upp 

ordet ”fabel” på tavlan och säger att klassen tillsammans ska ta reda på vad en fabel är. Eleverna 

får sedan i tur och ordning läsa högt ur en text om Aisopos och hans fabler, läraren fördelar 

ordet mellan eleverna. I texten presenteras en definition och beskrivning av vad en fabel består 

av. Läraren ställer frågor kring texten och vem Aisopos var och eleverna får beskriva hur de 

uppfattat texten. Aisopos hade i Grekland offentligt berättat historier där han kritiserar högt 

uppsatta personer i samhället, men anonymiserat dessa genom att presentera dem som djur i sina 

berättelser. Läraren frågar eleverna vad de tror skulle ha hänt om Aisopos inte gjort om 

personerna i berättelserna till djur. Eleverna reflekterar över detta och är överens om att Aisopos 

i så fall skulle ha råkat illa ut. 

Sedan får eleverna gå samman i par och välja en av Aisopos fabler att arbeta vidare med ur den 

bok som används. Läraren föreslår att de som vill kan visa upp sin valda fabel i en liten sketch 

vid slutet av lektionen. Eleverna arbetar vidare med och avslutar ett arbetsblad från gårdagen 

där de besvarar frågor kring det lästa genom att hjälpas åt parvis. Frågorna på arbetsbladet gäller 

innehållet i texten, egna tankar (varför hade han tagit med sig gäss tror du?) och ordkunskap 

(annat ord för klyftig? Vad betyder ”slav”?).  När eleverna är klara med arbetsbladet från 

gårdagen går de vidare till att arbeta med stenciler gällande den specifika fabel som de valt ut i 

par. Medan eleverna arbetar vidare med texterna och arbetsbladen cirkulerar läraren och en 

resursperson klassrummet för att hjälpa de elever som är i behov av hjälp. Läraren förtydligar 

frågor som eleverna inte förstår och ber eleverna, om de efterfrågat svaret på en fråga, att berätta 

vad de tror är det rätta svaret, vilket de sedan skriver ned. Vidare hjälper hon eleverna att hitta 

rätt del i texten där vissa svar kan finnas. Hon ber då eleverna läsa delen och sedan berätta vad 

de har fått veta och vad svaret på en fråga då kan tänkas vara. Hon ger respons på elevernas 

tankar och guidar dem vidare. 

En flicka berättar för läraren att hennes mamma har läst några av de aktuella fablerna för henne 

på arabiska. Läraren säger till eleven att detta låter spännande och berättar att hon senare ska 

läsa fabler från andra länder högt för klassen. 

När elevparen blir klara med arbetsbladen och läsningen hjälper läraren dem att hitta lämpliga 

platser att öva sina sketcher på för de som vill uppträda. Lektionen avslutas således med att ett 

antal elevpar uppträder med sina dramatiseringar av fablerna varefter läraren ber dem att berätta 

vad fabelns budskap var. 
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Lena 

Lena är i femtioårsåldern och avslutade sin lärarutbildning på 1970-talet. Hon är 

klassföreståndare för en klass i årskurs två på skolan.  

Intervju 

Vad har ni läst med klassen? 

 

Lena svarar ”Allt!” på denna fråga. Hon förklarar sedan att hon har valt att inte använda en 

läslära, varför läsningen innehåller en stor spridning i bokval. Eleverna har läst alltifrån böcker 

med ett ord per sida till tjocka böcker för vuxna och LasseMajas detektivbyrå. Vid högläsningen 

har Lena läst många böcker av Helena Bross och hon säger att Bross skriver bra om olika 

ämnen som kan vara aktuella i klassen, såsom hur det är att börja skolan, konflikter och rädsla. 

Hon ska i vår introducera dikter för eleverna, något hon väntar med för att de ska komma igång 

med läsningen ordentligt innan hon tar in en mängd olika typer av text. 

Kan du beskriva hur du arbetar med skönlitteratur? 

 

Lena läser högt för eleverna ur olika skönlitterära böcker och anser att det är steg nummer ett i 

att närma sig läsning. Eleverna läser även på egen hand och detta sker på tid som Lena speciellt 

avsatt för just denna aktivitet. 

Lena berättar att klassen även besöker biblioteket regelbundet där barnen får låna egna böcker. I 

kombination med detta tar Lena själv in böcker utefter barnens intressen. Angående detta har 

Lena sagt att: 

Någon unge i förra omgången hade en farfar som var med i andra världskriget, alltså tog jag 

med mig Bra Böckers Allt om andra världskriget, du vet tio-tolv band. Där satt han i flera 

veckor med den tjocka texten som var definitivt inte gjord för en nioåring, men det passade 

honom. Han lärde sig jättemycket. Sedan finns det andra som är väldigt fascinerade i början av 

att ha de här böckerna med fyra sidor och fyra ord - "Wow! jag har läst en hel bok!"- ja men 

då är de lyckliga och glada och de kommer att så småningom det där och så väljer de tjockare 

böcker. Eller också är de tvärtom, de väljer en tegelsten och är jättestolta när de bär hem den, 

men det dröjer inte länge förrän de väljer också då  böcker efter sin egen nivå. Så därför tycker 

jag att det är mycket, mycket roligare med skönlitteratur än med en läslära. 

Lena beskriver hur hon har fyllt bokhyllor i klassens grupprum med böcker som hon samlat på 

sig såväl hemifrån som från bokmässor och utrensningar i skolans bibliotek. 

Lena berättar också att barnen får skriva bokrecensioner på alla böcker de läser, inklusive om de 

har lånat och läst en faktabok. Dessa recensioner får eleverna sedan läsa upp för resten av 

klassen för att på så sätt tipsa varandra.  

Lena beskriver även att klassammansättningen avgör hur hon väljer att arbeta. Den aktuella 

klassen behöver mycket struktur och har svårt att samarbeta, varför gruppuppgifter och 

diskussioner inte fungerar. Med andra klasser har hon däremot kunnat göra läsandet mer 

gemensamt. 
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Varför använder du det/de undervisningssätt du tog upp? Vilka tankar har lett till att du 

arbetar med skönlitteratur på det/de sätt du just beskrivit? 

 

Lena beskriver inledningsvis att hennes huvudmotiv till att arbeta på det sätt hon gör är att: 

…utveckla framförallt nyfikenhet för läsning och nyfikenhet för att det finns en hel värld i 

böcker. Text, skriven text. För vad heter det ungarna idag missar en del i och med att det är 

datorer och det är filmer och det ska gå fort och det ska gå snabbt och man ska helst inte 

behöva läsa. Man ska fatta och förstå direkt. Så jag tror att där har skolan mycket att jobba 

med alltså. 

Att Lena valt att inte använda en läslära beror på att hon anser att dessa tar död på elevernas 

läslust och sätter press på dem genom uppgifterna som hör till. Dessa återkommande frågor till 

läsläran innebär en kunskapskontroll och visar att det finns rätt och fel sätt att uppfatta det lästa 

på.  Hon säger att ”…sedan är det väldigt konstigt då om vi accepterar att alla barn lär sig att gå 

vid olika ålder, så förstår jag inte heller varför de inte ska få läsa och lära sig läsa vid olika 

åldrar.” 

