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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Undervisningen i skolan med traditionella läroböcker upplevs ibland som torr och 
tråkig. Skönlitteratur är ett bra verktyg när man som lärare vill fördjupa kunskap och ge en 
bättre förståelse hos eleven. Många olika faktorer avgör om och hur man använder sig av 
litteratur i undervisningen. Lärarens sätt att förhålla sig till skönlitteraturen beror bland annat 
på hur de väljer att tolka läroplanen och vilket synsätt de sätter i förgrunden. 
 
Syfte: Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur skönlitteratur används i skolan och 
hur lärarna förhåller sig till att arbeta med detta i sin undervisning. 
 
Metod: Vår empiriska undersökning innefattar intervjuer med strukturerade frågor i 
skolmiljö.  
 
Resultat: Vi har fått inblick i hur åtta svensklärare arbetar och tänker utifrån ett skönlitterärt 
arbetssätt. Alla respondenterna ser skönlitteratur som ett värdefullt pedagogiskt verktyg. Det 
som saknas är mer fortbildning inom området för att de ska kunna utveckla sitt arbetssätt. 
Vårt resultat visar också på olika faktorer som har en inverkan på lärarnas sätt att välja/inte 
välja att arbeta med skönlitteratur. 



Innehållsförteckning 
 
 
Inledning 2 
 
Syfte och frågeställningar 3 
 
Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 4 
 Läroplanerna 4 
 Forskning om litteraturundervisning 8 
 Forskning om lärande i allmänhet 10 
 
Metod 12 
 
Resultat 15 
 Lärarnas synsätt på skönlitteratur i undervisningen 15 
 Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 16 
 Skolbibliotekets och stadsbibliotekets roll 21 
 Fortbildning angående skönlitterärt arbetssätt 21 
 
Diskussion 23 
 
Referenslista   
 
Bilaga 
 



2 

Inledning 
Som blivande lärare har vi ofta mött elever som upplever skolsituationen med läromedel som 

tråkig och torftig men även något som saknar mening. Faktatexter i läromedlen är ofta lösa 

beskrivningar som saknar ett för eleven naturligt sammanhang. Vi funderar på om det finns ett 

annat sätt att arbeta på än den traditionella läroboksundervisningen där man med hjälp av 

skönlitteraturen kan fördjupa och bredda begrepp. Med våra egna erfarenheter anser vi att 

skönlitteraturen är ett försummat område där mycket kunskap finns att hämta. Får eleven 

vidga sitt synfält där de kan leva sig med och även känslomässigt få ta del av någons 

erfarenheter, fördjupas kunskapen och blir mer meningsfull. Vi förmodar att ett arbetssätt där 

man använder sig av skönlitteratur gör att eleverna blir mer aktiva i sitt kunskapssökande, där 

vår roll som lärare har en handledande funktion. Skönlitteraturens användningsområden är 

oändliga och kan lämpa sig som ett komplement till traditionella läromedel. 
 

Varför skall man läsa skönlitteratur? Svaret brukar bli ungefär vad de flesta pedagoger skulle 
svara. När vi samtalat om alla de förträffliga egenskaper och förmågor läsningen antingen ger oss 
eller utvecklar hos oss, har vi fått en diger lista. På listan finns ord som fantasifullhet, kreativitet, 
ökad språklig kompetens, större empatisk förmåga, ökade kunskaper. Därtill kan man läsa också 
för att få tillfälle till avkoppling och förströelse. Att läsa är dessutom en möjlighet att fly till något 
annat; det kan ge en känsla av skydd och gömställe och läsningen kan erbjuda tröst. (Amborn & 
Hansson, 1998, s.5)  

 
Den viktigaste faktorn till hur arbetet läggs upp i skolan är läroplanen. Vi gör därför en 

tillbakablick och jämför de båda senaste läroplanerna för att se om skönlitteraturens ställning 

har förändrats.  

Vi har gjort en undersökning där vi intervjuat 8 lärare. Vi utgick ifrån att skönlitteratur 

används på ett eller annat sätt i undervisningen och inriktar vår undersökning till skolans år tre 

och fyra. Anledningen till att vi väljer dessa årskurser är för att de flesta elever då kan läsa 

och förstå skönlitteratur bättre än då de är i början av sin läsutveckling. Förutom detta vill vi 

hålla oss inom de åldrarna som vår utbildning riktar sig mot, de tidigare skolåren.  

Vi hoppas hitta några användningsområden där lärarna på olika sätt använder sig av 

skönlitteratur i undervisningen. Förhoppningsvis kan vi genom detta hitta arbetssätt som vi 

själva vill utveckla i vår framtida yrkesroll. 
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Syfte och frågeställningar 
Skönlitteratur kan användas till att förstärka och fördjupa elevernas förståelse i skolans olika 

ämnen. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om och hur skolan använder sig av 

denna resurs i sin undervisning.  

 

De frågor som vi baserar vårt arbete på och som vi kommer att undersöka är: 

Hur används skönlitteraturen i skolans år 3 och 4?  

Hur förhåller sig lärarna till att arbeta med skönlitteratur i sin undervisning? 

Vilka arbetssätt förekommer när det gäller att använda skönlitteratur? 

Vilka faktorer styr när det gäller att använda sig av skönlitteratur i undervisningen? 

 

Genom denna undersökning hoppas vi få ta del av någon ny kunskap gällande undervisning 

där skönlitteratur ingår. Det vore dessutom önskvärt om resultatet blir intressant för andra 

lärare så att de får inspiration till att vilja använda sig av skönlitteratur i undervisningen. 
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Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet kommer vi att jämföra läroplanerna och kursplanerna Lgr-80 och Lpo-94 

angående skönlitteraturens plats i undervisningen. Vi kommer även att ta upp författares och 

forskares syn på litteraturpedagogiken och skönlitteraturens ställning i skolan. 

Det finns naturligtvis många faktorer som avgör om och hur man använder sig av litteratur i 

undervisningen. Till det som är grundläggande hör våra styrdokument. Allteftersom samhället 

utvecklas förändras också synen på hur undervisningen ska bedrivas och vad som är viktigt att 

alla elever får med sig genom sin skolgång. Därför har vi lagar och riktlinjer på hur 

verksamheten ska vara utformad. Dessa grundas bl.a. på forskningsresultat och samhällets 

olika influenser. I skolan idag har alla lärare ansvar för elevens språkliga utveckling och 

måste vara medvetna om språkets betydelse för lärandet. (Kursplan Svenska, 2000) 

 

Läroplanerna  
I den tidigare läroplanen, Lgr-80, hade skönlitteraturen en relativt stark ställning. Där 

betonades skönlitteraturens status t o m så starkt att den borde dominera i ämnet svenska. I 

kursplanen i svenska -88 blev skönlitteraturen ett huvudmoment i svenskundervisningen. På 

flera ställen i Lgr-80 återkommer direkta uppmaningar till att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen: 
 

[…] möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt kulturarv. (Spov 
10, s. 82)  
 
Ingen människa kan få direkt erfarenhet av allting. Eleverna måste därför också bli vana vid ett 
arbetssätt, där de tar del av andras erfarenheter. De måste lära sig utnyttja böcker och bibliotek och 
olika media. (Lgr –80, s. 49) 

 
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.) 
 
Eleverna skall lära sig läsa och skriva. Deras förmåga att lyssna, iaktta och tala skall utvecklas. De 
ska få erfara att litteraturen är en källa till kunskap och glädje. (Lgr –80, s. 133) 

 

Malmgren (1996) skriver kortfattat om hur olika debattvågor sköljt över skolan när det gäller 

kursplansutvecklingen i svenska. I början av sextiotalet var det studietekniken som stod i 

centrum, i slutet fick dramapedagogiken ett genombrott, film och massmedia kom in i ämnet. 

