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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  
Vi har under vår utbildning fått en fördjupad insikt i hur viktigt det är att arbeta med 
skönlitteratur i skolan. Även privat har vi alltid varit intresserade av skönlitteratur och vi är 
båda storkonsumenter av skönlitterära böcker. Detta gemensamma intresse förde oss samman 
och vi insåg att detta var ett ämne som vi ville undersöka noggrannare. Vi har under våra 
VFU-perioder varit på olika skolor där vi mött olika förutsättningar och förhållningssätt till 
arbetet med skönlitteratur i skolan. Detta gjorde oss nyfikna på vad som egentligen påverkar 
användandet av skönlitterära böcker i skolans värld.  
 
Syfte:  
Syftet med vår studie är att medvetandegöra och uppmärksamma betydelsen av olika faktorers 
påverkan när det gäller att ge skönlitteraturen en plats i skolan samt att synliggöra 
konsekvenserna av detta ur ett elevperspektiv. 
 
Vår frågeställning är; 
 

• Vilka faktorer anser lärarna i vår undersökning påverkar arbetet med skönlitteratur i 
skolan? 

 
Metod:  
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning genom att dela ut enkäter till verksamma lärare i 
grundskolan. Anledningen till det var att vi ville nå ut till ett större antal lärare och få ett 
bredare undersökningsmaterial. Eftersom vi inte var intresserade av människors upplevelse av 
ett fenomen valde vi bort intervjuer som metod. Istället ville vi undersöka vilken betydelse 
lärarna ansåg att olika faktorer har för arbetet med skönlitteratur i skolan. 
 
Resultat: 
Vår studie visade att det egna intresset för skönlitteratur är den enskilt största faktorn som 
lärarna anser påverka användandet av skönlitteraturen i skolan. Den näst största faktorn är 
närheten till bibliotek. Faktorer som tid, ekonomi, styrdokument och klassrumsmiljön tilldelar 
lärarna en mindre betydande roll i arbetet med skönlitteratur i skolan.
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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de lärare som tagit sig tid att svara på vår enkät. Utan era 
svar hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning.  
 
Vi vill även tacka vår handledare, Anita Varga, som varit ett stort stöd för oss under hela 
processen med vårt examensarbete.  
 
Slutligen vill vi också tacka läraren, Jan Anderson, på Högskolan Väst för all hjälp och hans 
personliga engagemang. 
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Inledning 
 
De flesta människor har en relation till skönlitteratur, så även vi. Under vår lärarutbildning har 
intresset för att arbeta med skönlitteratur i skolan växt hos oss. Vi har under vår utbildning fått 
en fördjupad insikt i hur viktigt det är med skönlitteratur i skolan. Den insikten har vi erhållit 
framförallt genom föreläsningar, den studentlitteratur som vi har bearbetat samt under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Även privat har vi ett stort intresse för skönlitteratur 
och detta intresse har ökat under utbildningens gång.  
 
Detta gemensamma intresse är grunden till vårt examensarbete, vilket startade med otaliga 
diskussioner om och hur skönlitteraturen användes i de skolor vi varit på. Vi har under våra 
VFU-perioder varit på olika skolor där vi mött olika förutsättningar för arbetet med 
skönlitteratur i skolan. Dels har våra handledare haft olika inställningar till skönlitteratur, dels 
har skolorna haft olika förutsättningar och tillgång till skönlitteratur. Gemensamt för skolorna 
är i alla fall att alla lärare och elever på något sätt berörs av skönlitteraturens värld. 
Nedanstående citat illustrerar det förhållningssätt till skönlitteratur som vi båda förespråkar; 
 

Varje lärare och varje elev vet att det inte är lätt att lära sig något utan att ha lust, intresse och 
glädje inför uppgiften. Att känna sig som en skrivande och läsande människa är omvälvande och 
lustfyllt, världen vidgas, litteraturens skatter och läsandets glädje ger nya dimensioner åt 
tillvaron och den egna uttrycksförmågan blir viktig i individens växt (Språket lyfter, Skolverket 
2003 s.10).   

 
En viktig insikt som vi kommit fram till under våra gemensamma samtal kring läsning och 
böcker har varit att kärnan, som all undervisning kretsar runt, är att eleverna kan läsa.  
Eleverna måste möta litteratur som väcker intresse och ger vilja till fortsatt läsning. Om 
eleverna upptäcker läsandets mening finner de snart textens makt att roa, trösta, tillfredsställa, 
utmana och förskräcka, vilket ger motivation till att ta sig an en ny bok (Alleklev & Lindvall, 
2000).  
 
Vi tror att om eleverna finner mening i sitt läsande gynnar det hela lärandet i skolan. Nyckeln 
till läsandet går genom böckernas värld tror vi. Det är även intressant för oss inför vår 
kommande yrkesroll att öka vår medvetenhet om vilka faktorer som är betydelsefulla för att 
lyckas ge skönlitteraturen den plats i skolan som vi anser att den förtjänar.  
 
Att skönlitteratur är viktig är nog de flesta inom skolan medvetna om. Därför har vi försökt 
inrikta oss på vilka faktorer som är betydelsefulla för arbetet med skönlitteratur i skolan. Våra 
funderingar har varit många och det har varit svårt att begränsa sig. Vi har valt att undersöka 
vad de kvalitativa och kvantitativa olikheterna i användandet av skönlitteratur i skolan kan 
bero på. Vi vill med vår uppsats identifiera, analysera och problematisera dessa skillnader 
som vi tror bottnar i en rad olika faktorer som t ex lärarna själva, skolverkligheten och 
lärarutbildningen. Vi hoppas även med vår uppsats kunna ge förslag på förbättringar inom 
detta område. 
 
Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter till verksamma lärare, 
detta för att få ett bredare underlag där man kan göra jämförelser mellan olika variabelvärden. 
Enligt Trost (2001) kan en kvantitativ undersökning visa på olika samband mellan olika 
faktorer. Det är just det vi vill försöka påvisa genom vår kvantitativa undersökning.  
 
För att kunna göra en kvalitativ jämförelse har vi valt att studera tidigare forskning och 
styrdokument genom ett historiskt perspektiv (Kvale, 1997), detta för att få en uppfattning om 
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hur resultatet av vår undersökning förhåller sig till övrig samtida forskning inom vårt valda 
område. Tanken med vår undersökning är att identifiera de faktorer som påverkar 
användandet av skönlitteratur i skolan. Vi tror att det är viktigt att öka medvetandet omkring 
vad som påverkar och gynnar arbetet med skönlitteratur i skolan. Förhoppningsvis kan detta 
vara intressant för både lärare, rektorer och elever samt alla andra som är involverade i barns 
läsning.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att medvetandegöra och uppmärksamma betydelsen av olika faktorers 
påverkan när det gäller att ge skönlitteraturen en plats i skolan samt att synliggöra vad 
konsekvenserna kan bli för eleven. Med utgångspunkt i läraren kommer vi att söka identifiera, 
analysera och problematisera de faktorer som styr arbetet med skönlitteratur i skolan samt 
relatera dessa faktorer både till övergripande skolpolitiska frågor och diskutera elevernas 
utsatthet och rättighet till de skönlitterära böckernas värld. 
 
Vår frågeställning är; 
 

• Vilka faktorer anser lärarna i vår undersökning påverkar arbetet med skönlitteratur i 
skolan? 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi anser inte att vi har någon specifik teoretisk utgångspunkt som passar in på vår studie utan 
vi har försökt att analysera resultatet ur olika perspektiv. Vi har genomfört vår undersökning 
utifrån vår egen utgångspunkt där vi tycker det är viktigt att använda skönlitteratur i skolan på 
ett genomtänkt och didaktiskt sätt som främjar den enskilde elevens utveckling. Det är viktigt 
för oss som framtida pedagoger att ha en medvetenhet om hur valet av skönlitteratur påverkar 
elevernas läsutveckling och läsintresse. Vi tror att genom att identifiera olika faktorers 
betydelse underlättas arbetet med skönlitteratur i skolan. Om man som pedagog kan hitta 
litteratur som fångar elevens intresse och ökar elevens medvetande om andras livsvärld kan 
man grundlägga ett livslångt intresse för läsning och för andra människors livssituationer och 
förutsättningar.  
 

Definition av centrala begrepp 
 
Under denna rubrik vill vi förtydliga de begrepp vi ofta använder oss av i vårt examensarbete. 
I vår uppsats använder vi oss av båda begreppen undersökning och studie. Med dessa begrepp 
avser vi vår egen forskning. När vi använder oss av begreppen respondent eller de tillfrågade 
avser vi de lärare som svarat på vår enkät. I andra fall när vi talar allmänt om lärare avser vi 
lärare som profession. Vi använder oss också av begreppen lärare och pedagog som 
synonymer. 
 
När vi använder oss av begreppet skönlitteratur talar vi inte om läroböcker och facklitteratur 
utan annan litteratur som utgörs av fiktiva berättelser (www.wikipedia.org). Den skönlitteratur 
som vi avser är litteratur som inte alltid berättar sanningen utan beskriver mänskliga känslor 
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och tankar på ett subjektivt sätt. Den typen av litteratur kan utgöras av poesi/dikter, prosa 
såsom romaner och noveller samt drama/dramatik. Genom att känna till och använda sig av 
olika genrer och stilar av skönlitteratur ökar möjligheten att fånga varje enskild elev. 
 
I de fall vi talar om litteratur i allmänhet avser vi både facklitteratur och skönlitteratur. I 
lärarens roll som litteraturförmedlare ingår att välja relevant litteratur med hänseende till det 
mål man har med kunskapsförmedlingen och med tanke på de didaktiska konsekvenserna för 
eleverna. Vissa begrepp som kan kännas självklara när man läser till lärare men som kanske 
inte är självklara för läsaren kommer vi att försöka förklara närmare när vi använder dem i 
texten. 

Kort presentation av betydande forskare 
 
Här kommer vi att presentera några olika forskare och deras syn på arbetet med skönlitteratur 
i skolan. Vi har valt att göra detta eftersom vi återkommer till dem i vår undersökning och 
kommer att hänvisa till dem flera gånger. 
 
Gunilla Molloy är lärarutbildare på lärarhögskolan i Stockholm. Molloy har i sin 
doktorsavhandling Läraren, litteraturen och eleven undersökt vad som händer i mötet mellan 
dessa tre. Hennes forskning har till stor del utgått från de didaktiska frågorna, vad, hur och 
varför. Hon har i denna forskning även tittat på andra aspekter, såsom klass, kön och etnisk 
bakgrund. Genom att tolka och analysera vad som kan hända i mötet mellan läraren, 
litteraturen och eleven i skolan bidrar hon till att utveckla ämnesdidaktiska diskussioner 
främst inom svenskämnet. 
 
Författaren Lars-Göran Malmgren har bland annat studerat elevers förhållande till litteratur. 
Han har forskat om hur elever uppfattar litteratur och vad de har för relation till litteratur. 
Malmgren sammanfattar olika synsätt på svenskämnet och delar in dessa synsätt i tre olika 
kategorier, som färdighetsämne, litteraturhistoriskt och erfarenhetspedagogiskt. Dessa synsätt 
ligger till grund för ämnesdebatten, hur läromedlen och kursplaner utformas. Läraren anpassar 
sin undervisning utifrån det synsätt läraren har på svenskämnet. 
 
Per Olov Svedner har lång erfarenhet av svenskundervisning och lärarutbildning i svenska 
samt har skrivit många böcker som tar upp didaktik och metodik. Han anser att skolans 
viktigaste ämne är svenska och lyfter fram frågan om hur man bör arbeta i detta ämne. 
Svedner poängterar den tydliga förändringen i kursplanerna från kunskap om litteratur till 
kunskap genom litteratur. 
 
Bengt Brodow är f.d universitetslektor, lärarutbildare och läromedelsförfattare och 
Kristina Rininsland är grundskollärare med erfarenhet av lärarutbildning och 
försöksverksamhet. Dessa två har tillsammans skrivit flera böcker där de undersökt hur lärare 
och elever upplever skolverkligheten. De grundar sin forskning på intervjuer med ett stort 
antal lärare och poängterar vikten av ett forskande, reflekterande arbetssätt speciellt när 
styrdokumenten ger ett större utrymme för egen tolkning. 
 