Hon beskriver att hon vill visa att man kan finna mycket i en bok. Har man en bok, enligt Lena, 

så har man funnit en vän och har alltid något att göra. Genom böckerna får man tillgång till 

olika världar. Hon vill även göra böcker tillgängliga för eleverna genom att fylla grupprummet 

med dem och göra läsning till något naturligt och säger att: 

Om jag pekar att ordböckerna finns i klassrummet redan från årskurs ett fast de inte kan skriva 

sitt eget namn en gång. Att det liksom ska finnas och de upptäcker ju mer och mer vartefter de 

lär sig också vilket material som finns. Och grupprummet ska vara fullt med böcker. Och i 

början så börjar de att bygga med böckerna för att kapla-stavarna räckte inte till. Ja, men okej, 

det är ju ett sätt, men det är ju böcker och så får man trassla sig in så småningom. Tillslut kan 

man hitta två ungar i grupprummet nosen i varsin bok som diskuterar hej vilt.  

Lena menar att böckerna ger eleverna kunskap, kritiskt tänkande och utvecklar dem som 

personer. Genom att barnen får välja själva så lär de känna sig själva som läsare och vad som 

passar dem, varför hon inte styr barnens val av böcker på biblioteket. Det spelar enligt Lena 

ingen roll vad eleverna läser, bara de läser. 

Lenas val att omge eleverna med litteratur handlar utöver att skapa ett intresse hos eleverna 

även om att visa böckers värde. Hon vill visa att böcker är värdefulla, användbara och att man 

ska vara rädd om dem.  

Gällande bokrecensionerna så ser Lena att de kan fungera som en sporre för eleverna att se hur 

mycket de läser och se hur deras sätt att skriva utvecklas. Hon menar att hon och eleverna där 

ser hur deras bokval utvecklar sig och hur skrivandet och svenskan utvecklar sig. De får även en 

chans att tipsa varandra inom klassen om bra läsning, så att de på så sätt lätt får tillgång till bra 

böcker. 

Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

Lena säger att hon inte ser några svårigheter med att använda skönlitteratur, det finns bara 

möjligheter, och säger att ”Ja, men det är ju det jag kommer till att där finns allt. Där finns 
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ordkunskap, där finns olika fackämnen till exempel. Där finns meningsbyggnad, där finns allt 

finns i böcker”. 

 

Observation 

Denna onsdagens första lektion inleds med klassens morgonrutin: att dra almanackan och titta 

på lunchmenyn. Sedan säger läraren att eleverna ska få presentera bokrecensionerna som de har 

skrivit i läxa och håller upp de speciella mappar som eleverna har fått att sätta in recensionerna 

i. Läraren ropar sedan upp en elev i taget som får ställa sig längst fram i klassrummet och 

berätta om sin recension. Eleverna presenterar vad boken heter, vad den handlar om, vem som 

har skrivit den och vad de tyckte om den (d.v.s. om de rekommenderar boken till de andra eller 

inte). Läraren ställer under tiden frågor till den aktuella eleven så att denne får med alla bitar 

och uppmanar alla att lyssna så att de kan avgöra om det är en bok som de själva vill läsa 

senare. Eleverna recenserar inte bara skönlitteratur. En pojke recenserar en faktabok som han 

läst. En annan pojke recenserar ”Prinsessan på ärten” och läraren berättar att den berättelsen är 

en klassiker. Sedan förklarar hon för klassen vad en klassiker innebär. 

När alla elever har presenterat sina recensioner övergår läraren till att läsa högt ur en bok. Hon 

ber barnen först att sammanfatta vad som hänt hittills i boken innan hon går vidare med att läsa 

för klassen. 

Erika 

Erika är i trettioårsåldern, avslutade sin utbildning i slutet på 1990-talet och är klassföreståndare 

för en tredjeklass på skolan. 

Intervju 

Vad har ni läst med klassen? 

 

Då eleverna gick i årskurs ett läste hon ofta högt ur bilderböcker för klassen och flera böcker om 

Sune. Hon läste också klassiska berättelser såsom Petter och hans fyra getter och Guldlock och 

de tre björnarna utifrån flanosagor (bilder som sätts upp på en tavla utifrån vilka man berättar 

en saga). Erika har även kontinuerligt läst högt ur ett antal böcker av Astrid Lindgren under 

klassens tid tillsammans och detta är något hon ständigt återkommer till. Hon har läst böcker 

som Mio min Mio, Ronja Rövardotter och nu Bröderna Lejonhjärta. Hon har även läst högt ur 

böcker om Judy Moody. I övrigt så läser även eleverna på egen hand olika böcker som de lånat 

på biblioteket. 

Erika har också läst en del dikter för barnen då de gick i årskurs ett och två. Barnen har även 

själva fått läsa dikter. 

Kan du beskriva hur du arbetar med skönlitteratur? 

 

Erika beskriver att hon ett flertal gånger under perioder då hon läst böcker av Astrid Lindgren, 

bl.a. Ronja Rövardotter, arbetat med att först läsa ett eller några kapitel ur boken för att sedan 

låta eleverna se filmatiseringen av samma avsnitt. Sedan har hon läst några kapitel till och efter 
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det låtit de se fortsättningen på filmatisering, o.s.v. om vartannat. Erika har även då hon har läst 

högt följt upp det med att eleverna får skriva en kort resumé av det de hört och rita en 

tillhörande bild. I samband med högläsningen har Erika också skrivit upp svåra ord på tavlan 

som hon har rett ut med eleverna. 

Erika berättar vidare att hon på sin tidigare arbetsplats arbetade med läsgrupper med elever från 

årskurs ett och två. Ansvaret för och arbetet med läsgrupperna var ett samarbete där såväl lärare 

som samverkanspersonal deltog. Grupperna var uppdelade efter nivå på elevernas läsning och 

till dessa beställdes en och samma bok från det dåvarande mediateket till alla elever i en och 

samma grupp kring vilken grupperna sedan hade boksamtal. Eleverna blev lästa för, läste 

tillsammans med läraren, läste högt för varandra och fick läsläxa. Ibland fick eleverna svara på 

frågor kring texten, de fick skriva egna frågor att ställa till varandra och ibland bara öva sig på 

att återberätta eller rita och skriva till det lästa. Detta har dock inte varit möjligt att genomföra 

på den nuvarande skolan. Erika berättar även att de pratar mycket om det de läser i läsläran och 

då har någon form av boksamtal, men att detta inte sker kring skönlitteraturen på samma sätt. 

I årskurs ett och två blev klassen indelad i tre nivågrupper gällande läsläxa. Den grupp som 

kommit längst med läsningen läste exempelvis ur kortare kapitelböcker som lånats från 

biblioteket. Mellangruppen fick läxa ur läsläran som Erika använder. Den tredje gruppen, som 

ännu inte kunde läsa, fick läxa av specialläraren. Till läsläxan hörde en läslogg som skulle fyllas 

i av målsman med hur mycket och vad eleverna hade läst. 