Under senare delen av sjuttiotalet och i början av åttiotalet debatterades erfarenhetsanknytning 
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och problemorientering. På åttiotalet gjorde det litterära kulturarvet comeback delvis på 

bekostnad av sakprosan. Under slutet av åttiotalet och i början av nittiotalet stod 

skrivpedagogiken i centrum för diskussion med nya tankar och begrepp som processkrivning.  
Uppmärksamheten kring skrivpedagogiken har ställt frågan om språkutvecklingen och särskilt 
skriftspråkets betydelse för tänkandet i centrum för den modersmålspedagogiska debatten och 
detta har förmodligen påverkat den nya kursplanen i svenska (Lpo 94). Språket ges en nyckelroll i 
ämnet och beskrivs som ämnets kärna. Litteraturen får göra en snygg reträtt från en del av de 
områden den erövrat 1988. Det är en inte alltför djärv tolkning av kursplanen i svenska modell 
1994. (Malmgren 1996, s 104) 

 

Den nuvarande läroplanen, Lpo-94 och kursplanen i svenska säger bl. a så här om 

skönlitteratur: 
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 
syfte att främja elevens förmåga att tala och skriva samt att med förståelse respektera andras sätt 
att uttrycka sig i tal och skrift. (Kursplan Svenska, 2000. s.1) 

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall: 
-kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och  
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter, 
-kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 
-kunna muntligt berätta och redogöra för något så innehållet blir begripligt och levande, 
-kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning 
samt kunna använda ordlista. (Kursplan Svenska, 2000. s.4) 

 

Många lärare känner enligt Malmgren (1996) av en konflikt med standardprov och 

betygstvång som sätter käppar i hjulet särskilt för de elever som behöver mer tid på sig i 

utvecklandet av sin läs och skrivförmåga. Å ena sidan erbjuds läraren en metodisk frihet för 

att successivt och varsamt utveckla en enskild elevs skrivförmåga på ett sätt som inte skadar 

hans/hennes självförtroende. Direkta jämförelser mellan de svagaste och starkaste eleverna 

behöver inte göras utan man kan anpassa bedömning och kritik till elevens utvecklingsläge. Å 

andra sidan kommer jämförelser in i och med standardprov och så småningom naturligtvis 

betygssättningen i högstadiet: 
 
Den officiella skolpolitiken påbjuder decentralisering och metodisk frihet. Var och en ska utifrån 
egna insikter och egen övertygelse kunna utveckla sin undervisning. Olika teorier och 
undervisningserfarenheter ger oss också förmågan att begära vår pedagogiska frihet. Den officiella 
myndigheten lägger sig inte i hur undervisningen går till. Den friheten och makten erbjuds den 
enskilde läraren. Myndigheten lägger sig inte i medlen för verksamheten. Men den styr på annat 
sätt, genom att ange målen – så kallad målstyrning. Det innebär att den nationella kontrollen av det 
vi gör sätts i kraft. Genom olika standardiserade test och utvärderingar kontrolleras 
undervisningens resultat. Konflikten mellan friheten och makten att ställa krav på den egna 
undervisningen och tvånget att kontrollera finns i systemet, i den officiella skolpolitiken och 
konflikten har knappast blivit mindre genom de senare läroplansreformerna för grundskola och 
gymnasium 1994 – Lpo 94 och Lpf 94. Den finns därför också i lärarens arbete och i många 
lärares upplevelse av sin arbetssituation. (Malmgren, 1996 s. 7-8) 
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Vidare skriver Malmgren om kursplanen i svenska och Lpo-94 att makten över 

undervisningen nu har decentraliserats och enskilda skolor och kommuner har fått ett ökat 

ansvar över hur de ska uppnå de målen som fastställts i de centrala statliga direktiven. 
För kursplanen i svenska och andra ämnen innebär Lpo-94 en bantning av den förklarade 
utförlighet som präglat tidigare kursplaner. På några få sidor anges svenskämnets innehåll och de 
mål man ska sträva efter samt de mål man ska uppnå efter åk 5 och efter åk 9. Förkortningen 
innebär att den redan svårtolkade kursplaneretoriken framstår som ännu svårare att få grepp om. 
Språk och litteratur beskrivs som ämnets centrala innehållsområden. Ämnets struktur ses som en 
helhet som ”knappast kan delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning”. Det 
gamla momentuppdelade färdighetsämnet får alltså knappast en ny chans i Lpo 94. Det är en 
rimlig tolkning av texten. (Malmgren 1996, s103) 
 

Amborn och Hansson (1998) menar att Lpo-94 betonar mer en helhetssyn på språket än vad 

som var fallet i Lgr-80. Detta innebär också att arbetet med skönlitteraturen måste ses ur flera 

perspektiv och att metoderna skall utvecklas med läroplanens helhetssyn som utgångspunkt. 

Läskunnigheten är en förutsättning för att man aktivt ska kunna delta i samhället och 

läroplanen betonar alla lärares ansvar för elevernas språkutveckling eftersom språket är så 

viktigt för lärandet.  

Vidare menar Amborn och Hansson (1998) att i många skolor blandas begreppen 

uppnåendemål, betygskriterier och kursplaner samman och denna sammanblandning utgör ett 

hot mot skönlitteraturens roll och funktion i grundskolan. När de lätt mätbara kunskaperna ges 

större utrymme riskerar man att gå miste om litteraturens komplexa men kanske svårmätbara 

effekter på elevernas färdighetsutveckling.  

Norberg (2003) framhäver skönlitteraturens betydelse utifrån kursplanens strävansmål i 

svenskundervisning. Hon kommenterar, diskuterar och ger uppslag till metoder i boken 

”Läslust & lättläst” utifrån några av kursplanens strävansmål i svenska.  
Skolan ska sträva efter att eleven: 
- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa skönlitteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse,  
- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 
- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från 
olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och från andra delar av världen. (Kursplan 
Svenska, 2000, s.1-2) 

 

Norberg (2003) menar att kursplanen i svenska ger stöd för läsning av skönlitteratur där språk 

och litteratur är ämnets centrala innehåll. Dessutom är språket och litteraturen av stor 

betydelse för den personliga identiteten. Hon anser att vi uppövar vår förmåga att sätta oss in i 

hur andra har det, när vi läser. Läsning av skönlitteratur ger djupa kunskaper och nya tankar 

och idéer väcks. Skönlitteratur tillfredsställer och utvecklar läsaren, den roar, ger språklig 
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tillfredsställelse, ger nytändande inspiration och där kan man även hämta tröst. Skönlitteratur 

väcker många frågor och känslor att samtala om. Med bra texter, som varvas med skrivande 

och diskussioner mognar eleven och utvecklas i sitt tänkande. Vidare menar hon att i 

skönlitteraturen finns inga givna svar. Den kräver något av läsaren, eftersom den komplicerar 

sammanhangen. Läsaren måste resonera sig fram till svaren och helst i dialog med andra för 

att lära sig något om människor och för att bearbeta egna upplevelser.  

Kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) framhåller skönlitteraturens mångfaldiga 

ämnesområden. Här finns möjlighet att arbeta med skönlitterära böcker inom olika ämnen 

som historia, geografi, samhällskunskap och religion. Det finns också ett underlag för att 

diskutera mobbning, andra kulturer, etik och moral. 
 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors, och mäns livsvillkor under olika tider och i olika 
länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma 
utbudet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de 
stora livsfrågorna. (Kursplan Svenska, 2000, s.3) 

 

Skönlitteraturen har en central plats i svenskundervisningen under hela skoltiden och kan 

flätas in i skolarbetet på en mängd sätt utifrån flera olika syften menar Lindö (2002).  
 

Kursplanen i svenska lyfter fram litteraturläsningens betydelse ur många aspekter: för att förstå 
världen och sig själv, uppleva nya världar, få kunskap om människor i olika tider och kulturer, få 
svar på de stora livsfrågorna, få ta del av vårt litterära kulturarv och för att utveckla 
språkbehandling och språkriktighet. (Lindö, 2002, s.177).  
 

Lärarens sätt att förhålla sig till skönlitteraturen beror bland annat på hur de väljer att tolka 

läroplanen och vilket synsätt de sätter i förgrunden. 

Även Molloy (1996) betonar lärarens betydelse för hur skönlitteraturen används i 

undervisningen. 
Om läraren inte har de metodiska redskap som läsning av och arbete med skönlitteratur kräver, 
utan formulerar sin fråga kring metodiken i meningen ”de kan väl inte bara sitta och läsa på 
timmarna”, så är det förståeligt att läroböckerna med sin planering och inbyggda arbetsstrukturer 
kan få ersätta skönlitteratur som basen för svenskundervisning. (…) Om den enskilde eleven 
dessutom ser att ett arbetssätt, ett metodiskt redskap bland andra, fungerar bra för hans/hennes 
lärande, kan han/hon ta med sig detta till andra ämnen och studiesituationer. (Molloy, 1996, s.225)  

 
Nilsson (2003) menar att läraren har stor betydelse för elevernas lärande som handledare. 

Genom handledning och iakttagelser, genom att lyssna och förstå vilken fas eleven befinner 

sig i kan läraren hjälpa eleven. Detta fordrar en balans mellan upptäcktsinlärning och 

undervisning.  

Molloy (1996) menar att litteraturpedagogik kan benämnas som erfarenhetspedagogik med 

tanke på att det är allas erfarenheter som skall ge den skönlitterära texten dess ”mening” när 
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den bearbetas. Det är här språket kommer in som en central roll. ”Våra erfarenheter bärs fram 

av vårt språk. Utan tillgång till ett språk kan vi inte beskriva oss själva och vår värld. Utan 

språk saknar vi det viktigaste redskapet för att ge våra erfarenheter mening.”(Molloy,1996,s9) 

Elever läser skönlitteratur men har ofta svårt att återberätta det de har läst.  

 

Forskning om litteraturundervisning 
Man kan enligt Lindö (2002) se litteraturläsningen som en metod för att nå olika mål, men 

också som ett mål i sig. Genom litteraturen får eleven möjlighet att inhämta ny kunskap och få 

ett större perspektiv på omvärlden. Det finns olika sätt att förhålla sig till 

litteraturundervisning menar Lindö och tar Malmgrens modell när hon beskriver olika synsätt. 