Gun Malmgren arbetar i Lund på en litteraturvetenskaplig institution med pedagogiska frågor. 
Hon arbetar också med fortbildning i svenska och forskar om svenskämnet i gymnasieskolan. 
Tillsammans med Jan Thavenius har hon bland annat granskat svenskämnets förvandling i ett 
historiskt perspektiv. 
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Jan Thavenius är professor i litteraturvetenskap och verksam vid lärarutbildningen i Malmö. 
Han har skrivit böcker om språk, litteratur och undervisning samt deltagit i debatter och 
skolforskning. Han har engagerat sig i de kulturella förändringarna i samhället och hur skola 
och lärarutbildning har ändrats över tid. Vidare varnar Jan Thavenius för att skolan, som är 
den offentliga sektorns största kulturförmedlare och kulturskapare, riskerar att bli den minst 
synliga i det demokratiska samhällets diskussion. Det är viktigt att experter, administratörer 
och intressegrupper inte får för stort inflytande över förnyelsen av skola och lärarutbildning. 

Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt har vi tänkt analysera läroplaner och kursplaner för att försöka se hur de har 
förändrats genom åren. Vi tänker också jämföra och analysera vad olika författare och 
forskare säger om hur skönlitteraturen används i skolan och hur denna användning har 
förändrats över tid.  
 
Även lärarens roll som litteraturförmedlare och förebild är något som vi tänker undersöka. Vi 
anser att läraren själv är en betydande faktor och det är något som vi tänker fördjupa oss i. 
Pedagogens eget intresse tror vi är en faktor som påverkar valet av förmedlad litteratur och 
den faktorn kan få stora konsekvenser för varje enskild elev. 
 
Vi är medvetna om att det är otroligt mycket som påverkar användandet av skönlitteratur i 
skolans värld och vi har försökt att identifiera så många olika faktorer som möjligt för att 
kunna hitta ett svar på varför det kan skilja sig mellan olika skolor och hur den enskilde 
eleven kan påverkas av det. För att göra bakgrunden så tydlig som möjligt för läsaren har vi 
delat upp denna rubrik i några underrubriker som alla har anknytning till de faktorer vi 
identifierat. 

Styrdokumenten  
 
De ständiga förändringarna i vårt samhälle med nya forskningsrön om lärande och ändrade 
läroplaner har gjort att även lärarna måste förändra sitt sätt att arbeta. Läroplanerna har gått 
från regelstyrning till målstyrning och detta ställer helt andra krav på arbetssätt. I den tidigare 
läroplanen (Lgr 80) hade skönlitteraturen en tydlig dominans i ämnet svenska.  

 
Skönlitteraturen bör särskilt uppmärksammas. Litteraturläsningen i skolan och hemmet skall syfta 
till att skapa ett bestående bok- och läsintresse. I litteraturen skall eleverna få möta verkligheten så 
som andra människor upplever och tolkar den. De skall få inblick i materiella och sociala villkor i 
olika tider i olika delar av världen. Möten med människor i litteraturen skall ge dem lustfyllda 
upplevelser av skönhet, humor och spänning men också ge dem perspektiv på sig själva i 
förhållande till deras egen och andras livssituation. Eleverna skall bli bekanta med människor och 
miljöer i ett stort antal barn- och ungdomsböcker. (Lgr 80, s.134.) 

 
I dagens samhälle är ord som förändringsbenägen, flexibel och stresstålig vardagsmat i 
arbetsansökningar och det samhälle vi lever i har ändrat utformning med tiden. Detta har 
medfört att även skolan och lärarrollen har förändrats. Den gällande läroplanen (Lpo94) 
uttrycker sig inte specifikt om skönlitteratur men den säger att: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (s. 1). 
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Vidare säger läroplanen (Lpo94) att skolan skall skapa förståelse för andra och en 
inlevelseförmåga i andra människors situation. I dagens mångkulturella samhälle kan 
litteraturläsning ge eleverna möjlighet att ta del av andra människors liv och livsvillkor under 
olika tider och i olika länder. Det är här vi ser kopplingen mellan skönlitteraturens plats i 
skolan och empati med andra människor och deras situation. 
 
Skillnaden mellan Lgr 80 och Lpo 94 är att den senare läroplanen är mer abstrakt och 
möjligheten till egen tolkning är större. I Lpo 94 finns ett ökat utrymme för egna tolkningar 
och binder inte lärarna till en viss metod eller ett visst stoff (Brodow & Rininsland, 2005). 
 
Den främsta uppgiften skolan har är att se till att alla barn kan läsa, förstå och använda texter. 
Samhällsutvecklingen har gjort att skriftspråket är mer i centrum än någonsin förr. Idag krävs 
det att eleverna måste ha en hög läsfärdighet för att klara sig i arbetslivet och samhället. Det 
blir färre och färre arbeten som inte kräver utbildning.  
 
I kursplanen för svenska anges dels vilka mål undervisningen har att sträva mot och dels vilka 
mål eleverna skall ha uppnått i år fem och år nio. Molloy (2002) menar att här finns det stort 
utrymme för varje lärare att tolka kursplanen. I ämnets karaktär och uppbyggnad nämns både 
orden språk och litteratur men Molloy menar att detta är komplicerat eftersom det inte 
innefattar en tydlig beskrivning på vems språk och litteratur kursplanen syftar på. Även 
Svedner (1999) anser att de mest centrala två punkterna i kursplanen för svenska är språket 
och litteraturen. Vidare menar Svedner att det är svårt att definiera hur arbetet i svenska ska se 
ut och att det är många åsikter och viljor som ska sammanfogas. Det är dock klart att språket 
är en mycket viktig del för människan även om målen kan tolkas på olika sätt.  
 
Malmgren (1996) menar att styrdokumenten i svenska genom Lpo94 har blivit mer 
svårtolkade. Språk och litteratur beskrivs som ämnets centrala innehåll. Eftersom både 
uppnåendemålen och strävansmålen har kortats ner blir de också ännu mer svårtolkade. Delvis 
beror det på att det är upp till varje skola och kommun att tolka läroplanen. Vi tolkar detta 
som att det ger varje enskild lärare en ökad pedagogisk frihet.  
 
Redan i början på nittiotalet påpekade Thavenius (Malmgren & Thavenius red. 1991) att 
ämnet svenska genom ett historiskt perspektiv är svårt att få grepp om. Han menar att 
innehållet i svenskämnet inte går att precisera helt. Det ser olika ut på olika skolor, mellan 
olika lärare, olika vid skilda tider och olika för eleverna. Det är mycket viktigt att komma ihåg 
det när man för diskussioner om svenskämnets innehåll. Varje undervisningssituation är 
speciell och varje lärare utformar undervisningen utifrån sina egna värderingar av innehållet. 
 
Även Malmgren (Malmgren & Thavenius red. 1991) skrev i samma bok att svenskan skall bli 
ett mer stoffstyrt ämne. Stoffet ska förmedlas genom lämpliga läromedel och stoffet ska bidra 
till kommunikationsträning. Det mest prioriterade skall vara litteraturläsningen och 
grammatiken ska komma i andra hand. 
 
Isling ( i Malmgren & Thavenius red. 1991) uttryckte det på följande sätt:  
 
           Arbetet i skolan – och det gäller även läsningen – syftar enligt de fastställda målen till mer än att 

ge mätbara färdigheter och kunskaper. Det ska också utveckla personligheten och den sociala 
förmågan, så att de unga i sin tur som vuxna kan utveckla arbetsliv och samhälle efter demokratins 
värderingar (s.156). 
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Den gällande läroplanen (Lpo94) fastställer också skolans uppdrag att utbilda eleverna till 
medborgare som är medvetna om de grundläggande värden som vårt demokratiska samhälle 
bygger på.  

Lärarutbildningen 
 
Pedagogens inställning till att använda sig av skönlitteratur i undervisning kan bero på vilken 
vikt som lagts på ämnet skönlitteratur i lärarutbildningen. På samma sätt som styrdokumenten 
har förändrats över tid så har också lärarutbildningens utbildningsplaner ändrat sig och dessa 
är ständigt utsatta för diskussion och kritik. Kritiken handlar vanligtvis om att utbildningen är 
kravlös, oakademisk, saknar forskningsbas och att den inte tar upp frågor som är relevanta för 
yrket i praktiken. I media talas det ofta om att det saknas forskningsanknytning och att 
lärarutbildningen inte skapar förändringsberedskap samt att det saknas ämneskunskap. 
Konflikten mellan den forna ämneslärarutbildningen och klasslärarutbildningen kan 
representera olika attityder till själva undervisningssituationen. Skillnaden ligger i vad man 
som lärare anser är viktigast, ämnet/stoffet eller eleven. (Carlgren & Marton, 2003) 
 
Malmgren (1996) menar att syftet med att bedriva klassrumsforskning är att medvetandegöra 
för lärare vad som egentligen sker i den praktiska undervisningen. Vidare säger Malmgren att: 
”Utvecklingen av läraren–som–forskare-modeller är en viktig uppgift inom den 
forskningsmässiga överbyggnaden till den nya lärarutbildningen.”(Malmgren, 1996). Med 
detta menar Malmgren att till skillnad från den konventionella klassrumsforskningen där det 
är en utomstående och oberoende forskare som dokumenterar och analyserar vad som sker i 
klassrummet måste läraren själv bli delaktig i forskningen om vad som händer i klassrummet.  
 
Utformningen av lärarutbildningen är ständigt i fokus genom debatter och utvärderingar och 
förändringar i samhällets attityder. De senaste årens lärarutbildning lägger stor vikt vid att se 
läraren som en reflekterande praktiker där metoder som aktionsforskning och 
reflektion/utvärdering av lärarens eget arbete står i centrum. Lyfts den pedagogiska 
forskningen inom området skönlitteratur under lärarutbildningen och studenten ges möjlighet 
att diskutera och pröva olika sätt att arbeta ökar också förutsättningarna för att lyckas i sin 
kommande yrkesroll.  
 
Högskolor profilerar sig med att ha ett arbetsintegrerat lärande (AIL) i programmen för 
lärarutbildningen. Så här skriver Högskolan Väst i lärarprogrammet, 270 hp, med start hösten 
2007.  

Högskolan Väst har profilen arbetsintegrerat lärande vilket innebär att de teoretiska studierna 
här varvas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som är en integrerad och mycket viktig 
del av lärarutbildningen och har till syfte att ge dig tillfälle att utveckla såväl din yrkeskunskap 
som förmågan till reflektion. (www.hv.se) 

 
Citatet visar att det läggs särskild vikt vid reflektion och de didaktiska frågorna Vad? Hur? 
och Varför? När läroplanerna ger varje skola och enskild lärare större frihet att tolka målen 
ökar också kraven på lärarnas utbildning.   

Läraren 
 
Vilken betydelse har då läraren som faktor när det gäller användandet av skönlitteratur i 
skolan? Många studier visar att lärarens eget intresse för skönlitteratur har stor betydelse för 
hur lärarna tolkar styrdokument och planerar sin undervisning (Brodow & Rininsland, 2005). 
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Det är viktigt att man som lärare inser sin egen betydelse för användandet av skönlitteratur i 
skolan. Eftersom styrdokumenten ger ett stort utrymme för egen planering ställer det stora 
krav på läraren som person. Skolans dubbla uppdrag, att både förmedla fakta och samhällets 
normer och värderingar, kan leda till en konflikt för de lärare som värderar sitt ”skolämne” 
högre än de demokratiska värderingarna (Molloy, 2007). Vidare menar Molloy att lärarna 
måste tillgodogöra sig nya begrepp och det nya språk som ständigt utvecklas och forskas 
kring i den verkligheten där de bedriver sin verksamhet. Det är inte längre en självklarhet att 
läraren skall sitta inne med alla svar utan elever och lärare ska tillsammans söka ny kunskap 
och utveckla sina tankar om olika företeelser inom den egna livsvärlden.  
 
När det gäller skönlitteratur och läsning av olika texter är det viktigt att läraren blir synlig som 
läsare (Molloy, 2003). Eleverna måste känna att de blir delaktiga i tolkningen och att deras 
röster väger lika tungt som lärarens. Det ska vara en självklarhet att läraren har läst samma 
bok som eleverna och att även eleverna kan föreslå en bok som de tycker är intressant. Boken 
kanske tar upp ämnen som berör och som de vill diskutera i klassen. Klassrummet skall vara 
en plats där dialogen mellan människor blir synlig och accepterad. Eleverna måste få känna 
sig betydelsefulla och respekterade för sina åsikter och tankar.  
 