Periodvis har Erika även använt sig av intensivläsning och står nu inför ännu en sådan period. 

Intensivläsning innebär att klassen får i läxa att läsa femton minuter varje dag måndag till 

torsdag. Även här är läsloggar aktuella. 

När eleverna har läst ut en bok, antingen vid enskilda läsningen i skolan eller då de haft en läxa, 

får de skriva en bokrecension. Dessa recensioner läser eleverna sedan upp för varandra. 

Erika har även arbetat med dilemmasagor i pojk- respektive flickgruppen i klassen, men räknar 

inte dessa som skönlitteratur då de är skrivna med syftet att diskutera konflikter och värderingar. 

Klassen besöker också regelbundet det lokala biblioteket där eleverna kan låna böcker till sin 

enskilda läsning. 

Varför använder du det/de undervisningssätt du tog upp? Vilka tankar har lett till att du 

arbetar med skönlitteratur på det/de sätt du just beskrivit? 

 

Erika berättar att hennes huvudsyfte med att ta in skönlitteratur på det sätt hon gör är att 

stimulera elevernas läsintresse. Hon vill att eleverna ska upptäcka de möjligheter som finns i en 

bok och att böcker är en tillgång. Eleverna ska genom böckerna kunna skapa sig en egen 

läsupplevelse. 

Valet att ofta använda Astrid Lindgrens böcker till högläsningen kommer från Erikas eget tycke 

för författaren. Därutöver uttrycker Erika att hon ser på Astrid Lindgren som en del av det 

svenska kulturarvet som eleverna bör känna till och att hennes böcker är tacksamma att använda 

då de flesta elever har kommit i kontakt med dem antingen i bokform eller någon form av 

filmatisering på TV eller DVD. Att klassen även i skolan har fått se filmatiseringar av de böcker 

av Astrid Lindgren som Erika läst beror på att hon på så sätt vill hjälpa elevernas förståelse, då 

främst för de elever som har annat modersmål än svenska. Hon pekar även på att eleverna då en 
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bok läses får egna bilder i huvudet av vad som sker, och med filmerna kan då dessa upplevelser 

förstärkas. 

Även bokrecensionerna är till för att eleverna skall utveckla och visa förståelse. Genom dem 

kan eleverna även tipsa varandra om bra böcker. I recensionerna får eleverna enligt Erika en 

chans att såväl öva på att återberätta en historia som att reflektera över det lästa och kunna 

motivera varför de tycker om eller inte tycker om en bok. 

Ett ytterligare starkt skäl till att Erika tar in skönlitteratur på det sätt hon gör är för att utveckla 

elevernas fantasi. Hon beskriver att elever som läser mycket har lättare för att skriva och har 

övat upp skrivförmågan genom läsningen. Hon säger att: 

 - Ja, och de vet också hur det ska låta när man skriver en mening till exempel. Och de har fått 

in rytmen i läsningen, de stannar vid punkt. Man ser direkt liksom att de som läser ofta, de 

som är lustläsare, att de har lättare att uttrycka sig i hela meningar, de har ett mer levande 

språk när de skriver, de kan beskriva och berätta på ett helt annat sätt än vad mekaniska läsare 

gör bara så.  Eller de som är nybörjare på att läsa. Skriva och läsa hänger ju mycket ihop och... 

Så det är också en anledning till att de ska läsa mycket och prata också om det de har läst. Men 

det inte så att man pratar sönder, man måste ju också få ha sin läsupplevelse för sig själv kan 

jag tänka också, och få vara ifred också med det man har läst. Inte alltid behöva reflektera och 

återberätta allting utan bara tänka liksom att "gud vad den här boken är bra”. 

Dilemmasagorna syftar till att diskutera ämnen såsom konflikter och få eleverna att reflektera. 

Genom dilemmasagorna kan eleverna också lära sig om andra kulturer, då sagorna ofta kommer 

från andra länder. 

 

Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

 

Inledningsvis svarar Erika så här på denna fråga: 

- Oj. Möjligheter, det finns väl lika mycket möjligheter som det finns böcker, skulle jag vilja 

säga. Men vet inte, jag tycker att det möjligheter finns det ju hur mycket som helst egentligen. 

Svårigheterna kan väl i så fall vara att barnen befinner sig på så olika nivåer och de här barnen 

har också språksvårigheter. 

Hon lyfter fram att det är svårt att göra en och samma text tillgänglig för alla av dessa skäl. Hon 

upplever det också svårt att ha samtal under högläsningen då eleverna ofta tycker att berättelsen 

är spännande och är fokuserade på att höra hur den slutar.  

Observation 

Jag sätter mig längst bak i klassrummet denna torsdag för klassens förmiddagslektion direkt 

efter dagens första rast. Läraren inleder lektionen med att övergripligt berätta vad lektionen 

kommer att innehålla, nämligen att eleverna ska få läsa och skriva om Astrid Lindgren. Läraren 

skriver upp Astrid Lindgren på tavlan och ber eleverna fundera vilka karaktärer och böcker de 

känner till som Astrid Lindgren har skrivit och skriver sedan upp det barnen säger på tavlan 

under författarens namn. Eleverna tar upp namn som Pippi Långstrump (läraren berättar att det 

finns en speciell historia bakom den första boken om Pippi som de kommer att behandla 
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senare), Mio min Mio, Karlsson på taket, Emil, Bröderna Lejonhjärta, m.fl. En elev säger titeln 

på en bok som de andra eleverna inte är bekanta med (”Jag vill också gå i skolan”) och blir 

därför ombedd att berätta handlingen. En annan elev räcker upp handen och berättar handlingen 

ur ”Ronja rövardotter”, men kan inte komma på titeln. Eleverna får då tillsammans hjälpas åt att 

komma på vad boken heter. 

När tavlan är fylld med namn på karaktärer och titlar går läraren vidare med att dela ut papper 

med information om Astrid Lindgren. Olika barn får papper med olika information. Läraren 

berättar sedan arbetsgången för bearbetandet av texterna. Eleverna ska först läsa tyst för sig 

själva och sedan få prata med varandra om vad de läst. Efter det ska de sammanfatta vad de har 

lärt sig och skriva om det. När eleverna har läst sina texter delas de in i grupper av läraren. Där 

får de berätta för varandra vad de har lärt sig om Astrid Lindgren. Medan eleverna samtalar 

skriver läraren upp Astrid Lindgren i en cirkel mitt på tavlan och berättar att detta är början på 

en tankekarta. En elev har svårt att förstå begreppet ”flicknamn” så läraren sitter med dennes 

grupp och försöker diskutera fram ett svar. Läraren går sedan över till den andra gruppen och 

frågar hur det går. Sedan ber hon eleverna i den gruppen att berätta vad de har lärt sig. En elev 

berättar att författaren belönades med ett antal priser i Ryssland, men läraren uppfattar att detta 

inte stämmer. Läraren visar i elevens text att hon förmodligen har missat en punkt och att 

meningen om Ryssland är en ny som inte hänger ihop med den om priserna. Hon ber eleven läsa 

upp meningen om Ryssland för de andra och frågar sedan om hon nu förstod texten bättre. 