Ett sätt kan vara färdighetsinriktad litteraturpedagogik där man betonar flyt i läsning, 

läsförståelse, ordkunskap och färdighet att hantera ett ordbehandlingsprogram, dvs. att 

hantverksmässiga aspekter prioriteras. Man kan också se svenska som litteraturvetenskapligt 

bildningsämne och då betonar man vikten av att föra vårt kulturarv vidare. Man väljer klassisk 

litteratur och fokuserar på den litterära texten som helhet. Ännu en uppfattning är det 

konstruktivistiska synsättet som sätter läsaren i förgrunden och inte texten som i de båda 

tidigare inriktningarna. Eleverna bearbetar texten med stöd av egna erfarenheter och 

upplevelser och konstruerar dess betydelse. Med ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv på 

litteraturläsningen integreras skönlitteraturen med elevernas egna erfarenheter där de då får en 

ökad förståelse av sig själva och sin omvärld. Skönlitteraturen blir en kunskapskälla. Den 

konstruktivistiska modellen och erfarenhetspedagogiska perspektivets synsätt ligger nära 

varandra och båda ansatserna har funktionalisering, vardagserfarenheter och relevans som 

honnörsord. Båda betonar starkt språkets frigörande funktion för samhällspåverkan och 

förändring. Lärarna behöver ha bra pedagogiska verktyg för att få ett förhållningssätt till 

skönlitteraturen där den kan ge en bredare, djupare och mer innehållsrik lärdom. 

Nilsson (1997) beskriver sitt sätt att undervisa som går ut på ett arbetssätt där 

skönlitteraturen ligger till grund och fördjupar elevernas förståelse och kunskap. Hans bok 

genomsyras av metoder där elevernas egna tankesätt är det centrala och där eleverna inte 

alltid måste plagiera lärobokens fakta. Eftersom kunskap är en livslång process är det viktigt 

att ge undervisningen ett meningsfullt innehåll. Kunskap bygger på våra egna erfarenheter och 

är en process där vi deltar aktivt. Här finns ett stort diskussionsunderlag som kan underlätta 

undervisningen i samhällskunskap om demokrati, värderingar och andra kulturers 

förhållanden.  
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Utgångspunkten för det livslånga läs- och skrivintresset utgörs av att man fått uppleva 

läsandets och skrivandets glädje menar Björk och Liberg (1996) och på olika sätt fått använda 

sitt läsande och skrivande. Att läsa och skriva är att ta ett steg in i textens värld, att orientera 

sig i den världen, att ställa frågor och förhoppningsvis få svar. De anser att man läser och 

skriver för att utveckla sig själv genom att konfronteras med vad andra har uttryckt och se hur 

de reagerar på det man själv uttrycker. Upplevelser av ett aktivt och dynamiskt läsande och 

skrivande leder till att man blir medveten om skriftspråkets användning och hanterandet av 

skriften, varför och hur man läser och skriver.  

Chambers (1995) lyfter fram att miljön runt eleven har större betydelse än vad många tror. 

Den fysiska omgivningen (yttre förutsättningar) påverkar elevernas känslomässiga attityder 

(inre förutsättningar) till att vilja läsa. All erfarenhet visar hur positivt det blir för elevernas 

läslust om det i skolan finns speciella platser som är till enbart för läsning. Eleverna behöver 

få tid och ro att komma in i en bok. Genom att ha speciella läsplatser visar man också att 

läsning är en värdefull sysselsättning. 

Nilsson (2003) lyfter fram olika profiler inom inlärningsforskningen och belyser bland 

andra Howard Gardner vilken betonar känslornas betydelse för inlärningen. Han menar att 

känslorna fungerar som tidiga "larmsystem". Dessa signaler berättar hur eleven upplever 

ämnet och det eleven tycker om att engagera sig i. Signalerna larmar också för det som är 

problematiskt, som upplevs konstigt eller avskräckande. Gardner menar därför att det är av 

största betydelse att försöka skapa en inlärningsmiljö som präglas av nöje, stimulans och 

ifrågasättande. Vill man som lärare att eleverna ska lära in något gäller det att se till att 

uppgiften engagerar känslorna. Vidare anser Gardner att den som är motiverad att lära sig 

någonting kommer att arbeta hårt, vara uthållig och stimulerad istället för avskräckas av 

eventuella hinder. Även om det inte finns någon press på eleverna kommer de att fortsätta att 

lära sig. ”De fortsätter på grund av sitt starka intresse, för sitt nöjes skull och för utmaningen 

att utsträcka sin förmåga åt okänt håll” (Nilsson, 2003, s 29).  

Skardhammar (1994) skriver om olika sätt att läsa och menar att mängdläsning är vanlig i 

grundskolan. Den ger lästräning, glädje, horisontutvidgning och dessutom en orientering om 

vad det finns för litteratur. I många klasser finns ”läsbarometrar”, ”bokormar” och andra 

mätningsformer för att inspirera eleverna till att läsa böcker. Ett annat sätt att läsa böcker på är 

njutningsläsning. Det är den långsamma eftertänksamma läsningen där man inte behöver 

skynda på i läsningen eftersom man redan vet hur det går och hinner istället glädjas åt 

detaljerna. Skardhammar menar att många lärare har negativa erfarenheter och upplevelser 

från sin egen skoltid då läraren förstörde läsupplevelsen. Genom att prata sönder innehållet i 
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boken och kommentera den så att dess hemliga innehåll förstördes gick läsupplevelsen 

förlorad. Därför är många lärare rädda för att bearbeta elevernas egna läsupplevelser.  

Hallberg (1993), anser att läsupplevelsen är en väg mot språket och därför måste vi skapa 

möjligheter för alla barn att utveckla sitt språk. Vidare menar Hallberg att boken ska vara en 

språngbräda. Det är en konst att introducera böcker för barn, men det är ett tacksamt sätt att 

arbeta med. Kan man väcka elevernas intresse till att läsa böcker, leder det till en stimulerande 

miljö där det på sikt gynnar skolarbetet. Den möda lärare lägger ned på introduktion och 

boksamtal, ges mångfalt igen när eleverna gärna vill sätta igång med att läsa boken som just 

presenterats.  

Högläsningens uppgift är att locka barnet in i litteraturen. Här menar Körling (2003) att vi 

inte får sluta högläsa för barnet då det erövrat läskoden. Det är att överge barnet. I detta 

kritiska läge då barnet har börjat läsa ska istället högläsningen bli intensivare och ske oftare. 

Det är först nu barnet förstår vad läsning är och därför behöver massor av läsande förebilder 

för att hålla glädjen och lusten till litteraturen vid liv.  

Skolbiblioteket har en mycket viktig roll. Den ska omfatta ett flertal funktioner bl.a. som en 

pedagogisk men även informationsresurs. Nilsson (2003) påpekar att vi måste se 

skolbiblioteket som ett pedagogiskt centrum där stadsbibliotekarien och läraren kan 

samarbeta.  
Biblioteket kan sägas ge en bild av verklighet: det finns knappast några områden av mänskligt liv 
som inte finns beskrivet i litteraturen, ingen del av jorden som inte finns dokumenterad och ingen 
tokig idé som inte har publicerats. (Eriksson 1997, s.34). 

 

Forskning om lärande 
Dysthe (1996) jämför ett behavioristiskt synsätt med ett konstruktivistiskt synsätt och menar 

att utifrån en behavioristisk inlärningsteori lär sig eleven de grundläggande kunskaperna först 

och börjar därefter tänka och reflektera. Men utifrån en konstruktivistisk teori ser man det 

som att tänkandet går före eller är samtidigt med faktainlärningen. Detta är en viktig 

åtskillnad som får konsekvenser för hur man lägger upp undervisningen i klassrummet. Det 

kan exempelvis innebära att man börjar med att etablera en övergripande helhetsuppfattning 

av en dikt istället för att ge detaljförklaringar. 

Vygotskij företräder - precis som Piaget - en konstruktivistisk teori, nämligen att människan 

själv konstruerar sin kunskap skriver Nilsson (2003). Barnet måste vara aktivt och arbeta 

konstruktivt för att själv kunna bygga sin förståelse för omvärlden. Vygotskij företräder en 

social konstruktivism. Vygotskij identifierar två faser som han ser i barns 

kunskapsutveckling. Den första beskrivs av att kunskapen är automatisk och tillägnas 



11 

omedvetet. Andra fasen utgörs av ett gradvis ökat medvetande av den aktivt medvetna 

kontrollen av en kunskap. 

Björk och Liberg (1996) beskriver hur Vygotskij talar om att eleverna har potentiella 

utvecklingszoner. Han menar att det finns ett utvecklingsrum, en zon, att arbeta inom. Här 

finns det som barn redan kan. Men - och det är detta som är det betydelsefulla - här finns 

också utrymme för det som barnen inte klarar på egen hand men som de kan tillsammans med 

andra. På så sätt lär de sig så småningom att klara det själva.  
 