Ejeman och Molloy (1997) menar att boksamtal är en viktig del i arbetet kring 
litteraturläsning. De anser att samtalen kan inledas innan eleverna läst boken. Till exempel 
kan eleverna få någon form av fråga som de kan fundera på under tiden de läser. Detta 
resulterar förhoppningsvis i att eleverna själva får igång ett reflekterande tankesätt där de 
funderar omkring texten och dess betydelse. Även Chambers (1993) poängterar att läraren ska 
försöka ställa frågor som kan anknyta till elevernas egna erfarenheter och upplevelser vid 
boksamtal. Eleverna måste få känna sig trygga, sedda och få kunskap om att allt är värt att 
berättas.  
 
Lärarens eget förhållningssätt till skönlitteratur är givetvis betydelsefullt men kanske inte helt 
avgörande. Enligt Brodow och Rininsland (2005) är en pedagog som visar ett brinnande 
intresse för skönlitteratur en bra förebild för att väcka intresse för läsning hos eleverna. Är 
pedagogen dessutom engagerad i sina elever och visar uppskattning för dem är det ytterligare 
en socialisationsaspekt. Ibland räcker dock inte det för att övertyga tveksamma elever som 
kanske anser att det är bättre att leva sitt eget liv utan att ta del av andras livsvärld. Då gäller 
det att pedagogen har ett brett register av argument för att övertyga dessa elever, men också 
olika metoder att arbeta med skönlitteratur som gynnar den enskilda eleven. 
 
En betydande faktor för användandet av skönlitteratur i skolan är den omvända lärarrollen där 
eleverna får chansen att ställa frågor om litteratur till läraren istället för tvärtom. Det är inte 
längre en självklarhet att läraren skall sitta inne med alla svar utan elever och lärare ska 
tillsammans söka ny kunskap och utveckla sina tankar om olika företeelser inom den egna 
livsvärlden (Brodow & Rinisland, 2005).  
 
De barn och ungdomar som växer upp i dagens samhälle beskrivs ofta som väldigt 
framtidsinriktade. De har en klar uppfattning om hur deras framtid kommer att se ut gällande 
bostad, yrke och livsstil etc. Att överta normer och sätt att tänka från äldre generationer är inte 
lika självklart numera. Som vuxen har man heller ingen självklar auktoritet bara för att man är 
vuxen (Klerfelt i Carlgren red. 1999). Man måste förtjäna sin auktoritet och visa varför man 
ska ha auktoritet samt varför man ska behålla den. 
 

 8



För den enskilde läraren är det viktigt att reflektera över sin yrkesutövning och se både 
möjligheter och svårigheter i läraruppdraget. Skönlitteraturen har en viktig roll när det gäller 
att överbrygga dessa olika uppdrag. Vanligtvis har lärarna en bra förklaring på de didaktiska 
val de gör och en stor kunskap om teorierna bakom praktiken. De kan enkelt visa hur denna 
praktiska undervisning skall leda till de uppnåendemål som finns i styrdokumenten.  
 
Även Hallberg (1993) betonar vikten av att pedagogen har god kunskap om barn och 
ungdomslitteratur för att kunna vara en positiv litteraturförmedlare. Det krävs goda kunskaper 
om elevernas litterära behov och vad som erbjuds. Som pedagog måste man följa vilka 
nyutkomma barn- och ungdomsböcker som släpps på marknaden samt läsa recensioner och 
artiklar om litteratur för att följa med i utvecklingen.  
 
Om man kan förändra sitt synsätt kan man också förändra sitt eget arbetssätt (Thors Hugosson 
red, 2005). Det är viktigt att komma ihåg att lärande är en livslång process och att alla möten 
med andra människor berikar oss som människor på det ena eller andra sättet. När man tycker 
om någonting är det lätt att vara positivt inställd till detta och vilja förmedla det vidare till 
andra. Men lärare är också människor med olika livssituationer och förutsättningar som gör 
att de inte alltid väljer det sätt att undervisa som de egentligen skulle vilja. Genom att som 
lärare reflektera och kontinuerligt utvärderar sitt eget arbete, både enskilt och tillsammans 
med andra pedagoger kan man få tillgång till andra sätt att se på saker och ting.  

Andra faktorer 
 
Under denna rubrik tänker vi analysera några andra faktorer som vi anser har betydelse för 
användandet av skönlitteratur i skolan. Med tanke på de ständiga förändringarna i dagens 
samhälle ändras förutsättningarna hela tiden för lärarens arbete. En aspekt som dock inte kan 
kallas för faktor i detta sammanhang är hur klassrumsmiljön är utformad. Indirekt kan det 
dock vara en ekonomisk faktor som påverkar utformningen av klassrumsmiljön. Där kan vi se 
att rektorn i egenskap av chef över verksamheten har en betydande roll och ett stort ansvar. 
 
Vi har analyserat utformningen av skolan och klassrummets betydelse samt tillgången till 
bibliotek och bibliotekspersonal eftersom vi anser att dessa faktorer påverkar lärarens sätt att 
arbeta. En annan faktor som vi valt att belysa är samarbetet mellan lärare och 
bibliotekspersonal. Det är också något som vi anser att rektorn kan påverka genom sitt sätt att 
leda skolan. Dessa faktorer kommer vi också att återkomma till i vår avslutande diskussion. 

Klassrummet 
Det finns många olika saker som styr hur klassrummets miljö är utformad. Skolbyggnaden, 
timplaner, läromedel och personalen på skolan är inblandade i undervisningen. Allting 
påverkas av ett system som är utformat för skolans värld och det är inte alltid lätt att ändra på 
invanda mönster. Den materiella strukturen i samhället styr hur klassrummen utformas (Tiller, 
1999) och för den lärare som vill förändra invanda mönster blir uppdraget komplicerat. Det 
krävs att man lyfter på locket till den stora låda som i vanligt tal kallas skola och ser dess 
möjligheter. Tiller anser att många gånger är placeringen av klassrum, lärarrum, rektors 
kontor, matsal m.m. beroende på hur stor vikt man lägger vid arbetet. Många gånger styr 
gamla traditioner utformningen av nya skolmiljöer trots att lärare och elever har en annan syn 
på en stimulerande miljö och utformning av klassrum. 
 
Lindö (2005) skriver om de olika A- B- och C-miljöer som Skolverket tar upp i sin 
kvalitetsgranskning från 1999. I den granskningen framgår att A-miljön är den mest ideala för 
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att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Den miljön kännetecknas av att läsande och 
skrivande utförs i meningsfulla och funktionella sammanhang. A-miljön har en reflekterande 
lärandemiljö och inbjuder till dialog mellan lärare och elev. Motsatsen till A-miljön är C-
miljön där monolog råder och lärandet är mer åt det reproducerande hållet. Någonstans mellan 
dessa ligger B-miljön som kan ha drag åt båda hållen. Tyvärr visar granskningen att A-miljön 
är den minst förekommande i svenska skolor trots att den är den bästa miljön för att främja 
läs- och skrivutveckling.  
 
Kontrasten mellan det monologiska klassrummet och det dialogiska är något som också 
Dysthe (1996) tar upp. Dysthe menar att det inte finns ett klassrum som är antingen eller men 
att man ska tänka på hur man använder samtal och skrivande för att främja inlärning. Det 
dialogiska klassrummet är det som är mest utvecklande för eleverna och 
tvåvägskommunikation är att föredra framför envägskommunikation. Vidare påpekar Dysthe 
(1996) precis som Tiller (1999) att det är viktigt att undervisningen utgår från elevernas egna 
livserfarenheter och inte bara läroböcker. 

Bibliotek 
Är det en fördel för eleverna om den skola de går på har tillgång till bibliotek? I biblioteken 
finns oftast utbildad personal och en stor mängd böcker, film, cd-skivor och datorer med 
tillgång till Internet. I vår undersökning skiljer vi på stadsbibliotek och skolbibliotek med den 
skillnaden att det vi kallar stadsbibliotek är ett bibliotek som allmänheten har tillgång till.  Det 
har utbildad bibliotekspersonal och drivs av kommunen.  
 
Ett skolbibliotek kan däremot se ut på många olika sätt. Det kan finnas både med och utan 
personal och vara mer eller mindre uppdaterat gällande litteratur och annan media. Den 
ansvarige för skolbiblioteket kan vara en pedagog med eller utan formell 
bibliotekarieutbildning eller kanske i vissa fall skolledningen. Eftersom det skiljer sig otroligt 
mycket mellan skolorna är det inte vilken typ av bibliotek som är avgörande för ett lyckat 
resultat. Det viktiga i sammanhanget är hur samspelet fungerar mellan den personal som 
arbetar på de olika platserna. 
 
I rapporten Textflytt och sökslump (Alexandersson & Limberg, 2004) presenteras olika 
intressanta samspelskonstellationer mellan lärare och bibliotekspersonal. Vid en 
sammanställning av olika konstellationer framgår det att det finns många olika varianter när 
det gäller samspel. I själva intervjuunderlaget till rapporten beskrivs dessa som individuella 
och oregelbundna. Förutsättningarna för ett lyckat samspel beror oftare på den aktuella 
situationen och de olika individerna än på de föreskrivna reglerna. 
 
Även utländsk forskning poängterar betydelsen av samverkan mellan de olika 
yrkesgrupperna. Williams och Wavell har gjort en studie om hur skolbibliotek påverkar 
lärandet. Undersökningen gjordes på mellan- och högstadieskolor i Skottland mellan 1999 
och 2001. En viktig lärdom från studien var: 
 

However this is tackled, collaboration between the teacher and the librarian is necessary to provide 
an understanding of the common goals and how the integration of the two professions can enhance 
learning (Williams & Wavell, s.133, 2001). 

 
Genom samverkan mellan de olika yrkesrollerna främjas det livslånga lärandet, både för 
lärare och för elever.  
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I takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt har även vikten av 
informationssökningen ökat. Både bibliotekariens roll och pedagogens roll har förändrats 
genom detta. Från att biblioteket har varit en plats där man huvudsakligen söker och finner 
information har det ändrats till en plats där man använder och kritiskt granskar information.  
 
Bibliotekarierna har fått ett stort ansvar för introducering och utveckling av IT i skolan. Detta 
har medfört att biblioteken har fått en stärkt pedagogisk roll (Limberg, 2003) i skolan. Vidare 
menar Limberg (2003) att bibliotekarien numera har dubbla roller, både informationsexpert 
och litteraturkännare på samma gång.  

Rektorn som chef och ekonomiskt ansvarig 
Den person som har mest inflytande över integreringen av bibliotekens roll i skolan är 
rektorn. För att en skola ska utvecklas krävs att rektorn tar huvudansvaret för dess utveckling. 
Det är viktigt att pedagogerna och bibliotekarierna har ett gott samarbete och största respekt 
för varandras arbete och kunskaper. I skolverkets rapport Tid för lärande (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003) påpekas rektorns ansvar att fungera som bro mellan bibliotekens och 
skolans olika världar. Genom sitt ledarskap kan rektorn arbeta strukturerat mot mål som leder 
till ett bra samarbete mellan dessa olika yrken. Genom att ha en stor förståelse för varandras 
yrke och olika förutsättningar kan man främja den gemensamma skolutvecklingen.  
 
I detta resonemang är det viktigt att skilja på att ha en öppen humanistisk målstyrning eller en 
sluten teknisk målstyrning (Tiller, 1999). Med en öppen målstyrning eller begreppet 
värdestyrning som Tiller (1999) hellre använder när han talar om mål som har humanistisk 
bakgrund ser man mer till människors möjlighet att växa som individer. Den slutna 
målstyrningen är mer ekonomisk och hör hemma i den finansiella tillväxtens värld.  I dagens 
samhälle kretsar mycket kring ekonomi, effektivitet och tillväxt menar Tiller (1999). Det är 
modernt att kvalitetssäkra den privata sektorn och detta fenomen har spridit sig till den 
offentliga sektorn och skolorna. Därför är det extra viktigt att som rektor, med ansvar för både 
ekonomi och personal, se till att det didaktiska mötet blir till ett mål som ska styra och 
inspirera det vardagliga arbetet. Genom utvecklingsarbete och projekt som utmynnar i lokala 
arbetsplaner kan man gynna sådan värdestyrning där samarbetet över gränserna blir tydliga. 
Vidare menar Tiller (1999) att genom att ha en kunskapssyn som är förankrad i den lokala 
verkligheten ökar nyfikenheten och lusten att lära sig mer om samhället. 