Svaret blir ja. 

När eleverna har samtalat klart går läraren fram till tavlan och ber dem en i taget att berätta vad 

de har lärt sig. Hon säger sedan ”vad ska jag skriva då?” och eleverna får då själva bestämma 

hur det ska formuleras i tankekartan på tavlan. Tankekartan handlar om Astrid Lindgrens liv och 

viktiga händelser i det, t.ex. när första boken skrevs, var hon kom ifrån, när hon flyttade till 

Stockholm. För att sedan bearbeta detta ytterligare delar läraren ut papper på vilka eleverna ska 

skriva någonting som de lärt sig om författaren. Hon uppmanar eleverna att utgå från texten de 

fått, men att inte skriva av från den. Hon säger att de ska göra egna meningar om vad de läst. 

Hon förklarar att texterna sedan ska sättas upp längst bak i klassrummet. Läraren går runt och 

hjälper de som ber om det och tittar på allas texter. Hon hjälper till med stavning (t.ex. stor 

bokstav i början på mening) och tankar. 

Längst bak i klassrummet sitter en förstorad bild av Bröderna Lejonhjärta på anslagstavlan. 

Bredvid denna sitter texter och bilder där eleverna har sammanfattat och illustrerat det läraren 

har läst högt för dem ur just den boken. Av den stora bilden ska det bli en julkalender som 

eleverna får göra tillsammans. När alla skrivit klart om sina faktatexter får de börja göra luckor 

till julkalendern och diskutera färgläggning av förstoringen. 
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6. Analys 

Jag har nedan utgått från uppsatsens frågeställningar och använt dessa som kategorier för 

analysen av undersökningens resultat . Analysen har genomförts med begrepp hämtade ur 

litteraturen som presenterats i litteraturgenomgången ovan och där författare såsom Brodow och 

Rininsland (2005), Hepler och Hickman (2001),Holmberg och Malmgren (1979) Jönsson 

(2007) och Langer (2005)ingår. Med hjälp av dessa gör jag en jämförelse emellan de tre olika 

lärarna samt en djupare granskning av resultatens innebörd. 

Vilken skönlitteratur används? 

Det som de tre lärarna har gemensamt är att de alla har eller kommer att arbeta med dikter, en 

del utifrån skolans läslära och en del utifrån annan litteratur. 

Björk och Liberg (1996) har poängterat att variation i undervisningen är viktigt då alla barn lär 

sig på olika sätt och har olika intressen. Både Birgitta och Lena har arbetat med en mängd olika 

typer av böcker och berättelser medan Erika har låtit sin läsning kretsa mycket kring ett fåtal 

författare eller serier av böcker. Därför skiljer lärarna sig i hur de varierar det de läser samt i 

vilken grad variationen sker. 

Gällande lärarens roll så är det rollen som förebild som väger tyngst (Holmberg & Malmgren, 

1979; Brodow & Rininsland, 2005; Langer,2005). Svensson (1989) har visat att lärarens attityd 

till litteratur är något som eleverna ofta tar efter. Här blir Lena och Birgitta förebilder som visar 

värdet i en bredd av böcker, att läsa varierat. Erika lyfter fram ett mindre spann i böcker och 

visar på så sätt ett värde hos specifika författare och specifika berättelser. 

Hur gestaltas undervisningen som innefattar 

skönlitteratur hos de tre klassföreståndarna? – 

vilka likheter och skillnader står att finna 

Alla tre lärarna har gemensamt att de läser högt för sina elever ur skönlitterära verk och att 

eleverna på egen hand läser ur skönlitterära böcker som de lånat under besök på det lokala 

biblioteket. Gällande den enskilda, eller fria, läsningen så har Jönsson (2007) poängterat att det 

är viktigt att denna inte får en annan status än andra ämnen eller aktiviteter. Alla tre lärarna 

avsätter särskild tid till den egna läsningen, precis som de gör med andra aktiviteter, och kan 

därigenom sägas uppehålla den egna läsningens status. 

Lärarna har även gemensamt att de på olika sätt låter eleverna bearbeta det lästa i skrift, dock 

skiljer sig sätten att bearbeta åt. Exempelvis låter Erika eleverna skriva resuméer av det lästa 

medan Birgitta låter eleverna skriva en egen fortsättning på en inledning till berättelse de läst.  
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Ett sätt att bearbeta det lästa skriftligt som är gemensamt för alla tre lärarna är genom 

bokrecensioner kopplade till det eleverna läst på egen hand. Jönsson (2007) visar på att 

boksamtal och läsloggar hjälper eleverna att konkretisera sina tankar och förhålla sig till texten. 

I fallen med de aktuella lärarna så fyller bokrecensionerna samma funktion. 

Ingen av lärarna använder sig i nuläget av rena boksamtal även om de talar om det lästa på olika 

sätt. Likväl kan Chambers (1993) tre ingredienser för ett boksamtal (utbyta entusiasm, utbyta 

frågetecken och utbyta kopplingar) uppfyllas på andra sätt. Att utbyta entusiasm gör eleverna 

bl.a. genom recensionerna eftersom de där har en chans att lyfta fram böcker som de tycker om. 

Att utbyta frågetecken sker även det genom recensioner, men också genom att läraren 

tillsammans med klassen diskuterar svåra ord och handlingen i det som läses. Att utbyta 

kopplingar kan eleverna göra då de berättar varför de valt en viss bok då de läser upp en 

bokrecension eller vid andra tillfällen då klassen talar kring den litteraturen. Dock uppfylls 

dessa ingredienser inte alls på den nivå eller med det djup som Chambers (1993) eftersträvat i 

sin beskrivning av det litterära samtalet. Erika har beskrivit att hon gärna skulle vilja ha 

boksamtal, men att klassammansättningen med elever på skilda nivåer gör det svårt att finna en 

gemensam text att arbeta med. Lena, å andra sidan, har p.g.a. klassens samarbetsvårigheter valt 

bort gruppdiskussioner. Även Birgitta har beskrivit att hon skulle vilja arbeta med samtal, men 

att hon inte har tillgång till det nivåvarierade material som mediateket kan erbjuda. Hon, precis 

som Erika, visar på att nivåskillnaderna inom klassen gör det svårt att genomföra samtal av den 

arten. Det faktum att samtliga lärare av olika skäl valt bort det litterära samtalet gör att de 

förlorar de positiva aspekter som beskrivits av såväl Chambers (1993), Hepler och Hickman 

(2001) och Langer (2005) i form av utbytande av erfarenhet, tankeutveckling och 

meningsskapande. 