Det är inom detta område som vi kan förvänta oss att det äger rum en intellektuell utveckling. 
Därför blir det en viktig pedagogisk uppgift att agera inom denna utvecklingszon, stimulera barnen 
till aktivt samarbete med andra och ge dem hjälp och stöd för att klara av och behärska nya 
uppgifter. (Evenshaug & Hallen, 2001, s.136.) 

 
Vygotskij (1995) betonar i sin bok ”Fantasi och kreativitet i barndomen” betydelsen av att 

barnet erbjuds en upplevelserik miljö. Han menar att fantasin är grunden för varje kreativ 

aktivitet inom alla kulturens områden och detta möjliggör det konstärliga, vetenskapliga och 

tekniska skapandet. Fantasin är ett medel att vidga människans erfarenheter. Genom sin 

föreställningsförmåga kan människan med fantasins hjälp tillägna sig andra sociala och 

historiska erfarenheter. 

I ”Bildning och kunskap” (Skolverket, 1994) redovisas en uppfattning om kunskap och 

lärande som grundas på forskning. Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill 

uppnå och den kunskap man redan har. Kunskap finns alltid i ett sammanhang och är av olika 

slag. De fyra olika kunskapsformerna är: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 

kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar. Även Gómez och Swenne (1996) 

beskriver detsamma om detta. Vidare menar de att kunskapsformerna kan definieras var för 

sig men ändå inte helt avgränsas från varandra och de är mer eller mindre tydliga i olika 

ämnen. Kortfattat kan de beskrivas: 

o Färdighetskunskaper är praktiska kunskaper.  

o Fakta är kunskap i form av information.  

o Förståelse är kunskap som skapar mening.  

o Förtrogenhetskunskap är kunskap som omdöme. 

Melchert (1997) menar i sin artikel ”Aspekter på lärande”:  
För att göra kunskapen till sin egen krävs det att eleven har bearbetat kunskapen och kan berätta 
om den och redogöra för den på ett levande sätt så att andra kan förstå. För att klara av detta måste 
man också själv ha förstått. (s. 27)  
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Metod 
Här presenterar vi övergripande den metod vi valt och beskriver hur vi gått tillväga när vi 

genomförde vår empiriska undersökning. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod med 

strukturerade intervjuer.  

 

Undersökningsmetod 
Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen, i vårt fall mot läraren, men även för att 

skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation 

(Björklund & Paulsson, 2003). Med den kvalitativa metoden och en personlig kontakt får man 

helheten (gester, tonfall och ansiktsuttryck). Backman (1998) menar, att genom den 

kvalitativa metoden får man förståelse för hur människan upplever sin situation. Den 

kvalitativa metoden ger fler möjligheter till tolkning och analys. Vi ville med vår kvalitativa 

undersökning få reda på hur läraren upplever sitt uppdrag att leda elever till kunskap utifrån 

att använda skönlitteratur som hjälpmedel. 

Vår empiriska undersökning innefattar intervjuer med strukturerade frågor i skolmiljö. Till 

våra frågeställningar valdes intervjun, dels för att vi ville få en personlig kontakt med 

respondenterna och dels för att få bättre förståelse för ämnet. Fördelen med att ha en 

strukturerad intervju är att datainsamlingen blir lättare att tolka och analysera. En annan fördel 

med den strukturerade intervjun jämfört med den ostrukturerade intervjun är att den ger en 

större garanti för att få svar på just de frågor man vill undersöka (Backman 1998). Även om 

intervjun var strukturerad fick respondenterna möjlighet att utveckla sina svar fritt. Dessutom 

ställde vi som genomförde undersökningen följdfrågor och var intresserade av att 

respondenterna utvecklade sina svar. Anledningen till detta var att vi ville vara säkra på att vi 

förstått respondenten rätt och att vår undersökning skulle bli så tillförlitlig och rättvis som 

möjligt. Eftersom vi inte vill gå för djupt i vår undersökning låg intresset mer kring frågorna 

om de använde sig av skönlitteratur i största allmänhet och i så fall hur de gick till väga. Till 

sist fick vi fram ett underlag (se bilaga), med frågor vilka vi grundade våra intervjuer på.  

Intervjuerna gjordes personligen förutom en som gjordes per telefon. Intervjuerna gjordes i 

respektive lärares klassrum. Genom att studera miljön runt respondenten, i detta fall 

klassrummet, kan man få en viss uppfattning av hur respondenten, i detta fall läraren, 

är/tänker (Bell, 2000). 
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Intervjuerna bandades för att dokumentationen skulle komma med i sin helhet. Svaren vi 

fick genom telefonintervjun skrevs ner för hand och blev inte lika omfattande som övriga 

intervjuer som bandades, men gav ändå ett gott underlag.  

 

Undersökningsgrupp 
För att ta reda på om man arbetar olika med skönlitteratur i undervisningen på olika skolor, 

valde vi ut fyra skolor och tänkte ha 2 respondenter från varje skola, sammanlagt 8 intervjuer. 

En skola är en relativt nystartad och har ett ifrån grunden ”nytänkande arbetssätt”, en skola 

ligger i ett invandrartätt område, de andra två är skolor av lite äldre ”traditionellt arbetssätt”. 

Det föll sig naturligt att kontakta lärare på de 2 skolor vi tidigare gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning och kunde genom dem få ytterligare kontakt med lärare som 

kunde tänkas vilja vara respondenter. Vi har även insyn i de andra båda skolorna som är med i 

undersökningen genom att våra familjemedlemmar är elever eller arbetar på skolorna. 

Eftersom insamlingen av empirin kom i ett läge där respondenterna var upptagna med att 

avsluta terminen inför sommarlovet, gick inte vår tanke med jämn fördelning av respondenter 

på de fyra olika skolorna att uppfylla. Det blev istället tre lärare på den nystartade skolan, tre 

lärare på den mångkulturella och slutligen en lärare på vardera skolan med ”traditionellt 

arbetssätt”.  

Vi ville att lärarna skulle arbeta eller ha arbetat med år 3-4 och ha någon form av 

svenskinriktning i sin lärarutbildning. Urvalet ligger till grund för att det är svensklärarna som 

i första hand kan tänkas använda sig av skönlitteratur i sin undervisning. Fyra av lärarna hade 

en äldre utbildning, låg- eller mellanstadieutbildning och fyra lärare hade den nyare 1-7 

lärarutbildningen med inriktning mot sv/so. 

 
Bearbetning och analys 
Samtliga intervjuer sammanställdes och skrevs ner i sin helhet för att få det mer överskådligt. 

Vi har försökt att hålla kvar talspråkskaraktären i intervjuerna så mycket som möjligt. 

Omtagningar, avbrutna ord och satser som inte har någon betydelse för innehållet har vi 

strukit. Vi har markerat respondenternas eftertänksamhet och pauser med punkter (….). 

Däremot har valt att vid redigeringen ta bort utfyllnadsord som t ex ”hmmm”, ”vetdu, ” 

”alltså” osv. för läsbarhetens skull. Redigeringen av intervjuerna har inte förändrat innebörden 

av det som sagts. I vissa citat har vi förtydligat den/det respondenterna syftar på genom att 

skriva t.ex. böckerna, läraren etc. eller genom att klarlägga vad respondenten menar, med en 
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parentes (författarnas anm.). Alla namn i vår egen undersökning är fingerade. Efter 

bearbetningen av materialet diskuterade vi kring resultatet av vår empiriska undersökning och 

detta resonemang finns under kapitlet diskussion. 

Vi bearbetade intervjuunderlaget genom att försöka tydliggöra mönster i skillnader och 

likheter inom lärarnas resonemang, tankar och arbetssätt. Slutligen sammanställdes materialet 

utifrån dessa områden: 

Lärarnas synsätt på skönlitteratur i undervisningen.  

Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 

Skolbibliotekets och stadsbibliotekets roll 

Fortbildning angående skönlitterärt arbetssätt 
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Resultat 
I den här delen tolkar och analyserar vi vår empiri. Utifrån svaren på intervjufrågorna (se 

bilaga 1) har vi sammanställt ett resultat där skillnader och likheter i lärarnas synsätt och 

arbetssätt har framkommit. Vi belyser också skolbibliotekets och stadsbibliotekets roll i 

lärarnas arbete. Dessutom tas faktorer som miljö och fortbildning upp. Nedan följer en 

beskrivning av lärarnas utbildning och yrkesverksamma år (alla namn är fingerade): 

Viveca: Mellanstadieutbildning (arbetat i 35 år) 

Gunnel: Mellanstadieutbildning (arbetat i 30 år) 

Maria: Lågstadieutbildning (arbetat i 30 år)  

Kerstin: Mellanstadieutbildning (arbetat i ca 20 år) 

Inger: 1-7 Sv/So-utbildning (arbetat i 9 år) 

Elsa: 1-7, Sv/So-utbildning (arbetat i 7 år) 

Astrid: 1-7, Sv/So-utbildning (arbetat i 7 år) 

Gunilla: 1-7 Sv/So lärare (1/2 år)  

 

Lärarnas synsätt på skönlitteratur i undervisningen 
Det finns ett allmänt positivt synsätt hos de lärare vi intervjuat. Alla anser att skönlitteraturen 

är ett värdefullt komplement till läroböckerna. Respondenterna menar att skönlitterära böcker 

ger eleverna en djupare förståelse och personerna i böckerna blir någon de kan identifiera sig 

med. Skönlitteraturen är mer levande och låter fantasin få friare spelrum jämfört med 

läroböckernas faktatexter. De menar att skönlitteraturen kan vara viktig både som 

förstärkare/fördjupare och även som självklart läromedel där den stärker och förbättrar 

läsutvecklingen. Fem av respondenterna uttalar tydligt i vilka ämnen och situationer de 

använder skönlitterära böcker för att skapa en bättre och djupare förståelse hos eleverna. 
Det är ju so och no då. T.ex. när man läser om livets utveckling och så läser man om stenåldern, 
bronsåldern och där finns det ju faktiskt en del skönlitterära böcker man kan ta in som kan förklara 
på ett bättre sätt. Och i tvåan läser vi om rymden… då försöker vi att ta in så mycket vi kan, inte 
bara läroböcker. (Intervju, Maria) 
 

Gunilla och Viveca ser skönlitteraturen som ett suveränt verktyg när värdegrunden och olika 

etiska frågor bearbetas. För lärarna betyder det mycket att ha någon form av berättelse att ha 

stöd i och utgå ifrån när de undervisar. Elsa och Inger betonar fördelen med böcker där 

huvudpersonerna i boken är i elevernas egen ålder. De menar att med detta kan en djupare 

förståelse växa fram hos eleverna. Även de lärare som säger att de inte använder skönlitteratur 

i undervisningen menar ändå att skönlitteratur kan vara ett bra komplement till läroböcker och 
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att skönlitterära böcker gör det lättare för eleverna att leva sig med i och förstå olika 

händelser. Astrid menar att skönlitterära böcker förklarar på ett annat sätt och passar bra till 

ämnen i skolan, men själv arbetar hon inte utifrån denna tanke. Hon har ändå ett klart syfte 

med varför skönlitteratur skulle tänkas vara ett bra komplement.  
Det tror jag faktiskt... jaa de sitter ju bara och läser faktatext om man säger så…i skolböckerna 
ganska mycket...läser man skönlitterära böcker så kan de ju förklara på ett annat sätt. För det kan 
ju finnas skönlitterära böcker som passar bra till något ämne man läser i skolan så… Men jag har 
inte gjort det än, men det tror jag att det kan göra faktiskt. Men det har inte blivit av. (Intervju, 
Astrid) 
 

Skönlitteraturens plats i undervisningen för att utveckla elevernas läsförmåga är mer självklar 

för alla respondenterna. Detta visar sig genom att alla lärarna har någon form av 

läsning/lässtunder i sin undervisning. Viveca menar att lärarna ska vara inspiratörer till att få 

eleverna läsa mer böcker. Hon efterlyser också metoder till att använda skönlitteratur under 

andra former och mer ämnesövergripande. 

 

Lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur 

Fyra av respondenterna har arbetat under Lgr-80 då skönlitteraturen enligt läroplanen i 

svenska hade en mer framträdande roll. Kerstin poängterar att hon arbetade med skönlitteratur 

mer förr. Hon pratar varmt om fortbildningen med Jan Nilsson och hans arbetsmaterial och 

hur han bakade in t.ex. grammatik och ordkunskap i skönlitteraturen.  
Men det är inte lika mycket nu… och jag vet inte… undervisningen är mer splittrad idag med så 
många andra saker så det blir inte så renodla som det var förr. Så att visst är det mycket ändå men 
just Jan Nilsson tyckte jag var bra och det kanske är lite förlegat idag men det går att göra om så 
att det passar idag.  (Intervju, Kerstin) 
 

I den nuvarande läroplanen betonas ett mer individanpassat arbetssätt där lärarens uppgift är 

att hjälpa eleven att uppnå vissa mål i vissa årskurser. I och med detta får lärarna fokusera på 

de områden som är ”utvärderingsbara” och andra arbetssätt får komma i andra hand. Även 

den sociala biten spelar stor roll och tar upp mycket tid eftersom klassklimatet är annorlunda 

mot förr.  

 

Högläsning, bänkbok, läsprojekt 

Alla de tillfrågade lärarna använder sig av skönlitteratur i undervisningen dagligen, men på 

olika sätt. Att läraren läser högt för eleverna och att eleverna har bänkbok är något som finns 

med i undervisningen under hela läsåret. Dessutom använder sig lärarna av olika läsprojekt 

där eleverna läser skönlitterära böcker under längre eller kortare perioder. Astrid och Elsa 

ansåg sig inte använda skönlitteratur i sin undervisning till en början, men när samtalet 
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fortsatte visade det sig att det inte stämde helt. De använde sig av bänkböcker och högläsning, 

analyserade böcker osv. precis som de övriga respondenterna. 
Inte när jag undervisar gör jag väl inte det. Barnen läser ju själva skönlitterära böcker. Det är ju på 
svenska passen ibland då men jag använder väl inte speciellt mycket… i min undervisning så… 
(Intervju, Astrid) 
 
Nej. Inte kontinuerligt. Det är bänkbok som dom har… och sen kan man läsa… vi läste om 
kroppen och då läste vi en liten rolig bok om hur barn blir till så jag använder mej väl lite… men 
inte som man borde kanske…(Intervju, Elsa) 

 

Varför svarade de nej? Astrid säger ”inte när jag undervisar…”. Möjligtvis missuppfattade 

hon frågan och trodde att vi menade om hon använde sig av skönlitteratur hela tiden och 

istället för traditionella läroböcker? Elsa säger ”inte kontinuerligt” men nämner ändå att hon 

använt en skönlitterär bok när hon fördjupade förståelsen om hur ett barn blir till. Men 

tydligen tycker hon inte att det är tillräckligt eftersom hon själv värderar det med ”inte som 

man borde”. Vi skymtar en viss osäkerhet i hur de ska använda sig av skönlitteraturen.  

Högläsning är en självklar del i undervisningen enligt respondenterna. Alla läser högt för 

sina elever flera gånger i veckan, några till och med varje dag eller flera gånger om dagen. 

Vanligast är att de läser på morgonen, som en gemensam lugn start på dagen. När 

respondenterna väljer ut sin högläsningsbok tar dom oftast en bok de själva läst och har bra 

erfarenhet av. Ett annat sätt som är vanligt är när kollegorna tipsat om någon bok eller som 

barnboksbibliotekarien rekommenderat. Viveca säger att hon ibland låter eleverna själva välja 

vilken bok hon ska läsa högt i klassen. Gunnel talar om hur viktigt det är att ha läst boken 

själv först innan man läser den för eleverna. Hon poängterar också hur viktigt det är att ha en 

tanke med högläsningsboken, där man ger eleverna en förförståelse som leder in dem på 

kommande områden inom undervisningen. Hon har, jämfört med de övriga lärarna i vår 

undersökning, ett lite annorlunda arbetssätt där bilderboken spelar en viktig roll. Gunnel läser 

bilderböcker för eleverna i mindre grupper där de tillsammans kan tala om svåra ord och 

förtydliga begrepp. Här kan hon även utifrån bilderna förklara och fördjupa kunskapen som 

boken vill förmedla. Eftersom eleverna är få och sitter nära henne skapas en trygg gemenskap 

där eleverna får utrymme för spontana frågor. Därmed har Gunnel i sin roll som pedagog 

lättare att se vad barnen förstått och hur hon ska gå vidare. 
Jag läser högt varje dag. Dels en kapitelbok och dels en bilderbok. Jag har så pass mycket 
halvklass och då brukar vi samlas i en ring på golvet. /…/ Det är viktigt att man läser boken själv 
innan man läser den högt i klassen, det har jag lärt mej med åren. Sedan har man ju en tanke med 
varför man läser den. Ibland innan jag har EQ samtal väljer jag en lämplig bok som leder in på 
ämnet. /…/ …gärna marinera barnen i en bok innan man läser om ett visst område… så att dom 
redan innan har fått en viss förförståelse. (Intervju, Gunnel) 
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I Astrids klass högläser de ur två olika böcker samtidigt eftersom de är två lärare. 