Samarbete 
Rapporten Tid för lärande (Myndigheten för skolutveckling, 2003) tar också upp vikten av att 
förtydliga innebörden av vad man menar med samarbete. Det är inte självklart att ordet har 
samma innebörd för varje enskild person. På grund av detta är det viktigt att man reder ut vad 
som menas med samarbete och klargör vad man menar. Eftersom människor har olika 
förväntningar och synsätt lägger man också in olika innebörd i orden.  
 
På varje skola är det viktigt att klargöra vilket synsätt som gäller beträffande samarbetet 
mellan bibliotekarie och pedagog. På detta sätt kan man bidra till att skapa ett så bra 
arbetsklimat på skolan som möjligt. Genom att tydliggöra vad som förväntas av varandra 
lägger man grunden för samarbetet. Detta tydliggörande kan undvika missförstånd och öka 
medvetenheten för de positiva effekterna av samarbete.  
 
Många gånger är bristen på kommunikation och förståelse för varandras arbetsuppgifter 
källan till missförstånd och förutfattade meningar. Vi människor har en tendens att se på 
världen utifrån våra egna ögon i första hand och tolka omvärlden på ett sätt som sätter den 
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egna upplevelsen i centrum. Även omständigheter runt omkring arbetssituationen, såsom 
avsaknad av tid, dialog och bristande intresse för samarbete, påverkar utfallet av att lyckas 
med utvecklingen av skolan som helhet. Vi menar att den forskning som vi tagit del av i detta 
arbete visar att ett lyckat samarbete mellan skola och bibliotek bidrar till att utveckla 
elevernas kunskaper och lägga grunden för ett gemensamt lärande för alla inblandade. 
 
Ett bra exempel på samarbete mellan bibliotekarie och pedagog är läsprojektet Listiga Räven 
– läsinlärning genom skönlitteratur (Alleklev & Lindvall, 2000). I detta projekt hjälper de 
båda yrkeskategorierna varandra mot ett gemensamt mål, att främja elevernas läs- och 
språkutveckling och väcka deras intresse för skönlitteratur samt stärka deras självkänsla och 
lust att skapa egna texter. De båda yrkenas kompetenser tas tillvara och tillför projektet ett 
djup och en bredd som inte hade varit möjligt på egen hand.  

Eleven 
 
Hur det sociala samspelet påverkar barns lärande och utveckling är något som forskats mycket 
om. En forskare inom detta område är Lev Vygotskij som levde under första hälften av 1900-
talet. Hans teorier om lärande och utveckling i ett socialt sammanhang är aktuella även i 
dagens samhälle. Vygotskij ansåg att en uppgift för den pedagogiska forskningen var att svara 
på varför yttre tecken blir till inre (Bråten, 1998). Därför menar vi att betydelsen av att välja 
litteratur som berör och väcker känslor och tankar hos eleven är mycket viktig. Pedagogen har 
ett stort ansvar i sitt val av litteratur. Detta är något som vi utvecklar vidare senare under 
rubriken Användning av skönlitteratur i skolan.  
 
Den utvecklingsprocess som äger rum hos alla individer kommer efter själva 
inlärningsprocessen. Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen härrör till tanken 
om att undervisning har en avgörande roll för elevens psykologiska utveckling. Den närmaste 
utvecklingszonen är alltså skillnaden mellan det eleven kan klara själv och de uppgifter som 
han/hon kan lösa med hjälp av en vuxen (Bråten, 1998).  
 
Ett sätt att bättre kunna stimulera eleverna till att bli goda läsare är att kartlägga dem. Då har 
pedagogen bättre förutsättningar att upptäcka elever som behöver extra stöd eller som står still 
under längre perioder. Pedagogen kan samtidigt använda sig av kartläggningen för att 
medvetandegöra eleven i sitt eget lärande (Lundberg, 2003).  
 
Lindö (2005) menar att genom att läsa skönlitteratur kan eleverna få möjlighet att bearbeta 
sina egna livsfrågor. Olika texter som kombinerar fiktion och verklighet kan ge eleverna 
fördjupad insikt om samhälleliga och mänskliga förhållanden vilket i sin tur leder till en ökad 
förståelse om sig själva, sin egen tid och kultur. Eleverna måste erbjudas andra upplevelser 
genom skolan än vad de får genom dagens mediesamhälle. Vidare menar Lindö att ungdomar 
lever i annorlunda tankevärldar än äldre generationer. Med hjälp av gemensam läsning och 
textsamtal kan pedagogen bygga broar mellan yngre och äldre generationer samt ge eleverna 
en ökad förståelse för andra människor och andra kulturer. 
 
Det är många olika kompetenser som eleverna utvecklar vid arbetet med skönlitteratur i 
skolan som till exempel fantasi, kreativitet, läslust samt även språklig, social, känslomässig 
och intellektuell kompetens. Molloy (2002) understryker vikten av samtal kring upplevelsen 
av läsning. Vidare menar Molloy (1996) att läraren genom olika metodiska redskap kan knyta 
samman litteraturpedagogik med skrivpedagogik och därigenom utveckla elevernas eget 
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språk. Genom interaktion med andra förstår de sitt eget tänkande och får en möjlighet att sätta 
ord på sina egna tankar och känslor.  

Användning av skönlitteratur i skolan 
Samtidigt som vi vill medvetandegöra vilka faktorer som påverkar användandet av 
skönlitteratur i skolan vill vi också belysa olika aspekter på hur användandet av skönlitteratur 
kan påverka eleverna. 
 
Som lärare ställs man hela tiden inför olika didaktiska val. När läraren väljer ut skönlitteratur 
till eleverna och bestämmer hur den skall läsas kan man synliggöra valen med de klassiska 
frågorna vad, hur och varför frågorna. Molloy (2002) menar att läraren genom att besvara 
frågorna kan identifiera och reflektera över de val han eller hon gör. Svaren synliggör även 
lärarens kompetens eftersom de visar ett sätt att beskriva sin egen praktik.  
 
Vidare menar Molloy (2002) att alla lärare oavsett om de fått undervisning i didaktik eller inte 
har egna föreställningar om varför och vad för litteratur eleverna skall läsa. Konsekvensen av 
det kan bli att läraren utifrån sina egna värderingar väljer litteratur till eleverna utifrån 
personligt dolda syften. Detta kan leda till att eleverna upplever att läraren äger en slags makt 
och bestämmanderätt till vilka författare som prioriteras.   
   
Malmgren (1997) menar att elevernas möjlighet att ta till sig litteraturen beror på olika 
faktorer. Det handlar alltså inte om deras egen färdighet utan mer om läsarens psykologi, 
sättet att läsa beror på sociala roller, kulturell identitet och ideologier. Det är en samverkan 
mellan dessa olika faktorer socialisation och kultur som samspelar med kompetens, 
identitetsutveckling och sociokulturell tillhörighet.  
 
I forskningsrapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2003) betonas att 
det sociokulturella sammanhanget eleven befinner sig är en viktig aspekt. Är klassrummet 
fyllt med böcker av alla de slag och besöker man biblioteket regelbundet? Är läsning, 
skrivning och samtal kring texter viktiga inslag i skolvardagen? Har eleverna någon kunskap 
om olika texter och deras innebörd? Vidare poängteras vikten av att skolan idag har en viktig 
uppgift när det gäller dessa aspekter eftersom forskning visar att barn- och ungdomar läser 
markant mindre på fritiden nu än för några årtionden sen. Skolan idag måste sträva mot att 
vara ett levande språkcenter där även skolbiblioteket har en viktig funktion som ett extra 
språkrum för eleverna.  
 
En annan faktor som kan påverka arbetet i skolan är vilken inriktning den har. Många skolor 
uttalar att de arbetar inspirerat av någon pedagogisk inriktning som till exempel Bifrostskolan 
i Danmark, Reggio Emilia eller Montessori. Detta kan innebära att lärarna får olika 
förutsättningar i sitt arbete med skönlitteratur, vilket i slutändan får konsekvenser för 
eleverna.  
 

Metod och tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning genom att dela ut enkäter till lärare som 
arbetar i grundskolan, detta för att få ett bredare underlag där man kan göra jämförelser 
mellan olika variabelvärden. Trost (2001) menar att en kvantitativ undersökning visar på olika 
samband mellan olika faktorer.  
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Anledningen att vi valde en kvantitativ undersökningsmetod istället för en kvalitativ metod 
var att vi ville nå ut till fler verksamma lärare, detta för insamling av ett större datamaterial. 
Vid en intervju kan man få en djupare insikt i människors livsvärld och deras upplevelser av 
olika fenomen men det var inte det vi var ute efter i vår studie. Enligt Trost (2001) kan 
enkäter vara ett sätt att få mer sanningsenliga svar än genom intervjuer eftersom det är 
anonymare att svara på en enkät.  
 
Även Ejlertsson (2005) poängterar detta, samt att den så kallade ”intervjuareffekten” minskar 
där den som intervjuar påverkar den svarande på något sätt. Vidare menar Ejlertsson att det är 
viktigt att frågorna är genomtänkta eftersom de som ska svara inte har någon möjlighet att 
ställa frågor. Därför är det viktigt att vara tydlig och ställa frågor som inte kan misstolkas. Vi 
ville vara säkra på detta och gjorde därför en pilotstudie där vi lät två pedagoger varav en man 
och en kvinna svara på enkäten. Båda tyckte att enkäten var enkel och att 
frågeformuleringarna var tydliga.   
 
Vi har valt att undersöka vilken betydelse lärarna tilldelar olika faktorer i arbetet med 
skönlitteratur i skolan. Som avslutningsfråga valde vi att be dem värdera hur nöjda de är med 
sitt eget arbete. Vi har i vår undersökning valt att inte fråga respondenterna vilken typ av 
skola de arbetar på eller om skolan har någon uttalad profilering. Om vi hade valt att 
kategorisera detta skulle vår studie ha blivit för omfattande. Då hade vi behövt ett stort antal 
enkätsvar från varje kategori och våra frågeställningar hade sett annorlunda ut. Vi kommer att 
återkomma till detta under vår rubrik ”Vidare forskning”. 
 
Enkäterna bestod av standardiserade och strukturerade frågor vilket innebär att det är fasta 
svarsalternativ och frågorna är detsamma för alla. Däremot kan inte svarssituationen vara 
standardiserad eftersom vi inte kan påverka tidpunkten när de tillfrågade svarar. Några kanske 
svarar under tidsbrist medan andra tar god tid på sig för att fundera över frågorna och 
svarsalternativen (Trost, 2001, Ejlertsson, 2005).   
  
Efter att enkäterna insamlades bestämde vi oss för att bearbeta svaren i kalkylprogrammet 
Excel. Vi lade in svaren i Excel och bearbetade dem utifrån olika variabler.  Vi använde oss 
av autofiltrering för att utforska de olika värdena var för sig och i förhållande till varandra. 
Eftersom vi hade mycket få öppna frågor ansåg vi att det var enklast att redovisa de svaren för 
sig. I de fall respondenterna har skrivit kommentarer kommer vi att redovisa dem separat. 
 
Vår avsikt när det gäller att presentera vårt resultat har varit att skapa lättförståliga tabeller 
och diagram (figurer). Backman (1998) påtalar att det oftast är ett mycket fördelaktigt sätt att 
redovisa resultat i vetenskapliga rapporter. Det poängteras även här att tabellerna och 
figurerna ska vara så tydliga att läsaren ska kunna tolka dem utan att behöva läsa löptexten. 
Det ska alltså räcka med att läsa figurtexten för att förstå figuren. Vidare poängterar Backman 
att det gäller att vara uppmärksam på felaktigheter som kan uppstå i olika figurer. Vilket kan 
leda till att bilden blir missvisande. Detta har vi försökt undvika genom att använda oss av 
olika figurer vid olika resultatpresentationer.  
 