Alla de tre lärarna tar även på något sätt in litteratur som är kopplade till elevernas egna liv, 

antingen genom dilemmasagor eller böcker som tas in efter barnens intresse och andra böcker 

som behandlar ämnen som är viktiga i barnens liv. 

Svåra ord, begrepp och genreord (såsom fabel, klassiker, o.s.v.) är även något som plockas upp 

av alla lärarna i undervisningen. Alla tre använder skönlitteraturen till att öka elevernas 

ordkunskap och begreppsvärld på olika sätt. 

Endast en av lärarna, Erika, använder sig av nivågrupperingar, men Birgitta, Lena och Erika 

gemensamt genom barnens egna val av böcker låter eleverna avgöra sin egen nivå. 

Den största skillnaden lärarna emellan är det faktum att två av dem (Birgitta och Erika) 

använder sig av en läslära och därigenom har denna som utgångspunkt i sitt arbete. Lena, å 

andra sidan, har valt att inte använda en läslära utan för istället in och fyller sitt klassrum med 

skönlitteratur. Lena kan genom sitt arbetssätt definieras som en litteraturförmedlare (Hallberg, 

1993), d.v.s. någon som kombinerar sin kunskap om barn- och ungdomslitteratur med kunskap 

om vad barnen behöver litterärt. Alla visar på något sätt under intervjuerna att de vill skapa en 

miljö där läsning är naturlig, men endast Lena beskriver denna miljö som fysisk. 

Alla tre lärare kan uppfattas ha en syn på svenskämnet och läsning som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996) då de alla låter eleverna koppla egna och 

andras erfarenheter till det de läser för att på så sätt öka sin förståelse för sig själva och 

omvärlden. De använder sig därigenom av Cochran-Smiths (refererad i Jönsson, 2007) världen-

till-texten och texten till världen då lärarna för in dilemmasagor, böcker om t.ex. konflikter och 
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böcker utifrån elevernas enskilda intressen. Hos Erika framkommer utöver synen på svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne även tydligt synen på svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne (Malmgren, 1996) då hon väljer Astrid Lindgren till högläsningen för att hon 

anser att Lindgren är en del av det svenska kulturarvet. 

Langer (2005) skriver att läraren ska fungera som ett stöd och en förebild för elevens utveckling 

och val av litteratur. Detta gör lärarna till viss del, men låter även eleverna skapa sina egna 

läsarprofiler (Jönsson, 2007) då de fritt får välja vilka böcker de lånar på biblioteket för att läsa 

i skolan. Såväl Lena som Birgitta har beskrivit hur eleverna genom att botanisera och pröva att 

läsa olika böcker till slut finner böcker som passar deras intressen samt nivå språkligt. Dock 

syns i materialet inte några egentliga tecken på att lärarna hjälper eleverna vid val av böcker på 

det sätt som Brodow och Rininsland (2005) och Molloy (2002) beskrivit. Istället blir det 

eleverna som stöttar varandra vid val av litteratur, i Hepler och Hickmans (2001) anda, vilket 

förvisso kan vara positivt, men lärarens viktiga stöd fattas. Brodow och Rininsland (2005) har 

även visat på att det är centralt att läraren känner sina elever och deras behov och därför lyfter 

fram det den specifika gruppen behöver. Detta gäller även presentationen av begrepp (Hallberg, 

1993; Langer, 2005).  När det gäller val av böcker är Lena till följd av sitt särskilda arbetssätt 

lyhörd och tar in böcker enligt elevernas intresse till deras egna läsning. Detta är inte lika 

aktuellt hos Birgitta och Erika då de inte arbetar på samma sätt. Dock har Erika tagit hänsyn till 

individen genom nivågrupperingar och samtliga lärare tar in sådan litteratur till högläsningen 

som de tror intresserar eleverna. Gällande begrepp så lyfter alla lärarna, som Brodow och 

Rininsland (2005) förespråkar, fram just de begrepp som gruppen behöver. Genom att lyfta fram 

vissa begrepp skapar alla tre lärarna egna tolkningsstrategier och tolkningsgemenskaper 

(Svensson,1989) i respektive klass. 

Vidare så eftersträvar även alla lärare att väcka elevernas nyfikenhet samt att visa att litteraturen 

är värdefull (Brodow & Rininsland , 2005; Svensson, 1989). De tre lärarna beskriver alla att de 

har detta som mål och vill att eleverna ska utveckla en läslust. 

Vid observationerna så har det framkommit att frågor och samtal är en viktig del av 

undervisningen hos de tre lärarna. Det framkommer dock inte på något tydligt sätt hur dessa 

samtal ser ut, även om bl.a. Erika trycker på att det är viktigt att eleverna får prata om det de 

läser. Lärarna stöttar de elever som fastnat eller undrar över något och lyssnar in vad de behöver 

så att de kan utvecklas tankemässigt. Vidare så lyfter alla fram samarbete eleverna emellan som 

något centralt. Dessa kriterier utgör en stor del av Langers (2005) föreställningsbyggande 

klassrum. Dock har undersökningen, som redan nämnts, inte visat de litterära samtal eleverna 

emellan som Langer (2005) menar är centrala i ett föreställningsbyggande klassrum. 

I varje klass går det också att finna ett Community of Readers (Hepler & Hickman, 2001). Detta 

möjliggörs genom att de tre lärarna, i synnerhet Lena, gör litteraturen ständigt närvarande, 

tillgänglig och aktuell. Den ständiga närvaron av skönlitteratur gör att eleverna ser läsandet som 

något som är naturligt. Då begrepp såsom klassiker och fabel förs in så socialiseras eleverna in i 

vad det är att vara en läsare och genom recensionerna och samtal kan eleverna förhandla fram 

olika förhållningssätt till litteraturen. Hepler och Hickman (2001) har visat att barn gärna väljer 

böcker som rekommenderats av andra barn i deras närhet, då det därigenom är lättare att göra ett 

säkert val. När eleverna får tipsa varandra genom recensioner och då de självmant, som Lena 

beskrivit, diskuterar det dem läser med betydelsefulla andra (Svensson, 1989) i form av läraren 
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och klasskamraterna så skapas en gemenskap, ett Community of readers (Hepler & Hickman, 

2001).  

Vilka motiv finns bakom lärarnas didaktiska 

val kring användandet av skönlitteratur i 

undervisningen? – vad hos eleven ska 

utvecklas 

Birgitta, Erika och Lena har i sina motiv till varför de arbetar på ett visst sätt mycket 

gemensamt. De vill alla att eleverna genom läsning av varierad litteratur ska utvecklas språkligt 

och utvecklar såväl ordkunskap som olika sätt att skriva en text eller berättelse. Genom att läsa 

upp recensionerna vill lärarna också ge eleverna en möjlighet att öva sig på muntlig 

framställning och att våga tala inför en grupp. De kan även lära sig mycket om sig själva som 

läsare: vilken nivå de ligger på och vad de tycker om för typ av böcker.  