Andledningen till detta är att hon upplevde det svårt att dela en bok med en annan lärare och 

själv inte läsa hela. ”Då läser man i en bok som någon annan läst i och så hänger man inte 

med riktigt.” Astrid menar att det är bra om läraren följer med i boken eftersom det annars 

kan bli svårt att läsa med inlevelse. På det viset menar hon att det kan vara bra att läraren har 

en egen högläsningsbok där bara hon/han läser. Kerstin har erfarenhet av att ha elever som 

inte fått böcker lästa för sig hemma. Därför tycker hon det är extra viktigt att de får lyssna till 

högläsning. Eftersom de inte är vana lyssnare kan det vara svårt att fånga dem och därför 

krävs det en fängslande bok med enkelt språk.  
Det gäller att fånga dessa (hon talar om de barn som inte har svenska som hemspråk författarnas 
anm.) för de är inte vana vid att någon läser hemma högt för dom. Jag frågade eleverna innan 
terminen var slut...om någon läser högt hemma… men nä… för alla är inte läskunniga hemma./…/ 
Det är ju så att vi diskuterar i lärarrummet ”har du läst nåt som är bra?”... så får vi ju också listor 
på bra högläsningsböcker. (Intervju, Kerstin) 
 

Alla respondenterna använder sig av bänkböcker i undervisningen, men på lite olika sätt och 

vid lite olika tillfällen. Bänkbok är en bok som eleverna själva har valt ut och som de läser 

tyst för sig själva. Böckerna lånar eleverna i skolbiblioteket, tar med sig någon bok hemifrån 

eller lånar en bok som finns i klassrummet. Ibland används bänkboken som något att ta till för 

de elever som var färdiga med sitt ålagda arbete. För det mesta är bänkboksläsning inlagt på 

schemat, ibland koncentrerat varje dag, men oftast någon gång i veckan. Viveca har ”tyst 

läsning” som rutin varje morgon och detta är eleverna så vana vid att de läser självmant. På 

det viset menar hon att är det bra med en rutin eftersom eleverna blir trygga och arbetet blir 

självgående.  
Om jag råkar komma för sent och öppnar dörren… så sitter dom där redan och läser! (Intervju, 
Viveca) 

 

Tiden som är avsatt för tystläsning hos alla respondenterna varierar mellan 15-40 min. De 

som har längre lästid har färre antal tillfällen i veckan, medan de som har bänkboksläsning 

oftare har kortare tid avsatt för detta. Ibland får eleverna själva bestämma när och hur mycket 

de ska läsa varje dag utifrån sin egen planering.  

Alla lärarna har i sin undervisning inplanerat läs/bokprojekt då eleverna läser skönlitteratur 

mer intensivt. Vanligtvis varar dessa projekt i ca 3-4 veckor då eleverna läser böcker varje 

dag. Eleverna läser, skriver recensioner, illustrerar och författar egna böcker. Dessutom har de 

som hemuppgift att läsa högt hemma för föräldrar eller syskon. Vanligt är också att man har 

någon form av mätning av hur många böcker/sidor klassen tillsammans har läst.  



19 

Läsmiljön bör enligt lärarna vara lugn där eleverna får möjlighet till en avstressande stund 

för sig själva. Maria har tänkt på att eleverna kan tycka det är svårt att koncentrera sig när de 

sitter på en stol och med kompisar omkring sig. Viveca och Gunnel har också med detta i sitt 

svar, att eleverna ibland behöver inta andra läsställningar än just i bänken. Maria har löst detta 

med små medel och mycket fantasi och gjort ”kryp in” med kuddar under bänkar, bord och 

bakom dörrar. Där kan eleven sitta och känna att de är lite för sig själva och mysa med sin 

bok. Gunilla nämner att hon måste ha det lite strikt, det får inte vara för rörigt på grund av 

vissa elevers behov. Viveca och Gunilla har soffor i sina klassrum som eleverna turas om att 

sitta och läsa i. Astrid och Inger har en soffa alldeles utanför klassrummet i anslutning till 

fritids, där eleverna får sitta och läsa när fritids inte behöver den för sina egna aktiviteter. 

Elsas, Kerstins och Gunnels elever sitter i bänkarna och läser. De upplever sina klassrum som 

trånga och har därför inte plats för soffor eller läshörnor. De flesta lärare har någon form av 

litteratur i sina klassrum. Sex respondenter har både faktalitteratur och skönlitteratur som är 

lätt överskådlig och tillgänglig för eleverna. Astrid och Viveca har inga skönlitterära böcker i 

klassrummet men faktalitteratur, och deras elever hade fri tillgång till skolbiblioteket.  

 
Ämnesövergripande arbetssätt, tematisk undervisning och arbetslagets betydelse 

Fem respondenter använder skönlitteratur i andra ämnen än svenska och nämner då so, bild, 

engelska och no. Främst verkar historia vara ett tacksamt ämne för skönlitterär ansats. 
När man har historia så många gånger utgår man från en skönlitterär bok… att man börjar med att 
läsa den. Jag tycker att det är lättare ibland, vissa avsnitt i  historia att man läser ett kapitel i boken, 
så dyker det upp en del historiska händelser och då är det ju lättare knyta an med fakta. Annars 
så… historia kan bli tråkigt för en del. (Intervju, Gunnel) 
 

Även Inger nämner att hon använder skönlitterära berättelser för att bättre förklara historiska 

händelser så eleverna får en djupare förståelse. Det verkar också som att det går att hitta 

litteratur skriven som passar för elevernas olika nivåer inom ämnet historia. Lärarna verkar 

känna av var det passar in med skönlitteratur för att fördjupa förståelsen. För att få ett ännu 

vidare perspektiv på det som läraren vill förmedla menar Viveca att det ger eleverna mer om 

man läser böcker som är skrivna av någon som levt i den kulturen.  
Läser vi om länder t.ex. Afrika kanske… så försöker vi leta reda på någonting bland 
skönlitteraturen alltså, som har med Afrika att göra… t ex miljöbeskrivningar; Hur ser det ut? 
Jasså, är det så det ser ut? Är det så vi har tänkt oss att det ser ut… det är ju en afrikan som har 
skrivit den här boken…så det är säkert så./…/ (Intervju, Viveca) 

 

Gunilla har en metod där hon använder sig av lätta skönlitterära barnböcker på engelska, där 

eleverna känner igen innehållet. Eftersom eleverna redan känner igen handlingen kan de 

bearbeta texten genom att koncentrera sig på ord och uttryck och prata fritt kring bilderna. 
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Främst använder jag skönlitteratur i svenska och so ämnena… men även på engelskan, för det 
finns mycket att prata om... Astrid Lindgren finns ju översatt så dem använder jag och även andra 
böcker som barnen kan… gärna med bilder. (Intervju, Gunilla) 
 

Det framkom att Kerstin tyckte det var svårt att hitta böcker med tillräckligt enkelt språk som 

passade hennes elever som hade annat hemspråk. Hon ansåg att hon fick lägga sig på en låg 

nivå eftersom eleverna inte hade begreppen. Hon menade att de böcker som låg på elevernas 

språkliga nivå blev för ”barnsliga” i förhållande till elevernas faktiska ålder. Gunnel arbetar 

mycket med skönlitterära böcker i undervisningen. Även hon har många elever med 

invandrarbakgrund i klassen med dåligt ordförråd. Hennes arbetssätt går ut på att läsa både 

bilderböcker och kapitelböcker varje dag. Kanske kan anledningen till att hon finner det mer 

meningsfullt med skönlitteratur vara att det är enklare att hitta passande böcker till yngre 

elever. Det finns fler böcker att hitta med enkelt språk som passar bättre för de lägre åldrarna. 

När de blir äldre anses de kunna läsa mer text med svårare ord och komplicerat innehåll vilket 

leder till problem för den som inte har kommit så långt i sin läsutveckling. 

När lärarna arbetar med tema tar de hjälp av bibliotekets boklådor eller försöker själva leta 

fram passande böcker för temat. Inger och Maria nämner att det kan vara svårt att hitta 

tillräckligt lättförståelig och lättläst litteratur och till temat passande böcker. Dessutom menar 

Inger att tiden för att leta upp rätt sorts böcker inte är tillräcklig. Viveca använder 

skönlitteratur i den mån hon tycker att det passar in i temat: ”Men strävan är ju att svenska ska 

ingå i varje ämne och skönlitteratur hör ju till svenska och i vissa ämnen passar skönlitteratur 

säkert bättre…” Elsa, Kerstin och Gunnel arbetar inte så mycket med tema. De som arbetar 

med tema i arbetslaget tar hjälp av skönlitteratur för att bredda och fördjupa förståelsen hos 

eleverna, gärna med hjälp av bibliotekets ämneslådor. Dessa lådor innehåller både 

skönlitterära böcker och faktaböcker om olika områden. 