Då syftet med vår studie är att medvetandegöra och uppmärksamma betydelsen av olika 
faktorers påverkan när det gäller att ge skönlitteraturen en plats i skolan valde vi också att 
göra en kvalitativ jämförelse genom att studera tidigare forskning och styrdokument genom 
ett historiskt perspektiv (Kvale, 1997), detta för att få en uppfattning om hur resultatet i vår 
undersökning förhåller sig till annan forskning inom området. 
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Urval 
 
Vi valde först att försöka få ut enkäten genom att mejla till verksamma lärare. Tanken var att 
vi skulle göra ett kvoturval (Trost, 2001) och därför vände vi oss till samtliga rektorer i en 
västsvensk kommun för att få in namn och mejladresser till de lärare som arbetar i år 1 till 6. 
Då gensvaret var mycket dåligt från rektorerna fick vi ändra vår strategi. Istället gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval där vi tog hjälp av redan etablerade kontakter och verksamma lärare som 
fortbildar sig inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknik). Vårt krav om att de 
verksamma lärarna som svarade på enkäten skulle arbeta i grundskolan kvarstod dock trots att 
vi ändrade urvalsmetod. Eftersom vi använde oss av lärare som läser på distans kunde vi inte 
stå fast vid tanken om att alla lärarna skulle arbeta inom samma kommun. Efter gemensamt 
övervägande kom vi fram till att detta inte var av någon större vikt eftersom syftet med vår 
undersökning inte var att jämföra olika skolor i samma kommun utan olika faktorers 
betydelse. 
 
Vi har förståelse för att både rektorer och lärare har mycket att göra inför terminsslutet så vi är 
trots motgångar nöjda med urvalet. Ejlertsson (2005) poängterar att det kan vara svårt med 
enkäter under vissa perioder där andra aktiviteter är prioriterade. Bekvämlighetsurval är enligt 
Trost (2001) ett sätt att ta tillvara på de kontakter man anser är lämpliga för att få ett så bra 
underlag som möjligt.  

Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten av den mätning man avser att göra, alltså hur pålitlig 
informationen från svaren är. Genom att endast fråga behöriga och verksamma lärare kan man 
få ett säkrare utlåtande. Om resultatet är samstämmigt kan man tolka det som att 
respondenterna har förstått frågorna. Genom att undvika krångliga formuleringar och använda 
sig av ett enklare språk kan man uppnå ett exaktare resultat (Trost, 2001). Vi anser att vi 
försökt uppnå reliabilitet med hjälp av vår pilotstudie och ett resultat som är överlag 
samstämmigt. 
 
Trost (2001) menar att validiteten avser att mäta det som är relevant i undersökningen. Genom 
att göra en förstudie kan man säkra validiteten i det innehåll som man vill mäta.  Metoden att 
beskriva sitt urval och det sätt man gör sin datainsamling på ökar validiteten i studien. Vi 
anser att vi beskrivit vårt urval och tillvägagångssätt på ett tillfredsställande sätt. 

Etiskt ställningstagande 
 
I vårt missivbrev har vi presenterat oss och förklarat att vi läser till lärare på Högskolan Väst i 
Vänersborg och att vi nu arbetar med vårt examensarbete. Vi har introducerat ett generellt 
syfte med vår studie för deltagarna och det framgår klart och tydligt att det är frivilligt att 
delta i undersökningen. Det framgår även att allt datainsamlingsmaterial blir behandlat helt 
anonymt.  
 
Kvale (1997) menar att när det gäller forskning som berör människor finns det tre etiska 
riktlinjer att förhålla sig till. Det är informerat samtycke som betyder att 
undersökningspersonerna är medvetna om det generella syftet och vilka fördelar och risker 
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det kan innebära att delta i studien. Det andra är konfidentialitet och innebär att deltagarna är 
väl underättade om hur materialet kommer att användas. Det sista är konsekvenser och 
betyder att när det gäller framförallt intervjuer måste den intervjuade vara medveten om vilka 
fördelar och nackdelar som kan förväntas komma upp under samtalets gång.   
 
Även Vetenskapsrådet (www.vr.se) informerar om dessa riktlinjer men de delar upp dem i 
fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Enligt vår mening har vi tillgodosett dessa krav genom vårt missivbrev och 
vår hantering av enkätsvaren. 

Resultat 
 
Vår enkät innehöll 15 olika faktorer att bedöma betydelsen av och en möjlighet att själv ange 
faktorer som respondenten ansåg var viktiga. Vi har valt att redovisa samtliga faktorer. 
Faktorerna identifierades med hjälp av den tidigare forskning vi tagit del av inom området och 
egna iakttagelser under våra VFU-perioder. Vi är medvetna om att det finns ännu fler faktorer 
och även olika situationer som påverkar användandet av skönlitteratur i skolan. Genom att ge 
respondenterna möjlighet att ange annan betydande faktor hoppades vi få fler förslag på 
faktorer av betydelse.  
 
Vi inser att det finns en fara med att använda sig av för många diagram. När man som läsare 
ska ta del av resultatet kan det bli till upprepningar som tar fokus från det verkliga resultatet. 
Vi valde ändå att först presentera åldersfördelning, utbildning och typ av bibliotek som 
bakgrund inför vårt huvudsyfte som är faktorerna eftersom vi anser att det tillför läsaren en 
bild av de respondenter som svarat.  
 
Vi vill även tillägga att när vi använder procent anger vi även antal svar för att inte förvilla 
och förvanska resultatet. Det är viktigt att komma ihåg att 100 % innebär samtliga 43 svar 
som vi fått på vår enkät när man läser diagrammen.  

Antal svar 
Totalt har vi skickat ut ca 100 enkäter. Vi skickade till alla som gick fortbildningskurs inom 
IKT på Högskolan Väst. Det blev ca 70 personer. Eftersom inte alla dessa var lärare inom 
grundskolan skrev vi in i missivet att endast de som var verksamma i grundskolan skulle svara 
på enkäten. De övriga 30 enkäterna delade vi ut hos våra redan etablerade kontakter inom 
grundskolan.  
 
Av de ca 100 utskickade enkäterna fick vi 43 svar. Så här såg fördelningen ut mellan kvinnor 
och män som svarade. 
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Antal enkätsvar totalt 43 st

38 kvinnor
88%

5 män
12%

Män Kvinnor
 

 
Överlag är det färre män än kvinnor verksamma i grundskolans tidigare år. Eftersom det var 
så få män som svarade var det svårt att se några större skillnader mellan män och kvinnors 
svar. Men vi kommer i alla fall att redovisa männens svar i de fall där majoriteten av männen 
tyckte samma sak. Som synes av diagrammet motsvarar männen 12 % av respondenterna och 
kvinnorna 88 % av respondenterna. 

Åldersfördelning och utbildning 
Hur fördelade sig då åldrarna på respondenterna? Vi fick endast ett svar i åldersgruppen 20-30 
år. En möjlig förklaring till detta kan vara vårt bekvämlighetsurval där vi valde grupper som 
fortbildar sig och redan etablerade kontakter.  
 
Majoriteten av respondenterna befinner sig mellan 31-40 år och 51-60 år och har utbildning 
motsvarande grundskollärare. De olika benämningarna för utbildning som vi fått till svar av 
36 stycken respondenter är småskollärare, lågstadielärare, grundskollärare, lärarutbildning och 
lärarhögskolan. De har angett många olika intervall på behöriga årskurser såsom F-6, 1-7 och 
tidiga skolår. Sex stycken är förskollärare och en är fritidspedagog.  
 
Så här ser åldersfördelningen ut på dem som svarat på vår enkät. 

Åldersfördelning

Antal: 10
23%

Antal: 14
33%Antal: 15

35%

Antal: 3
7%

Antal: 1
2%

20-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61 år och uppåt
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35 % av de svarande befinner sig i gruppen 51-60 år, sedan kommer gruppen 31-40 år med 
andelen 33 % av de svarande. Gruppen 41-50 år utgör 23 % av svaranden och näst minsta 
gruppen är 61 år och uppåt med 7 %. Minsta gruppen är 20-30 år som endast utgör 2 % av 
svarande och i den gruppen finns bara en enda person. 
 
Vi har valt att inte kategorisera respondenternas olika utbildningar eftersom både namn och 
inriktning på lärarutbildningen har ändrats över tid och vi valt att fråga behöriga lärare som 
arbetar i grundskolan. Vad de sedan väljer att kalla sig tyckte inte vi var av betydelse för vår 
studie. 

Typ av bibliotek 
I vår undersökning tyckte vi det var intressant att ta reda på vilken typ av bibliotek den skola 
hade som de verksamma lärarna arbetade på. Detta för att en av faktorerna i vår 
enkätundersökning var just närheten till bibliotek och genom att vi tidigare på vår VFU har 
sett skillnader mellan skolor och deras utbud av skönlitterära böcker. Det visade sig att 
majoriteten av de tillfrågade lärarna har tillgång till antingen stadsbibliotek eller skolbibliotek. 
98 % av de svarande har tillgång till någon form av bibliotek på sin skola. Endast 2 %, alltså 
en enda person, har angivit alternativet annat utan att ytterligare redogöra för vad det innebär.  

Bibliotekstyp

Skolbibliotek
24 st
56%

Annat
1 st
2%

Stadsbibliotek
18 st
42%

 
 
En slutsats man skulle kunna dra av detta är att 98 % av dem som svarat på enkäten har 
tillgång till ett stort utbud av skönlitterära böcker. Nästan hälften av dem har också tillgång 
till utbildade bibliotekarier. Hur samarbetet mellan lärare och bibliotekarier fungerar kan man 
däremot inte få en aning om. Bara för att de olika yrkesrollerna finns representerade på skolan 
är det ingen garanti för att det finns ett samarbete och en förståelse mellan yrkesgrupperna i 
verksamheten. 
 
Det är svårt att säga något om hur utbudet av böcker ser ut på de olika typerna av bibliotek. 
Skillnaden är kanske inte så stor mellan olika stadsbibliotek men däremot kan den vara 
betydligt större mellan olika former av skolbiblioteket. Beroende på ekonomiska 
förutsättningar, intresse och resurser kan skolbiblioteken vara mer eller mindre uppdaterade. 
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Viktiga faktorer 
 
I vår enkät fick respondenterna frågan om hur betydelsefulla olika faktorer var för 
användandet av skönlitteratur i skolan. Vi kommer att redovisa samtliga faktorer och i vilken 
utsträckning de ansågs mer eller mindre betydelsefulla för användningen av skönlitteratur i 
skolan. 

Närhet till bibliotek 
Den faktor som de tillfrågade var näst mest överens om var betydelsen av närheten till 
bibliotek. Nedanstående diagram visar att över 80 % har svarat att det är mycket betydelsefullt 
att ha närhet till bibliotek. Vår undersökning visar också att endast en person av 
respondenterna inte har tillgång till skol- eller stadsbibliotek.  
 
Många gånger sätter man inte värde på det man har utan tar saker och ting för givet. Vårt 
datainsamlingsmaterial visar att pedagogerna värdesätter närheten till bibliotek och anser att 
det är en viktig tillgång i deras arbete. Samtliga män svarade att närheten till bibliotek var 
mycket betydelsefullt. 
 
Så här fördelade sig svaren: 
 

Närhet till bibliotek

35 st
 82%

1 st
 2%

7 st
 16%

Mycket betydelsefullt
Ganska betydelsefullt
Inte särskilt betydelsefullt

 

Tillgång till bibliotekarie 
En annan faktor som anknyter till bibliotek är själva tillgången till bibliotekarie. Här ville vi 
se vilken betydelse som respondenterna ansåg att bibliotekarien hade för användningen av 
skönlitteratur. 
 
Detta diagram ser lite annorlunda ut. Till skillnad från närheten till bibliotek ansåg 
majoriteten av respondenterna att tillgången till bibliotekarie endast var ganska betydelsefullt. 
Fyra av de fem män som svarade på enkäten ansåg dock att denna faktor var mycket 
betydelsefull.  
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Tillgång till bibliotekarie

26 st
61%

12 st
28%

1 st
2%

4 st
9%

Mycket betydelsefullt
Ganska betydelsefullt
Inte särskilt betydelsefullt
Inte alls betydelsefullt

 
 
Det är stor skillnad mellan hur respondenterna värdesätter bibliotek och bibliotekarie. Tolv 
stycken tycker att det är mycket betydelsefullt med tillgång till bibliotekarie och tjugosex 
stycken anser att det är ganska betydelsefullt. Detta kan jämföras med närhet till bibliotek där 
hela trettiofem (82 %) av fyrtiotre tycker det är mycket betydelsefullt att ha bibliotek i 
närheten. Betydelsen av böcker värderas högre än kompetent personal.   