De egna tankarna är också något som samtliga lärare vill ska utvecklas genom läsningen. Frågan 

är dock hur detta sker om eleverna inte tillsammans får fördjupa sin förståelse genom samtal. 

Chambers (1993) och Jönsson (2007) har beskrivit att utvecklandet av tankar och insyn i andra 

perspektiv sker i samtal elever emellan. Även om samtal av olika slag förekommer, så uteblir 

(som jag tidigare nämnt) de positiva effekter som dessa enligt Jönsson (2007) medför där 

kollektivet stimulerar individen samtidigt som individen stimulerar kollektivet. 

Vidare vill de tre lärarna få fram en läslust hos eleverna så att de överhuvudtaget läser. Erika 

och Lena tar dock resonemanget ett steg längre och vill ge eleverna tillgång till en egen 

läsupplevelse och insyn i att böcker i sig själva kan vara världar. Lenas val att, till skillnad från 

de andra, inte använda en läslära grundar sig i just att hon vill upprätthålla och stimulera ett 

läsintresse, vilket hon anser slås ner av läslärans struktur och krav. Därutöver så vill samtliga 

lärare att böcker ska bli en naturlig del av elevernas liv. De tre lärarna har dessutom gemensamt 

att de genom att belysa vissa berättelser kan närma sig en diskussion om problem av olika slag i 

klassen och även lära sig om andra kulturer och tankesätt. Man kan hos lärarna se att deras 

huvudinställning är det som av Holmberg och Malmgren (1979) benämns läsa för att förstå, 

d.v.s. att elevernas förståelse ska gynnas av läsningen samt att eleverna ska utvecklas. Alla 

lärare har dock nämnt att de vill att det inte alltid är relevant vad eleverna läser, så länge de läser 

överhuvudtaget. Detta kan tolkas som att inställningen till viss del är läsa för att läsa 

(Holmberg & Malmgren, 1979). 

Då det gäller arbetet med bokrecensioner som de tre har gemensamt så har lärarna till viss del 

olika motiv bakom användandet av dessa. All tre lärare vill att elevernas språk ska utvecklas och 

att de ska uppmuntra varandra till läsning genom sina rekommendationer. Lena menar att 

eleverna genom recensionerna kan följa sin egen utveckling gällande bokval, utveckling av 

läsning, skrivning och kunskaper i svenska. Erika menar att recensionerna kan stärka elevernas 

försåelse och lära dem att reflektera över och motivera sina åsikter. Birgitta vill att eleverna med 

hjälp av recensionerna ska våga tala inför en grupp. Frågan blir här om dessa mål är realistiska 

och uppnåbara. Molloy (2002) har lyft fram att det ofta finns en diskrepans mellan lärarens 

motiv till och mål med undervisning och hur eleverna slutligen reagerar på undervisningens 

upplägg. Här kan en sådan diskrepans finnas då målen bakom ett enskilt arbetssätt är så stora - 
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lärarna vill att språket, läslusten, tankarna, läsningen och skrivningen ska utvecklas. Frågan som 

här väcks är om det är realistiskt att uppnå allt detta med endast ett arbetssätt. Chambers (1993) 

och Hepler och Hickman (2001) har tryckt på att om språket, tanken och läslusten verkligen ska 

utvecklas så krävs det litterära samtal, vilket inte finns hos någon av lärarna. Hepler och 

Hickman betonar även att elevernas samtal med varandra, där de kan samtala elev till elev på 

samma nivå, och att det är detta som utvecklar den enskilde eleven. En förutsättning för det 

litterära samtalet är att alla har läst samma bok och därigenom kan diskutera denna, vilket 

eleverna här inte gör. Detta innebär att de litterära samtalen inte kan ske, varför en del av målen 

som satts upp av lärarna blir svåra att uppnå. 

Alla tre lärarna avsätter tid speciellt för elevernas enskilda läsning för att på så sätt visa att 

läsandet och litteraturen är viktig. Lena tar in böcker utefter elevernas intresse, exempelvis 

andra världskriget, vilket teoretikerna visat vara stimulerande för läslusten. Dock bearbetas 

böckerna inte vidare annat än genom recensionerna. Detta får konsekvenser i form av att 

elevernas förståelse av det lästa och tankar kring det inte kan fördjupas då det inte finns samtal 

eleverna emellan (Chambers, 1993; Hepler &Hickman, 2001). Jönsson (2007) ifrågasätter 

vidare huruvida den fria läsningen verkligen är fri om läraren, som i dessa fall, schemalägger tid 

då läsandet ska ske. Hon menar vidare att lärarens ambition att ge eleverna så många och 

frekventa lästillfällen som möjligt kan ha funktionen av ett dolt hot eller tvång, speciellt för de 

elever som inte ser läsning som en positiv upplevelse. Detta skulle kunna leda till att lärarnas 

mål att försöka skapa ett läsintresse hos alla elever på detta sätt för vissa får omvänd effekt: de 

som inte tycker om att läsa blir ännu mindre motiverade för att de aldrig kan komma undan 

läsningen då den sker så frekvent. Vidare har Jönsson (2007) även visat på att den enskilda 

läsningen till stor del sker utan interaktion eller diskussioner elever emellan, varför de positiva 

aspekterna från gemensamma aktiviteter uteblir. Lärarnas ambition att låta eleverna förkovra sig 

ofta på egen hand kan därför tänkas förhindra en chans till utveckling som dessa skulle fått 

genom samarbete. För de elever som inte har ett läsintresse och är omotiverade till att läsa blir 

konsekvenserna av de uteblivna samtalen ännu större. Dessa elever, till skillnad från de som är 

intresserade av läsning, bearbetar inte det lästa på egen hand varför de litterära samtalen är av 

yttersta vikt för att dessa elever ska få ut något av det lästa. Utan samtalen ökar klyftan mellan 

de elever som har en läslust och kan bearbeta läsningen på egen hand och de som är 

omotiverade och inte vill fundera kring det lästa. 

Jönsson (2007) har även undersökt effekterna av elevernas egna läsning. Gällande elevernas 

läsning på egen hand fann Jönsson (2007) att detta, till skillnad från de andra aktiviteterna, var 

ett högst enskilt projekt med få spontana diskussioner eleverna emellan kring det lästa. Detta 

gör att de positiva aspekter som finns med gemenskapen vid andra aktiviteter som sker i grupp 

uteblir. Dock kunde hon se att eleverna då de fick läsa själva och även välja sina böcker 

utvecklade personliga läsarprofiler efter intresse och smak vilket kan vara ett steg i 

identitetsutvecklingen. 

 

Genom Birgittas temaarbete om Astrid Lindgren, Lenas betoning av böcker som värdefulla och 

Erikas återkommande läsning ur Astrid Lindgrens böcker kan man hos alla se ambitionen att 

vidarebefordra ett kulturarv, om inte gällande svensk kultur så gällande en läskultur (Björk & 

Liberg, 1996). Dock är kulturavet som motiv endast uttalat hos Erika som specifikt uttrycker 

detta i intervjun. 
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Lena och Birgitta har båda uttryckt att läsningen ska öka elevernas kritiska tänkande och 

kritiska bemötande av en text. Båda lärarna vill lära eleverna att skilja mellan fakta och fiktion 

och att ifrågasätta sanningshalten i det de läser. 