Flera av respondenterna har inte ett fungerande arbetslag och hade därför svårt att svara på 

frågan om hur kollegerna arbetar och vad de har för synsätt på att använda skönlitteratur i 

undervisningen. Kerstin upplevde att det inte blev någon kontinuitet eftersom arbetslagen av 

olika anledningar splittrats. Maria säger till en början att de har arbetslag som är positiva till 

att använda skönlitteratur. Det verkar som hon inte är så säker när hon väl få tänka efter. 
Vi använder samtliga, tror jag, skönlitterära böcker. Mer eller mindre kanske… jag vet inte. Det är 
svårt att svara för de andra, man har inte insyn så i varandras klasser. (Intervju, Maria) 

 

Viveca säger: ”… så jag tror att alla sätter egentligen skönlitteraturen högst så att säga.” Både 

Viveca och Maria antar att alla jobbar som de själva gör. Även Gunnel verkar lite svävande på 

sitt svar. De verkar inte vara så insatta i sina kollegers arbetssätt. Kerstin och Astrid har inte 
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diskuterat skönlitteratur i arbetslaget. Vi anser oss ha svårt att analysera denna fråga på ett 

rättvist och trovärdigt sätt eftersom det empiriska underlaget är för litet. Däremot vore detta 

med arbetslag intressant att forska vidare om. 

 

Skolbibliotekets och stadsbibliotekets roll 
Det finns skolbibliotek på samtliga skolor, men alla biblioteken ligger lite inklämda i 

korridorer med genomgång. Tre av skolbiblioteken hade soffor att sitta och läsa i. Alla tyckte 

det fanns ett gott utbud och relativt mycket böcker och att det köptes in nya regelbundet. Men 

slitaget var stort. Utlåningen var schemalagd, varje eller varannan vecka. Biblioteksansvariga 

var lärare verksamma på skolan. Gunnel och Viveca är biblioteksansvariga på sina skolor. 

Elsa, Inger och Kerstin tycker att deras bibliotek är bra uppdaterat med nya titlar och att det 

dessutom finns mycket böcker på olika hemspråk.  
Vi har en hel del nya titlar i vårat skolbibliotek och mycket på olika hemspråk. Vi går dit en gång i 
veckan och lånar. Sen får dom som behöver gå dit oftare… om dom läst slut de böcker som vi har i 
klassrummet och så. Vi får varje termin ett antal titlar… jag tror det är ca 12… tre- fyra av varje… 
som vi får ha i klassrummet hela terminen. Och av dom får dom låna och ha som bänkbok. Nästa 
termin byter vi med parallellklassen. (Intervju, Inger) 

 

Alla som är biblioteksansvariga på skolorna har också vanlig lärartjänst. Några timmar i 

veckan har de avsatt tid att ta hand om biblioteket. Vissa skolor har kategoriserat sina 

bibliotek d v s de har istället för som tidigare med böckernas författare i bokstavsordning, 

ställt böckerna utifrån genrer. Alla skolorna har datoriserat utlåningen.  

Flera av respondenterna lovordar stadsbiblioteket och många nämner särskilt barnboks- 

bibliotekarie Moni. De verkar känna stort stöd i henne när de behöver hitta lämpliga böcker 

till högläsning, läsprojekt och temaarbeten. Gunnel nämner att temalådorna innehåller svåra 

böcker och Viveca menar att de mest innehåller faktaböcker. Maria startar ibland upp sina 

läsprojekt med ett biblioteksbesök där Moni får berätta om några böcker och barnen sedan får 

välja några böcker som de vill ha med i sitt projekt. Men den skolan ligger också på 

gångavstånd till biblioteket. Kanske har de andra skolorna inte råd eller tid att ta sig till 

biblioteket. Elsa känner att hon har liten kontakt med stadsbiblioteket. Det verkar som om hon 

inte direkt tänkt på att kontakta stadsbiblioteket och be dem komma och ge lite 

biblioteksreklam. Kerstin däremot tycker att biblioteket ställer upp och att inget är omöjligt. 

 

Fortbildning angående skönlitterärt arbetssätt 
Respondenterna var intresserade av fortbildning där man får tips och idéer på hur man kan 

använda sig mer av skönlitteratur i sin undervisning. Gunnel försökte av eget intresse 
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fortbilda sig genom att läsa om andra skolors projekt och Kerstin försökte gå på av biblioteket 

anordnade tillställningar. Viveca och Kerstin menar också att svenska under de senaste åren 

inte är ett prioriterat fortbildningsområde, kommunen har istället satsat på No och matematik. 

Tre av fyra lärare med äldre utbildning säger sig ha fått mer fortbildning förr. De menar att 

fortbildningen idag mest handlar om sociala frågor, No och matematik. Det ligger mer på 

lärarens eget intresse och ansvar att fortbilda sig. De får själva söka upp det 

fortbildningsområde de är intresserade av. Men det verkar som det är svårt att få tag i 

kurser/fortbildningar som har med skönlitterärt arbetssätt att göra överhuvudtaget. Kanske är 

detta inte alls ett prioriterat område i hela samhället idag. Ändå kan man utläsa att flera av 

respondenterna känner sig osäkra på hur de ska lägga upp sin undervisning med skönlitteratur 

och välkomnar tips och idéer. Gunnel skulle gärna vilja prova på ett nytt arbetssätt som 

arbetats fram i en Stockholmsförort som kallas för ”Listiga räven”. Detta projekt är ett 

samarbete mellan skola och bibliotek och handlar om läsutvecklingen. Därför tycker hon det 

vore bra att få göra ett studiebesök och se hur de arbetar och kunna få prata med dem som 

gjort ”Listiga räven” projektet. Att förändra sitt arbetssätt kräver mod och att man har 

uppbackning från beslutsfattare och omgivning. Men vår kommun är i nuläget mest 

intresserad av matte och No och därför får Gunnel göra så gott hon kan med de medel hon kan 

få tag i. Tiden som krävs av lärarna för att hinna söka efter kurser och orka gå på dem finns 

inte.  

 

 
 

 



23 

Diskussion 
 
Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur lärare förhåller sig till och arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen, år 3 och 4. Vi ville också få en bild av vilka faktorer som styr 

användandet av skönlitteratur i undervisningen och vilka olika arbetssätt som förekommer. 

Innan vi påbörjade våra intervjuer diskuterade vi varje fråga ifrån många infallsvinklar. Är 

frågorna relevanta med tanke på vår frågeställning? Får vi svar på det vi vill? Därefter 

samanställde vi vårt intervjuunderlag. Intervjuerna med åtta svensklärare visar hur de arbetar 

och tänker utifrån ett skönlitterärt arbetssätt. Samtliga åtta respondenter ser skönlitteratur som 

ett värdefullt pedagogiskt verktyg. Fortbildning inom området är något som lärarna frågar 

efter för att kunna utveckla sitt arbetssätt. Vårt resultat visar olika faktorer som har en 

inverkan på lärarnas sätt att välja/inte välja att arbeta med skönlitteratur.  

Vår undersökning visar att lärarnas arbetssätt till viss del är lika. Alla åtta lärare uppger att 

de sin undervisning använder sig av bänkböcker (tyst läsning) där alla eleverna läser 

schemalagt eller som det passar, och då minst någon gång i veckan. Detta stämmer väl 

överens med Chambers (1995) forskning om den individuella läsningens betydelse för 

läsutvecklingen. Flera av lärarna menar att eleverna njuter av dessa tystläsningsstunder. Enligt 

Björk och Liberg (1996) är en utgångspunkt för det livslånga läsintresset att man får uppleva 

läsningens glädje. I enlighet med uppnående målet i läroplanen ska eleven kunna ”läsa på 

egen hand och av eget intresse” och denna färdighet tränar eleverna bland annat genom 

tystläsningen. Vi menar att tystläsning ska vara en naturlig del av skolans undervisning och att 

den måste få ta tid. Vi anser det viktigt att det blir en kontinuitet och att tid avsätts till 

läsningen för att eleverna ska ha chans att komma in i boken. Vår uppfattning är att flera av 

respondenterna tycker detsamma eftersom de har tystläsning ofta och länge. Det är viktigt 

med tanke på den fortskridande läsutvecklingen som pågår genom hela livet. Vi håller med 

Vygotskij som menar att det är betydelsefullt att läraren hjälper eleven att välja böcker som 

ligger rätt i fråga om barnets utvecklingszon (Björk och Liberg, 1996).  

En annan likhet mellan de åtta respondenterna är att alla kontinuerligt läser högt för sina 

elever. Björk och Liberg (1996) menar att elever får en god förståelse av texten när läraren 

läser högt och samtalar kring bokens innehåll. Av respondenternas svar kan vi förstå att de 

alla upplever högläsningen som en viktig del av undervisningen eftersom de läser allt emellan 

flera gånger i veckan till flera gånger om dagen. Körling (2003) menar att vi inte får sluta 

högläsa för eleverna då de erövrat läskoden utan att då bör istället högläsningen ske oftare. En 

anledning till att högläsa som skiljer sig från de övriga respondenterna är Kerstins. Eftersom 



24 

hon har elever med annat språk än svenska där ibland läskunnigheten i familjen är dålig, 

menar hon att det är extra viktigt med högläsning i skolan. Även vi tycker att högläsning är 

viktigt. Vi skulle vilja, precis som Gunnel i vår undersökning, läsa bilderböcker ofta i vår 

klass. Detta är något som vi under våra VFU (verksamhetsförlagda) perioder noterat att 

lärarna mycket sällan gör. Kapitelböcker läser man men inte bilderböcker. Särskilt de yngre 

eleverna behöver ibland stöd genom bilder. Bilderna ger möjligheter till stimulering av 

språkutvecklingen genom att man kan samtala både om innehåll och bilder. Genom 

bilderboken kan man som lärare utveckla en metod där man sedan arbetar med läs- och 

skrivutveckling på ett varierat sätt. Här kan drama, musik och bild förstärka elevernas språk 

på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.  