Styrdokumenten 
Ytterligare en faktor som var intressant att studera var respondenternas åsikt om 
styrdokumentens betydelse. Styrdokumenten ligger till grund för lärarnas arbete och borde ha 
stor betydelse för deras sätt att arbeta. Trots detta svarade tio stycken respondenter att 
styrdokumenten inte var särskilt betydelsefulla. De representerar nästan en fjärdedel av de 
tillfrågade.  
 
Så här fördelade sig svaren: 

Styrdokumenten

10 st
 23% 16 st

 37%

17 st
 40%

Mycket betydelsefullt
Ganska betydelsefullt
Inte särskilt betydelsefullt

 
 
En möjlig förklaring till att inte övervägande delen av respondenterna tyckte att 
styrdokumenten var mycket betydelsefulla kan vara att de satte dem i relation till de övriga 
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faktorerna vi frågade om och därför tilldelade dem en mindre betydande roll. Kursplanen i 
svenska (Skolverket, 2000) tar upp språket och kulturens samband och poängterar följande: 
 

I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald 
av kulturer som berikar och formar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av 
kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. (Kursplanen i svenska, Skolverket, s. 1) 

 
Därför spelar styrdokumenten en viktig roll beträffande användandet av skönlitteratur i 
skolan. Styrdokumenten poängterar särskilt att man med hjälp av skönlitteraturen kan skapa 
en större förståelse för olika företeelser i samhället och i olika kulturer. 
 
I relation till detta är det intressant att se att endast sexton stycken (37 %) av fyrtiotre 
tillfrågade ansåg att styrdokumenten var mycket betydelsefulla. 

Ekonomi 
När man diskuterar samhällets roll i skolan kommer en annan faktor in, nämligen ekonomi. 
Beroende på fördelningen av de ekonomiska resurserna i samhället och vilken politisk 
inriktning som gäller för tillfället kan också frågan om ekonomiska resurser vara av betydelse 
för användandet av skönlitteratur i skolan.  
 
Därför tyckte vi det var intressant att se vad respondenterna ansåg om just den faktorn. I 
besparingarnas tider trodde vi att just ekonomin kunde ha betydelse för användandet av 
skönlitteratur. När man sparar in på läromedel ligger det också nära till hands att även 
skönlitteraturen blir drabbad. Böckerna blir gamla, sönderlästa och inte lika inbjudande att 
läsa. När utbudet av böcker blir smalt sjunker också intresset för böcker. 
 
När vi tittade på svaren på den frågan fördelade de sig som följer: 

Ekonomi

15 st
 34%

14 st
 33%12 st

 28%

2st
 5%

Mycket betydelsefullt
Ganska betydelsefullt
Inte särskilt betydelsefullt
Inte alls betydelsefullt

 
 
Det är ganska jämnt fördelat i tre olika grupper. En tredjedel tycker ekonomin är mycket 
betydelsefull, en tredjedel tycker att ekonomin är ganska betydelsefull och så många som en 
tredjedel av de tillfrågade tycker att ekonomin inte är betydelsefull. I jämförelse med att 
majoriteten av respondenterna tyckte att det egna intresset och utbudet av böcker var mycket 
betydelsefullt för användningen av skönlitteratur kan man se att ekonomin tilldelas en mindre 
betydelse. 

 21



Extra resurser i klassen 
Eftersom två tredjedelar av de tillfrågade anser att ekonomi bara är ganska eller inte speciellt 
betydelsefullt som enskild faktor blir det intressant att se vad de svarade när det gäller extra 
resurser i klassen. Detta är en faktor som indirekt har att göra med skolans ekonomi. 
 
Svaren fördelade sig på detta sätt: 
 

8 st
19 %

17 st
39 % 14 st

33 %

4 st
9 %

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Mycket
betydelsefullt

Ganska
betydelsefullt

Inte särskilt
betydelsefullt

Inte alls
betydelsefullt

Extra resurser i klassen

 
 
Att ha tillgång till extra resurser i klassrummet tyckte bara åtta stycken av fyrtiotre tillfrågade 
var mycket betydelsefullt. Anledningen till att många respondenter gav just denna faktor en 
mindre betydelse kan vara som en av dem kommenterade ”beror på klassen”. Detta tyder på 
ett reflekterande förhållningssätt hos respondenterna och att man därför värderar denna faktor 
lägre. 

Fortbildning 
Frågan om fortbildning är ständigt aktuell och den har också anknytning till ekonomin och 
fördelning av resurser på skolan. När det gäller fortbildning och skönlitteratur kan det vara 
många olika saker man menar, från att få extra tid att läsa aktuell skönlitteratur till att lära sig 
mer om skönlitteratur och få tips på hur man kan använda sig av skönlitteratur i sitt arbete.  
 
I denna studie kan vi inte veta vilken värdering respondenterna lägger på vad fortbildning är 
för just dem. Vid en intervju hade man kunnat ställa en följdfråga där man tar reda på vad den 
tillfrågade menar att fortbildning är. I vår studie får man endast en värdering av fortbildning 
som faktor i förhållande till de andra faktorerna i studien. 
 
På frågan om respondenterna ansåg att fortbildning var en viktig faktor fick vi följande svar.  
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En fjärdedel av respondenterna svarade att det var mycket betydelsefullt men majoriteten 
tyckte det var ganska betydelsefullt. Totalt tyckte trettiosex personer av fyrtiotre att 
fortbildning är mycket eller ganska betydelsefullt. Dessa personer utgör tillsammans 84 % av 
de tillfrågade. 

Pedagogens utbildning 
Vi frågade respondenterna om de ansåg att deras utbildning var en faktor av betydelse. 
Eftersom vi själva studerar till lärare tyckte vi det var mycket intressant att se hur 
respondenterna värderade betydelsen av sin egen utbildning. 
 
Så här fördelade sig svaren på den frågan. 
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En tredjedel av respondenterna ansåg att utbildning var mycket betydelsefullt och mer än 
hälften värderade utbildning som en ganska betydelsefull faktor. Vid en jämförelse mellan 
fortbildning och utbildning kan man se att majoriteten har svarat ganska betydelsefullt på 

 23



båda faktorerna. Också på denna fråga svarar kategorierna ganska och mycket betydelsefullt 
för 86 % av de tillfrågade. Trettiosju av fyrtiotre personer anser att pedagogens utbildning är 
av betydelse för användandet av skönlitteratur i skolan. 

Lärarhandledningar till skönlitterära böcker 
Vid sidan av utbildning och fortbildning finns andra hjälpmedel t ex lärarhandledningar. 
Påverkar dessa hjälpmedel användandet? undrade vi. Så här svarade de tillfrågade: 
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På denna fråga valde mer än en tredjedel att svara att det inte eller inte alls var särskilt 
betydelsefullt för användningen. Det är bara två stycken av de tillfrågade som anser att 
lärarhandledningar till skönlitterära böcker är en mycket betydelsefull faktor när det gäller 
användandet av skönlitteratur i skolan. Majoriteten av de tillfrågade ansåg dock att 
lärarhandledningar var ganska betydelsefullt. 

Samarbete med kollegor 
En annan faktor som kan ses som ett hjälpmedel är samarbetet mellan kollegor. Vi frågade om 
hur betydelsefullt det kunde vara och så här svarade de: 
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En tredjedel tyckte det var mycket betydelsefullt och mer än hälften tyckte att det var ganska 
betydelsefullt. Det skiljer sig inte mellan de olika åldersgrupperna utan spridningen i svaren 
mellan äldre och yngre respondenter är jämt fördelad. Majoriteten av respondenterna 
värdesätter samarbete mellan kollegor och definierar den faktorn som betydelsefull. 

Tid 
En annan omständighet som påverkar användningen av skönlitteratur i skolan är tiden. Vi 
ville undersöka om respondenterna ansåg att tiden var en faktor av stor betydelse. Samtliga 
män värderade tiden som en mycket betydelsefull faktor.  
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Nästan hälften av de tillfrågade ansåg att tiden som faktor var mycket betydelsefull. Det var 
bara en femtedel som svarade att det inte är särskilt betydelsefullt. Två personer har valt att 
inte svara. Det är svårt att veta vad detta beror på men vi har valt att tro att det inte ligger 
någon värdering i detta utan att det bara är ett misstag från respondenterna. 

Pedagogens eget intresse 
En intressant faktor är pedagogens eget intresse för skönlitteratur. Vi ville ta reda på om de 
själva anser att det är betydelsefullt. Så här svarade de på den frågan: 
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Pedagogens eget intresse är den faktor som fått högst procent inom en kategori (86%) av alla 
faktorer. En klar majoritet tycker alltså att det är mycket betydelsefullt. Detta är den faktor 
som tillsammans med faktorn ”närhet till bibliotek” enar de tillfrågade inom en kategori. 
Dessa två faktorer har fått flest svar av alla inom kategorin mycket betydelsefullt. Fyra av fem 
män anser att pedagogens eget intresse är mycket betydelsefullt till skillnad från faktorn 
”närhet till bibliotek” där samtliga män ansåg det mycket betydelsefullt. Eftersom det bara är 
fem män som ingår i studien kan man dock inte dra några slutsatser av det.  
 
Resultatet visar att det finns en didaktisk medvetenhet hos respondenterna om det egna 
förhållningssättet till skönlitteratur och varför och på vilket sätt det får konsekvenser för 
eleverna.  

Klassrumsmiljön 
En annan faktor vi frågade om var klassrumsmiljön. Här fördelade sig svaren mer jämnt 
mellan ganska och mycket betydelsefullt. Endast tre personer tyckte att miljön inte var särskilt 
betydelsefull. Det intressanta med denna fråga är att endast cirka hälften av de tillfrågade 
ansåg att klassrumsmiljön var mycket betydelsefull, detta trots att tidigare forskning och 
studier visar hur viktig miljön är för lärande.  
 
Så här fördelade sig svaren: 
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Att spridningen är större i denna fråga kan bero på att vissa respondenter kanske inte anser att 
klassrumsmiljön är en faktor utan istället har en annan inställning till klassrumsmiljöns 
betydelse för det egna arbetet. Det är också viktigt att komma ihåg att respondenterna själva 
kan lägga olika värderingar i själva ordet klassrumsmiljön. Ett klassrum behöver inte vara 
inomhus och fyllt av bänkar och stolar, det kan lika gärna vara i en skogsbacke utomhus. 
Goda miljöer för lärande kan variera väldigt mycket och uppfattningarna om vad som är en 
stimulerande miljö kan också skilja sig mellan olika respondenter.  
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Utbudet av skönlitterära böcker i klassrummet 
På samma sätt som klassrumsmiljön kan skilja sig mellan olika skolor varierar också 
tillgången på böcker. Vi var nyfikna på om arbetet med skönlitteratur i skolan påverkades av 
hur utbudet i klassrummet såg ut. Här nedan redovisar vi ett diagram som visar 
respondenternas syn på betydelsen av utbudet av skönlitterära böcker i skolan. 
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När det gäller betydelsen av mängden böcker är inte respondenterna eniga. Att utbudet av 
böcker inte anses lika betydelsefullt kan bero på att 98 % av de tillfrågade hade tillgång till 
skol- eller stadsbibliotek och därför tar för givet att de ska ha tillgång till ett stort utbud. 
Majoriteten av respondenterna, hela 88 %, ansåg trots allt att utbudet var ganska eller mycket 
betydelsefullt för användandet av skönlitteratur i skolan. 

Klassuppsättningar 
Ytterligare en faktor som hänger ihop med utbudet av böcker är om det finns tillgång till 
klassuppsättningar av skönlitteratur i skolan. Vi var intresserade av att utforska om detta var 
en betydelsefull faktor. Så här svarade respondenterna: 
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Endast en femtedel av respondenterna ansåg att klassuppsättningar var en mycket 
betydelsefull faktor. Majoriteten anser att det är ganska betydelsefullt men tio stycken av de 
tillfrågade ansåg att det inte var särskilt betydelsefullt. Då det av ekonomiska skäl finns en 
begränsning i antalet klassuppsättningar kanske man ofta som lärare tvingas välja andra 
arbetssätt när det gäller skönlitteratur och därför tilldelar denna faktor en mindre betydelse. 