Både Erika, Birgitta och Lena har lyft fram ambitionen att utveckla barnens tankar och 

världssyn med hjälp av läsandet, att eleverna ska utveckla sina föreställningsvärldar (Langer, 

2005). Genom de tre lärarnas ambition att eleverna ska få syn på andra perspektiv och andras 

tankar så har de även öppnat upp för nya horisonter av möjligheter (Langer, 2005). Det centrala, 

ännu en gång, för att uppnå detta är enligt Langer (2005) samtal.  
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7. Diskussion 

Metoddiskussion 

Gällande metod och validitet så anser jag att jag med metoderna intervju och observation har 

kunnat få svar på de frågor som varit utgångspunkter för undersökningen och att 

frågeställningar och metod hängt samman. Resultaten hade dock möjligen sett annorlunda ut om 

jag valt att använda metoderna i omvänd ordning med observation först och en efterföljande 

intervju. Om man vidare ser till undersökningens reliabilitet så har den med stor sannolikhet, 

som nämnts förut, på något sätt påverkats av att jag känner respondenterna sedan tidigare, även 

om jag eftersträvat att minimera sådana effekter.  

När jag sammanställde mina resultat insåg jag att materialet som besvarar frågan om vilken 

skönlitteratur som används är betydligt mindre i omfång än materialet gällande de andra 

frågeställningarna. Detta beror med stor sannolikhet på mitt metodval och mina formuleringar 

av intervjufrågor. Om jag arbetat på ett annat sätt är det möjligt att jag hade fått ett fylligare 

material till just den frågeställningen. 

Vad denna undersökning inte kunnat visa, då elevernas syn på undervisningen inte tagits upp, är 

huruvida arbetssätten uppfyller de mål och motiv som respektive lärare har för hur de arbetar. 

Studien har inte kunnat visa om undervisningen varit lyckad eller inte på annat sätt än genom de 

möjligen osäkra slutsatser som kan dras av de enskilda lärarnas uttalanden i respektive intervju. 

Dock har undersökningen visat att arbetssätten inte avgör vad som kan uppnås. De tre lärarna 

skiljer sig åt på ett antal punkter gällande såväl arbetssätt och motiv, men har ändå möjligheten 

att uppnå samma mål. 

Jag kan även se en risk att de forskare och begrepp jag valt att utgå ifrån har begränsat vad jag 

har sett då de varit glasögonen genom vilka jag har sett på mitt material. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att få insyn i och ökad kunskap om hur skönlitteratur 

kan användas i undervisningen och vilka motiv lärarna har bakom hur de väljer att använda 

skönlitteraturen. Jag har i mina frågeställningar tagit upp vilken skönlitteratur som används,hur 

den undervisning som innefattar skönlitteratur gestaltas och vilka motiv lärarna har bakom sina 

didaktiska val kring hur skönlitteraturen används. 

Resultaten och analysen av undersökningen har enligt min uppfattning visat att de tre lärarna till 

stor del använder skönlitteraturen i samma syften, t.ex. för att utveckla språket, utveckla tankar, 

utveckla förståelse och utveckla en läslust. Vidare har undersökningen även visat att lärarna på 

många sätt arbetar med samma aktiviteter (bokrecensioner, läsa högt, egen läsning, ta upp svåra 

ord och förklara begrepp) även om sättet att arbeta med dessa skiljer sig åt. Jag har kunnat se att 

det inom den undersökta gruppen trots skillnad i ålder och examensår ändå finns en gemensam 
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kärna i undervisningen. Jag uppfattar det som att det på skolan finns en relativt stor frihet hos 

lärarna att själva avgöra hur de ska arbeta, men att det ändå finns återkommande gemensamma 

drag i arbetet. Om detta är gemensamt endast för skolan eller svenskundervisning i landet 

överlag kan inte denna undersökning visa då det till stor del inte går att generalisera resultaten 

utanför den undersökta skolan. Min slutsats är ändå att det faktum att dessa lärare är kollegor på 

samma skola, och därför samtalar om sitt arbete, säkerligen har varit en faktor som lett till de 

likheter som syns i resultaten. Det faktum att lärarna har liknande motiv och ägnar sig åt 

liknande aktiviteter men ändå arbetar med dessa aktiviteter på olika sätt visar att det inte finns 

ett enda rätt sätt att utöva undervisning på. Varje lärare har gått sin egen väg med 

skönlitteraturen, men har en gemensam kärna. Denna kärna kanske borde säga oss något, att det 

ändå finns något som är centralt för att undervisningen ska nå sina mål. Eller så styrs helt enkelt 

lärarna av det som står i kurs- och läroplaner. 

Även om samtal kring det lästa förekommer så har mina resultat inte visat på några djupare 

samtal elever emellan. Härav uppkommer frågan om den nivå på samtal som existerar hos 

respektive lärare är tillräcklig för att eleverna verkligen ska kunna utveckla sina 

föreställningsvärldar och öppna upp för nya horisonter av möjligheter (Langer, 2005)? 

Litteraturen bearbetas inte på ett sätt där eleverna får utbyta tankar med det djup som krävs för 

att dessa aspekter ska utvecklas. 

Lärarna har alla höga ambitioner med sin undervisning, vilket får mig att tänka på känslan av 

misslyckande. Är målen uttalade för eleverna och hur ställer de sig i så fall till ett eventuellt 

misslyckande? Ett mål som nämnts av samtliga lärare är att eleverna ska utveckla eller få 

tillgång till en läslust. Detta är ett mål som för ett flertal elever kan leda till en känsla av 

misslyckande. De elever som inte tycker om att läsa och därför inte finner en läslust känner 

kanske en press på sig att tycka att läsning är givande. När detta så inte sker så kan en känsla av 

misslyckande infinna sig. Även här blir bristen på samtal ett problem, då dessa hjälper eleverna 

att finna innehåll och mening i det lästa och därigenom en möjlig läslust.  

Ytterligare en fråga blir huruvida målen (t.ex. läslust, tankeutveckling, personlig utveckling) är 

realistiska utan de samtal som så tydligt lyfts fram i litteraturen. Samtidigt kan de höga målen 

vara ett sätt att visa att man ser en kompetens och kapacitet hos eleverna, att lärarna tror på 

elevens förmåga. Jag ställer mig frågan om lärarna valt målen för att de är uppnåbara eller är 

målen ämnade att ge eleverna möjligheten att kunna nå vissa mål och nivåer i utvecklingen? Det 

sätt på vilket undervisningen genomförs är det som avgör vilka möjligheter som finns och 

uteslutandet av samtal utesluter även tillgång till de möjligheter detta kunnat ge i form av 

tankeutbyte, utbyte av entusiasm o.s.v. enligt Chambers (1993) sätt att tänka. 