Övriga faktorer 
När respondenterna fick chansen att själva kommentera vilka övriga faktorer som de ansåg 
påverkade användandet av skönlitteratur i undervisningen fick vi flera svar som både har 
anknytning till andra faktorer och står för sig själva. Så här har respondenterna svarat på 
frågan om andra faktorer av betydelse. Vi redovisar samtliga kommentarer från 
respondenterna.  
 
”Läsgrupper är bra” (Kvinna, 53 år) 

 
”Arbetsro i klassen, att alla verkligen får koncentrera sig på läsningen utan störande inslag. 
Det ska vara en lugn och avspänd miljö. Den fysiska miljön, det får gärna vara någon mysig 
läshörna eller liknande där en grupp elever i taget kan sitta och läsa under skoldagen.” 
(Man, 55 år) 
 
”Att man låter barnen läsa minst en 10-15 minuter varje dag.” (Kvinna, 55 år) 
 
”Att man pratar läsning och upplevelser av läsning. Samt har lärarledd läsning i små 
grupper.” (Kvinna, 41 år) 
 
”Miljön, tillgång till enskilt rum med ev. soffa. Lugn och ro.” (Kvinna, 40 år) 
 
”Extra resurser i klassrummet beror på klassen.”(Kvinna, 64 år) 
 
”Betydelsen av klassuppsättningar beror på syftet med läsningen.” (Kvinna, 42 år) 
 
”Vid inköp till bibliotek har ekonomin betydelse.” (Kvinna, 64 år) 
 
I dessa kommentarer påpekas vikten av både den psykiska och fysiska miljön vid användande 
av skönlitteratur i skolan. De kommentarer vi fått från respondenterna tycker vi visar ett 
engagemang för eleverna och en förmåga till reflektion över den egna undervisningen. 
 
Långt ifrån alla respondenter har valt att skriva egna kommentarer i enkäten. Det är svårt att 
veta vad detta kan bero på och därför har vi valt att inte analysera detta vidare. Det kan finnas 
många olika skäl hos den enskilde individen till varför man väljer att inte skriva egna 
kommentarer. Det var dock viktigt för oss att det skulle finnas en möjlighet till egna 
kommentarer när vi utformade enkäten. 
 
Det är många faktorer som påverkar skolans undervisning och som pedagog kan man inte 
styra över dem alla. Det som en person upplever som positivt kan en annan person uppleva 
som negativt. Därför är det viktigt att som pedagog ha ett reflekterande förhållningssätt och 
tänker på att alla är olika individer med olika upplevelser både av läsning och av lärande. 
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Avslutande fråga 
Avslutningsvis valde vi att ställa en nyfiken fråga till respondenterna. Detta gjorde vi för att vi 
ville undersöka i vilken omfattning de var tillfredsställda med sitt arbete med skönlitteratur.  
Vi tyckte det var värdefullt att ta reda på om de, trots alla faktorer som påverkar dem i det 
dagliga arbetet, var nöjda. 
 
Så här svarade respondenterna på vår fråga: 
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Det visade sig alltså att en fjärdedel av respondenterna var mycket nöjda med sitt eget arbete 
med skönlitteratur och mer än hälften var ganska nöjda. Eftersom majoriteten har svarat 
ganska nöjda tycker vi oss kunna se att det finns förbättringar att göra på detta område. Från 
ett elevperspektiv hade det varit önskvärt att förhållandet mellan staplarna ganska nöjd och 
mycket nöjd hade varit omvänt, alltså 58 % som var mycket nöjda och 26 % som var ganska 
nöjda istället för tvärtom. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till en ökad medvetenhet om 
olika faktorers betydelse och på så sätt vara en tillgång för lärare som vill öka sin egen 
tillfredsställelse när det gäller arbete med skönlitteratur i skolan. 

Metoddiskussion 
 
Vi har förstått att den kvantitativa metoden vi använt oss av i studien ibland anses ge endast 
ytlig kunskap och inte kan ge en djupare förståelse för hur olika fenomen upplevs. Vi anser att 
metodens starka sida var att vi fick in många svar och ett stort underlag. Eftersom 
respondenterna även hade möjlighet att skriva in egna åsikter när de svarade bedömer vi att vi 
fått en liten inblick i deras upplevelser av användandet av skönlitteratur i skolan. Svagheten i 
studien är att det är svårt att få fram utförligare tankar bakom svaren. Eftersom det inte blir ett 
personligt möte med respondenten förlorar vi också mötet mellan människor och fördelarna 
med att kunna fråga om det är något man inte förstår.  
 
Det finns fördelar och nackdelar med både kvantitativ och kvalitativ metod och det är viktigt 
att man har ett kritiskt förhållningssätt till all forskning och själv bildar sig en uppfattning om 
vad som är sannolikt eller inte. Vi har valt att redovisa de svar vi fått och tagit oss friheten att 
tolka dem utifrån våra referensramar. 
 
Vi har försökt jämföra likheter och skillnader mellan de olika faktorerna och vägt in deras 
betydelse för användandet av skönlitteratur i skolan. Vi har också försökt att jämföra olika 
åldersgruppers svar i olika frågor. Detta har varit svårt eftersom antalet respondenter inte varit 
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jämnt fördelat mellan de olika åldersgrupperna och därför har vi valt att inte redovisa svaren 
från olika åldersgrupper. För att denna information skulle bli värdefull hade vi velat ha lika 
många svar från varje åldersgrupp för att kunna göra en korrekt jämförelse mellan olika 
variabelvärden. Med den nuvarande ojämna fördelningen bland de tillfrågade blir det bara 
antaganden och det tycker inte vi hör hemma i en vetenskaplig studie.  

Diskussion och analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att försöka analysera, problematisera och diskutera vår empiri och 
koppla den till vår inledande frågeställning samt relatera till tidigare forskning. Vi vill också 
försöka analysera lärares syn på sitt uppdrag och spekulera kring vilka didaktiska 
konsekvenser lärarnas syn på användandet av skönlitteratur i skolan kan få för den enskilda 
eleven. Genom de svar vi fått söker vi lärarnas subjektiva uppfattningar vilka vi tror är 
kvantifierbara. Vi söker alltså inte efter någon självklar sanning. 
 
Vår studie har bekräftat mycket av det vi redan anade innan vi började med vår undersökning.  
Resultatet visar att respondenterna anser att faktorer som det egna intresset och närhet till 
bibliotek har stor betydelse för användandet av skönlitteratur i skolan. Dessa båda faktorer 
utmärkte sig genom sin enighet bland respondenterna. Detta resultat visar att det finns en 
medvetenhet hos lärarna om det egna förhållningssättet till skönlitteratur. Tidigare forskning 
inom detta område ger också stöd för att detta är en mycket betydande faktor (Brodow & 
Rininsland, 2005, Hallberg, 1993, Malmgren, 1996, Molloy, 2002). Att det egna intresset för 
skönlitteratur tilldelas mycket stor betydelse pekar på att lärarna också är medvetna om vilka 
konsekvenser detta får för eleverna. 
 
Närhet till bibliotek är en faktor som värderas högt av respondenterna. Skillnaden mellan 
olika bibliotek kan vara väldigt stor. De skolor som har tillgång till ett stadsbibliotek eller 
stadsbiblioteksfilial har en stor fördel av att ha ett större utbud av böcker. Att ha tillgång till 
ett uppdaterat och välsorterat bibliotek borde vara en självklarhet för alla elever. Vi menar att 
skolans utbud av böcker inte skall styras av den enskilda skolans ekonomi. Alla elever borde 
ha rätt till ett stort utbud av böcker att välja på. Tyvärr har vi under vår VFU sett stora 
skillnader mellan skolor och deras skolbibliotek.  
 
När det gäller tillgång till bibliotekarie är de tillfrågade inte lika övertygade. En av 
anledningarna till detta kan vara att det brister i samarbetet eller kommunikationen med 
bibliotekspersonalen och därför tillskrivs inte tillgången till bibliotekarie lika stor betydelse 
som t ex närheten till bibliotek. En övertro på sin egen förmåga kan också vara ett skäl till att 
inte vända sig till den välutbildade personal som finns på många bibliotek.  
 
Mycket forskning påpekar att ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarier främjar 
elevernas utveckling (Brodow & Rininsland, 2005, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 
Limberg, 2003). Det är två olika yrkeskategorier som genom samarbete kan utveckla 
användandet av skönlitteraturen i skolan. Tyvärr har vi inte i vår undersökning kunnat 
identifiera vilka som har tillgång till utbildade bibliotekarier med stor kunskap om barn- och 
ungdomslitteratur. För att närmare kunna tolka svaren på denna fråga hade det varit önskvärt 
att veta i vilken utsträckning respondenterna hade tillgång till bibliotekarie på sin skola. Men 
tidigare forskning visar också att det är viktigt att läraren själv har kunskap om den litteratur 
de använder sig av, detta för att på ett konstruktivt sätt möjliggöra det didaktiska arbetet med 
skönlitteratur. 
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Det är också intressant att se att andra faktorer som t ex tid, ekonomi, klassrumsmiljö och 
styrdokument inte alls tilldelas lika stor betydelse av respondenterna. Flera av dessa faktorer 
påverkar och samspelar med varandra. Om tiden inte räcker till eller om det inte finns 
ekonomiska möjligheter att arbeta på ett visst sätt påverkas läraren av detta (Tiller, 1999).  
 
Vidare kan man i vår undersökning se att båda faktorerna fortbildning och egen utbildning 
värderas högt. Detta är något som bland andra Molloy (2007) och Malmgren (1996) har 
synliggjort i sin forskning. Vi anser att fortbildning är en faktor som i allra högsta grad 
påverkas av tid och ekonomi. Det är lite förvånande att ingen av respondenterna har 
kommenterat och angivit önskemål om mer tid för att själva läsa barn- och ungdomslitteratur, 
detta för att hålla sig uppdaterade när det gäller aktuell skönlitteratur. En av förutsättningarna 
för att kunna motivera eleverna att läsa skönlitteratur är att presentera relevant litteratur för 
varje enskild elev. På detta sätt kan man väcka deras läslust. 
 
Att ekonomin tilldelas en mindre betydelse än utbudet av böcker ser vi som lite märkligt. 
Spontant känner vi att utbudet av böcker är nära sammankopplat med ekonomin, men när 
respondenterna sätter faktorer i relation till varandra kan det variera mycket mellan olika sätt 
att tänka. Det är möjligt att många lärare inte tänker på den egna möjligheten att påverka 
skolans fördelning av de ekonomiska resurserna. Som enskild lärare kanske man inte känner 
att man har en möjlighet att påverka skolans ekonomi. Här anser vi att rektorn har en viktig 
roll, som personal- och ekonomiansvarig, vilket även Tiller (1999) poängterar. 
 
Genom skönlitteraturen öppnas dörrar till olika världar (Alleklev & Lindvall, 2000) och man 
får nya intryck och upplevelser som påverkar en för livet. Trots att styrdokumenten är tydliga 
med vilken roll skönlitteraturen skall ha i skolans värld är det dock pedagogens eget intresse 
för skönlitteratur som är den faktor som är mest betydande för skönlitterära böckers 
användande i undervisningen. Kan man då arbeta som pedagog om man inte tycker om att 
läsa skönlitteratur? Självklart kan man det men då är det extra viktigt att man är medveten om 
det kulturella arv och den samhällspåverkan som skönlitteraturen har och ändå förmedlar 
detta till eleverna. Alla elever måste få möjligheten att öppna dörren till skönlitteraturens 
värld och få se dess potential. Genom styrdokumentens tolkningsmöjligheter (Molloy, 2002, 
Svedner, 1999) ökar ansvaret hos den enskilde läraren och dess chef. Denna pedagogiska 
frihet som bland annat Malmgren (1996) talar om innebär ett större ansvar för enskilda 
individer. 
 
Som vi tidigare nämnt har forskning visat att rektor har en betydande roll när det gäller 
samarbetet mellan pedagoger och bibliotekspersonal. Här finns en tänkbar förbättring av det 
nuvarande läget. Med fördjupad förståelse för varandras yrkesroller och möjligheter till 
samarbete kan arbetet med skönlitteratur i undervisningen utökas (Williams & Wavell, 2001).  
 
När respondenter fick chansen att själva kommentera andra faktorer de ansåg viktiga var det 
flera som poängterade vikten av att ha en trivsam miljö att arbeta i. Forskning visar att 
klassrumsmiljön är viktig för elevernas utveckling. Trots detta är det få skolor som har den 
miljö som anses bäst för lärande. Detta är ytterligare ett tecken på att ekonomin oftast går före 
miljö. Om fler skolor hade haft en A-miljö (Lindö, 2005) hade detta också främjat elevernas 
lärande.  
 
Som en avslutande fråga på vår enkät undrade vi om lärarna var nöjda med sitt arbete. Det 
känns otroligt bra att den stora majoriteten av respondenterna är ganska eller mycket nöjda 
med sitt arbete med skönlitteratur. Vi tycker att det visar en positiv inställning till 
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skönlitteratur i allmänhet hos respondenterna. Resultatet visar också att de är medvetna om 
vikten av att ha ett eget intresse för skönlitteratur och att förmedla det intresset vidare till 
eleverna.  
 
En annan orsak till att alternativet ganska nöjd är störst kan vara den alltid förekommande 
jantelagen (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen). Man ska vara ödmjuk och inte framhålla 
sina förtjänster och kunskaper på så sätt att man ger intryck av att vara bättre än någon annan. 
Det kan också vara ett uttryck för att pedagoger är ett reflekterande släkte som inser att det 
finns flera olika sätt att arbeta på och att hela livet är ett livslångt lärande där det finns många 
tillfällen att stanna upp och tänka över sin situation och sitt handlande.  
 
En av de viktigaste faktorerna är att ha ett eget intresse för skönlitteratur. Men, det är även 
viktigt att se vilka konsekvenser det blir för eleverna. Här är det viktigt att man som lärare 
verkligen reflekterar över vilken litteratur eleverna får läsa om läraren bestämmer vad 
eleverna ska läsa. Man måste ha en självinsikt och tänka utifrån de didaktiska frågorna så man 
blir medveten om varför den valda litteraturen väljs. Vi har under våra VFU perioder sett flera 
exempel på lärare som väljer klassuppsättningar av skönlitterära böcker utan närmare 
eftertanke. Böcker som känns alldeles för gamla och inaktuella för dagens elever. Tänk att 
som vuxen inte själv få välja de böcker man vill läsa. Det skulle kännas konstigt.  
 
Lärarna måste noga överväga valet av litteratur och inte missa möjligheten att intressera 
eleverna för skönlitteratur. Eftersom alla elever är olika är det viktigt att hitta skönlitteratur 
som fångar varje enskild elev. Genom att finna elevens speciella intresseområde kan man 
utveckla elevens lust att läsa. När eleven sen kommit in i läsandet är det lättare för dem att 
läsa böcker som läraren valt. Här kan man se läraren som en länk mellan elevens 
utvecklingszon (Bråten, 1998) och böckernas värld. Det är viktigt att ha en dialog mellan 
lärare och elev och kunna motivera sitt val av litteratur. 
 
De didaktiska val man gör som lärare får direkt konsekvenser för eleverna. För eleverna är det 
många faktorer som påverkar deras vardag. Elevernas möjlighet att ta till sig litteratur är 
beroende på det sociala sammanhang som eleven befinner sig i. Det är inte bara skolans miljö 
som påverkar eleverna utan också deras hemmiljö. Även en del föräldrar gör medvetna val när 
de väljer skolor med en viss inriktning till sina barn. Möjligheten att välja är också beroende 
av utbudet av skolor på den ort där man bor. Med detta i tankarna väcks frågan om en skola 
för alla. 
 
Under vår egen lärarutbildning har vi fått ta del av ett arbetsintegrerat lärande genom vår 
VFU. Detta har gjort att vi fått uppleva både olika miljöer och olika förutsättningar på skolor i 
vår kommun. Vi anser att vår utbildning har arbetat mot att göra oss studenter till 
reflekterande praktiker och på ett bra sätt integrerat de didaktiska frågorna i varje kurs. 
 
Alla människor är inte förändringsbenägna och reflekterande utan vissa personer hittar sina 
arbetssätt och fortsätter med dem hela livet. Kanske kan vår studie bli en tankeställare och 
bidra till att man reflekterar över sitt eget sätt att ta till sig nya rön och lyssna till andras 
erfarenheter. Vi hoppas att vi genom vår studie har ökat medvetenheten om vilka faktorer som 
påverkar användandet av skönlitteratur i skolan. Detta är något som vi anser vara mycket 
viktigt utifrån ett elevperspektiv och som var vår utgångspunkt med studien. Vi menar att det 
ligger en fara i att den enskilde lärarens kompetens och intresse kan komma att styra över den 
enskilda eleven. Då styrdokumenten är tolkningsbara har läraren en stor frihet men också ett 
stort ansvar. Kanske borde skolan i allmänhet ta ett större gemensamt ansvar tillsammans med 

 32

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen


lärarna för både styrdokumentens tolkning, fortbildning och samarbete med bibliotek. Vi 
ställer oss frågan om hur den ekonomiska fördelningen av resurser påverkas av rektorns 
medvetenhet och eventuella pedagogiska bakgrund. Utifrån våra tidigare erfarenheter, dels 
som föräldrar till barn i grundskolan och dels som lärarstudenter skulle vi vilja se en ökad 
samsyn kring elevernas rätt till en likartad skola där skönlitteraturen har en bestämd plats. 
Användandet av skönlitteratur borde inte påverkas av olika faktorer utan den skall ha en 
tydlig och självklar roll i undervisningen för alla elever. Genom att väcka läslust främjar man 
elevens läs- och skrivutveckling vilket vi tror är nyckeln till hela lärandet och den personliga 
utvecklingen för eleven. 
 
Avslutningsvis vill vi säga att resultatet av vår studie visar att med ett eget intresse för 
skönlitteratur och med en medvetenhet om vad som påverkar användandet av skönlitteratur i 
undervisningen kan man som pedagog påverka elevernas intresse för skönlitteratur för all 
framtid. Det är också viktigt att man som pedagog tar hjälp av och får stöd av andra, såsom 
bibliotekarier och rektorer i sitt arbete med skönlitteraturen. Genom ett gott samarbete mellan 
de olika yrkesgrupperna och en god tillgång på böcker för alla smaker grundläggs det 
livslånga lärandet.  

Slutdiskussion 
 
Fick vi då något svar på våra inledande frågeställningar i vår studie? Vi menar att vår 
undersökning har bekräftat mycket av den forskning som redan finns inom området. Som vi 
ser det är problemet den stora variation som finns mellan skolor, vilket skapar olika 
förutsättningar för lärare och elever. Vi tycker att lärare idag har ett stort ansvar eftersom 
styrdokumenten är tolkningsbara. Till vår förvåning värderade respondenterna inte 
styrdokumenten så enhetligt som vi antog att de skulle göra. Styrdokumenten ger ett stort 
utrymme för egen tolkning och då pedagogens eget intresse ansågs vara en mycket viktig 
faktor för arbetet med skönlitteratur i skolan trodde vi att lärarna skulle värdera 
styrdokumenten högre. Med styrdokumentens pedagogiska frihet och ett stort eget intresse för 
skönlitteratur ökar utrymmet för lärarna att själva utforma sin undervisning. 
 
Det som är positivt i vår studie är att det finns en hög medvetenhet hos respondenter om vad 
som påverkar deras arbete. Det borde vara en bra förutsättning för ett lyckat arbete med 
skönlitteratur. Vidare tror vi att ett ökat samarbete och samsyn mellan lärare, rektorer och 
annan pedagogisk personal skulle främja varje enskild elevs rätt till böckernas magiska värld. 

Vidare forskning 
 
Beträffande vidare forskning anser vi att som komplement till studien skulle man kunnat göra 
både intervjuer och observationer för att närmare kunnat tolka svaren. Svårigheten med 
frågeställningen är att det redan finns en allmän uppfattning om hur man skall svara. Efter 
genomförd lärarutbildning vet man som regel att det är viktigt med skönlitteratur i 
undervisningen och man vet också hur man förväntas svara på en fråga om detta. Vår egen 
tolkning av detta är att alla vet att skönlitteratur är viktigt och väger in det i svaren. Svaren 
blir kanske inte alltid uppriktiga utan istället får man de svar som förväntas. 
 
Ett annat område som man skulle kunna undersöka närmare är vilka skillnader som finns, när 
det gäller användandet av skönlitteratur i skolan, mellan till exempel friskolor och kommunala 
skolor. Det vore också intressant att se om och hur det skiljer sig mellan skolor med olika 
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pedagogiska inriktningar. Något som vi har funderat på och som vi inte har kunnat analysera 
utifrån vår studie är att undersöka om pedagogens eget intresse är en lika betydande faktor när 
skolan har en uttalad pedagogisk inriktning. Därför vore det intressant att jämföra en skola där 
skönlitteraturen ersätter traditionella läromedel med en skola där inte skönlitteratur används i 
samma utsträckning. 
 
Ytterligare ett spännande forskningsområde vore att gå vidare med elevperspektivet. Det 
skulle vara intressant att över en längre tid planera, genomföra och utvärdera arbetet med 
skönlitteratur i skolan med fokus på elevens upplevelse. På detta sätt hamnar eleven i centrum 
och får möjlighet att påverka sin situation.  
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      Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!     Uddevalla, maj 2007 
 
Vi är två studenter på Högskolan Väst som går på lärarprogrammet med 
inriktning mot de tidigare skolåren. Vi skriver just nu ett examensarbete om 
skönlitteratur, där vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar användandet av 
skönlitteratur i undervisningen. 
 
Vi kommer att lämna ut enkäter och Era svar kommer att ligga till grund för vår 
forskning. Vår förhoppning är att pedagoger som arbetar i grundskolan ska ta sig 
tid att svara. Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på. Alla medverkar frivilligt 
och enkäten är helt anonym. Den information vi får in kommer endast att 
behandlas av oss. Vi är mycket tacksamma om Ni tar er tid och svarar på 
frågorna.  
 
 
Vid frågor kan Ni kontakta: 
 
Agneta Eriksson   Anna Bernhall 
agneta.eriksson@student.hv.se  anna.bernhall@student.hv.se
0522-893 33   0522-290 63 
0704-80 30 78   0701-10 64 07 
 
 
 

Tack på förhand! 
 
 

Agneta och Anna 
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      Bilaga 2 
 
Är du  man  kvinna  
 
Ålder ____  år 
 
Vilken utbildning har du? _________________________________________________ 
 
Vilken årskurs undervisar du i?  _______________ 
______________________________________________________________________  
 
Vilken slags bibliotek har din skola tillgång till? 
  
  Stadsbibliotek el.  Skolbibliotek  Ingetdera   Annat  
  filial  
______________________________________________________________________  
Här följer en rad påståenden, kryssa i det du anser stämmer bäst överens med din åsikt. 
 
Eleverna bör läsa skönlitteratur varje dag i skolan. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
               
______________________________________________________________________  
 
Den viktigaste faktorn för att utveckla elevernas skrivande är att de läser skönlitteratur. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
 
Det spelar ingen roll om eleverna läser serier eller "riktig" litteratur, bara de läser. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
 
Eleverna bör alltid fritt få välja vad de vill läsa. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
 
Det är värdefullt att alla i klassen har läst samma bok. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
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Det är viktigt att man som pedagog är intresserad av och själv läser mycket skönlitteratur. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
 
Det är viktigt att man som pedagog läser mycket barn- och ungdomslitteratur. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis  Vet ej/obestämd  Instämmer inte Instämmer inte alls 
              
______________________________________________________________________  
Vilken betydelse anser du dessa faktorer har för användandet av skönlitteratur i 
undervisningen? 
   Mycket Ganska   Inte särskilt Inte alls 
   Betydelsefullt Betydelsefullt Betydelsefullt Betydelsefullt 
  
Närhet till bibliotek      
 
Klassrumsmiljön       
 
Styrdokumenten       
 
Fortbildning       
 
Ekonomi        
 
Tid        
 
Tillgång till bibliotekarie      
 
Lärarhandledn. till skönlitt. böcker     
 
Samarbete med kollegor      
 
Pedagogens eget intresse      
 
Pedagogens utbildning      
 
Extra resurser i klassen      
 
Utbudet av skönlitt. böcker i klassrummet     
 
Klassuppsättningar av skönlitteratur     
 
Andra faktorer: _________________________________________________________  
Avslutningsvis, hur nöjd är du med ditt eget arbete med skönlitteratur i undervisningen? 
 

 Mycket nöjd  Ganska nöjd  Inte särskilt nöjd  Inte alls nöjd 
 
Tack för din medverkan 
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