Svensson (1989) nämner att ett skönlitterärt intresse hos läraren och att denne delar med sig av 

detta till eleverna kan få dem att anamma samma inställning. Detta är något som jag har sett hos 

samtliga lärare i undersökningen. 

Ett flertal av de teoretiker som omnämns i denna uppsats, t.ex. Langer (2005) och Jönsson 

(2007), har lyft fram lärarens roll som stöd och som en del av klassens gemenskap till skillnad 

från den traditionella auktoriteten. Undersökningen har visat att samtliga lärare låter eleverna 

välja böcker själva av väldigt starka skäl. Detta väcker tanken hos mig att det är svårt att hitta en 

balans där man inte berövar eleven det fria valet som visats positivt men ändå hjälper dem på 

rätt väg till utveckling och utmaning. 
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Undersökningen har visat på en mängd sätt att använda skönlitteratur i undervisningen. Det har 

funnits en ambition hos samtliga lärare att eleverna även, utöver via de ordinarie läroböckerna, 

ska kunna öka sin kunskap om olika fenomen genom skönlitteraturen och därigenom även 

utvecklas kognitivt genom att finna nya perspektiv och sätt att tänka. 

Det jag sett i undersökningen har till stor del stämt överens med den tidigare forskning som jag 

tagit del av. Jag har kunnat se de fenomen som de olika forskarna har funnit såsom Community 

of Readers (Hepler & Hickman, 2001), läsa för att förstå (Holmberg och Malmgren, 1979) och 

föreställningsvärldar (Langer, 2005).  

Då denna undersökning skulle fördjupa mina kunskaper om hur skönlitteratur kan användas i 

undervisningen så vill jag här kort presentera vad jag lärt mig. Undersökningens resultat har 

enligt min tolkning visat att skönlitteraturen erbjuder möjligheter i undervisningen. Jag anser att 

användandet av skönlitteratur på många sätt kan komplettera de mer traditionella texterna, 

exempelvis läsläror, i skolan och anknyta mer personligt till den enskilde eleven. När eleven 

känner igen sig i en bok och kanske har haft friheten att välja själv så ökar intresset för läsning 

och lättheten att uttrycka sig. Min uppfattning är att många elever tappar lusten att läsa och att 

utvecklas genom läsningen om denna inte känns meningsfull. Just genom berättelser som 

eleverna kanske får välja själva och känner en koppling till kan denna lust väckas och hållas vid 

liv. Genom att arbeta med skönlitteratur kan även den variation som jag nämnt ovan uppnås, då 

det finns en oändlig mängd böcker och en oändlig mängd sätt att använda dessa på utöver ren 

läsning.  

Genom undersökningen har jag fått uppslag på olika sätt att använda skönlitteratur i min 

yrkesutövning och till hur jag likväl som andra som lärare kan tänka kring valet att ta in 

skönlitteratur i undervisningen. De tre lärarna i undersökningen har alla haft tydliga motiv 

bakom varför de arbetar som de gör, vilket jag uppfattar som viktigt. Som lärare måste du vara 

medveten om varför du gör som du gör för att kunna avgöra om undervisningen fungerar eller 

inte. Om du inte vet varför du arbetar som du gör och varför du anser det viktigt så kommer 

eleverna inte heller förstå varför arbetet som utförs är viktigt.  

Vidare forskning 

Gällande vidare forskning så vore det intressant om någon skulle undersöka resultaten av 

undervisning utifrån en läslära gentemot undervisning utifrån skönlitteratur. Hur regerar 

eleverna och vilka mål uppnås med respektive arbetssätt?  
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Bilagor 

Bilaga 1: observationsschema 

Datum:…………        Respondent:………..     Aktivitet:………………….. 

 

                                    

Gör: Säger: Tolkning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Bilaga 2: intervjufrågor 

 

 Vad har ni läst med klassen? Följdfrågor: poesi?dramatik? 

 Kan du beskriva hur du arbetar med skönlitteratur? 

 Varför använder du det/de undervisningssätt du tog upp? Vilka tankar har lett till 

att du arbetar med skönlitteratur på det/de sätt du just beskrivit? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

 

Bilaga 3: anslag till personalen på skolan 

 

Lystring kära personal! 

  

 Hej allesammans! 

 Jag ska om två veckor börja skriva mitt examensarbete och skulle då 

behöva lite hjälp. 

 Uppsatsen jag ska skriva kommer att handla om skönlitteraturens plats i 

undervisningen, d.v.s. hur den används och vilken roll den har. Jag ska 

utföra en komparativstudie där jag kommer att jämföra arbetet i tre klasser 

och har redan två informanter ( 3A och 3C). Nu skulle jag behöva en till 

klassföreståndare som vill ställa upp som informant. Det enda som krävs av 

den som deltar är att jag får observera någon/några lektioner där 

skönlitteratur ingår samt att jag får göra 1-2 intervjuer á cirka 20 minuter. 

Undersökningen kommer att utföras under veckorna 47 och 48 vid avtalad 

tid med varje informant. 
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Om Du är intresserad av att ställa upp så går det att maila mig på adressen 

nedanför. Annars finns jag också här på skolan hela denna vecka (v. 42) 

samt t.o.m. onsdag nästa vecka. Om Du är intresserad av att delta i studien 

behöver jag veta detta senast måndag 2/11. 

  

Med hopp om samarbete och hjälp, 

 Tove Fredriksson (VFU-student hos ... i 3A) 

                                                                 E-mail: … 

Bilaga 4: brev till respondenterna  

 

Hej! 

 

Först av allt: tack för att du vill ställa upp i min undersökning!  

 

Snart är det dags för mig att utföra min undersökning och därför vill jag nu informera lite om 

vad som gäller så att vi kan komma överens om tid, plats och ramar. 

 

Undersökningen kommer att bestå av en jämförelsestudie där jag jämför hur användandet av 

skönlitteratur inom undervisningen i tre klasser ser ut.  Hur kommer då undersökningen att gå 

till? Jo, först vill jag genomföra en intervju med dig som tar cirka en halvtimme i anspråk där 

jag kommer ställa frågor kring hur du tar in skönlitteratur i undervisningen, hur den används 

samt syftet med de arbetssätt som valts. Jag kommer sedan att utföra en klassrumsobservation 

av ett tillfälle/en dag där undervisning innefattande skönlitteratur är aktuell. Avslutningsvis, om 

så behövs, så kommer jag göra en kort uppföljningsintervju om något nytt dykt upp under 

observationerna eller om något behöver förtydligas.  

Jag planerar att utföra min undersökning under veckorna 47 och 48, så fundera lite och hör av 

dig, så kommer vi överens om när jag ska komma. Jag behöver senast onsdagen den 11/11 ha 

kommit överens med dig om tid och plats för de olika delarna. 

 

Jag vill även informera om att du när som helst har rätt att avsluta din medverkan i 

undersökningen. 

 

Jag ser fram emot ett intressant samarbete. 

Mvh, 

Tove Fredriksson 
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