Vidare anser vi att det är viktigt att läraren i förväg läst boken innan den läses upp i klassen, 

men vår uppfattning är att lärare ofta bara tar en bok utan så stor baktanke och mening. Det tar 

lång tid att välja ut en bok för högläsning, och den valda boken måste läsas noga för att ge 

någon behållning. Astrid beskriver att det är svårt att dela högläsningsbok när man är två 

lärare i klassen, eftersom man inte alltid vet vad den andre läraren har läst. Hennes lösning på 

problemet var att lärarna har var sin högläsningsbok. Men man kan fundera på om inte 

eleverna tycker det är rörigt att hålla isär två böcker. En lösning kan vara att båda lärarna läser 

boken innan den läses upp för klassen, då vet båda vad som händer i boken och får inte så 

svårt att hänga med 

Ytterligare en likhet är att alla lärarna önskar mer fortbildning om skönlitterärt arbetssätt 

oavsett hur mycket/lite de än använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. Lindö (2002) 

skriver att lärarna behöver ha bra pedagogiska verktyg för att få ett förhållningssätt till 

skönlitteraturen där den kan ge en bredare, djupare och mer innehållsrik lärdom. En orsak till 

att några av lärarna inte använder sig så mycket av skönlitteratur i undervisningen är att de 

känner sig osäkra på hur de ska lägga upp arbetet, visar vår undersökning. De efterlyser mer 

fortbildning och att statusen för skönlitterärt arbetssätt borde uppgraderas. Till detta har inte 

pengar avsatts på mycket länge. Fortbildning verkar inte vara ett prioriterat område. Vår 

kommun satsar på Ma/No projekt och har så gjort i flera års tid. Visst borde kommunen 

erbjuda fortbildning även inom området svenska! Kursplanen i svenska (2000) har fastställt 

att svenska är det ämne där alla lärare har ansvar för att utveckla elevens kunskaper. Varför 

läggs vikten så ensidigt, varför inte ett smörgåsbord med diverse olika ämnen (som t ex 

drama, bild, musik, litteratur, engelska)? Respondenterna uttrycker att det är svårt att få tag i 

fortbildning i svenska överhuvudtaget. Man kan fundera på om det inte är de vindarna som 
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blåser nu? Vi tror att det i dagens samhälle inte är ”inne” med svenska. Istället är det 

matematik, no och hälsa som lyfts fram i samhällsdebatten.  

Det som skiljer respondenterna åt är hur mycket de anser sig använda skönlitteraturen i sin 

undervisning. De två som inte ansåg sig arbeta skönlitterärt hade båda en 1-7 lärareutbildning. 

Kan det vara så att de äldre/yngre utbildningarna innehåller olika mycket verktyg och metoder 

som kan användas vid skönlitterärt arbetssätt? Vi är medvetna om att underlaget i vår 

undersökning är för litet för att ge ett tillförlitligt svar på denna tendens. 

I vår undersökning såg vi inte någon skillnad på hur man arbetar med skönlitteratur i 

traditionella skolor och skolan med nyare arbetssätt/mångkulturella skolan. Det var snarare 

lärarnas eget intresse av att arbeta skönlitterärt som styrde undervisningen. Kanske spelar vår 

nya läroplan Lpo-94 in här med tanke på att den gamla Lgr-80 hade tydligare starkare direktiv 

på att skönlitteratur skulle användas som metod? Lärarna lämnas i Lpo-94 mer eller mindre 

ensamma i sitt arbete med att tolka läroplanen och vilket synsätt de ska ha. Enligt Malmgrens 

(1996) forskning känner lärarna sig stressade av det motsägelsefulla i att anpassa arbetssättet 

efter elevens individuella behov och kravet att ha uppnått vissa mål i vissa årskurser. Amborn 

och Hansson (1998) lyfter fram risken med målstyrningen i läroplanen med tanke på 

skönlitteraturens svårmätbara effekter. Vi undrar om detta kan vara en faktor till att vissa av 

respondenterna inte väljer att ha med skönlitteratur oftare i sin undervisning.  

Nilsson (2003) beskriver att Gardner anser att inlärningsmiljön är en mycket viktig faktor 

som påverkar hela elevens sätt och inställning till att utvecklas. Han menar att det är av största 

betydelse att försöka skapa en inlärningsmiljö som präglas av nöje, stimulans och 

ifrågasättande. Vill man som lärare att eleverna ska lära in något gäller det att se till att 

uppgiften engagerar känslorna. Vi anser att skönlitteraturen är just en sådan källa till 

engagemang. Genom skönlitteraturen kan man öppna dörrar till många världar, ventilera 

åsikter och känslor, fördjupa och bredda kunskap. I skolans värld är skönlitteraturen dessutom 

tacksam eftersom den lämpar sig till att arbeta ämnesövergripande och i tema. Då menar vi att 

läraren har chans att erbjuda eleverna kunskap i ett mer meningsfullt sammanhang. Inom 

ämnen som historia, samhällskunskap och geografi finns många skönlitterära böcker att tillgå. 

Dessa ämnen lämpar sig också att väva in de estetiska ämnena som drama, bild, musik och 

dans. Med hjälp av skönlitteraturen får eleven ytterligare perspektiv och en djupare känsla. 

Läser man om olika länder kan man studera geografin och kartan, religionen, kulturen osv. 

samtidigt som man läser en skönlitterär bok, och få se kulturen och livet från en annan 

människas ögon. Då får faktatexten mer liv och eleverna får med sig en rikare erfarenhet och 

bredare kunskap. Önskvärt är också att få någon som varit med om eller har erfarenhet av det 
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man läser om som kan komma och berätta och visa bilder/konkret material som förstärker 

förståelsen och upplevelsen. Kan man dessutom uppleva med flera sinnen och starka intryck 

som finns kvar som en värdefull erfarenhet. 

Skolbiblioteket har en mycket viktig roll. Den ska omfatta ett flertal funktioner bl.a. som en 

pedagogisk men även informationsresurs. Nilsson (2003) påpekar att vi måste se 

skolbiblioteket som ett pedagogiskt centrum där skolbibliotekarien har ett nära samarbete med 

läraren. Alla skolor som var med i vår undersökning hade skolbibliotek. Det var vanligt att 

biblioteken var små och låg i närheten av korridor, entré eller andra genomgångsrum. Detta 

medförde att biblioteken ofta användes till att gå dit och låna och gå tillbaka till klassrummet 

eftersom det var trångt på biblioteket. Besök på biblioteket var schemalagt hos alla 

respondenterna. Däremot var en skola flexibla och lät eleverna gå själva och låna oftare om så 

behövdes, de gav eleverna ett ansvar som de klarade av. Lärarna är nöjda med de inköp som 

görs av böcker men menar att önskan om ytterligare fler böcker finns. Stadsbiblioteket fick 

mycket beröm av våra respondenter som ansåg att de fick stöd i att välja lämplig litteratur till 

högläsning, bokprojekt, tema osv. av barnbibliotekarien där. De flesta använde denna resurs 

flitigt. Vi har varit på biblioteket och pratat med Moni. Hon säger sig ha bra kontakt med 

skolorna. I vissa årskurser är hon är ute och pratar böcker och andra årskurser är inbjudna till 

biblioteket för boksamtal. Vi tittade också i några ämneslådor. I en del fanns det övervägande 

faktaböcker men i flertalet var det övervägande skönlitterära böcker.  

När man utformar undervisningen är kanske inte miljön runt eleverna det första man tänker 

på. Chambers (1995) lyfter fram att miljön runt eleven har större betydelse än vad många tror. 

Genom att ha speciella läsplatser visar man att läsning är en värdefull sysselsättning. Maria är 

den av våra respondenter som med små medel lyckats forma en stimulerande läsmiljö för sina 

elever. Vi tror att det finns mer att göra där om man bara använder sin fantasi.  

En av våra frågor handlade om arbetslagets syn på skönlitterärt arbetssätt. Det visade sig då 

att flera respondenter inte hade fungerande arbetslag. Varför är det så här? Det man förlorar 

på detta är att kunna ta tillvara på de bra skönlitterära arbetssätt som vissa lärare har arbetat 

fram och som de skulle kunna föra ut till sina kollegor som tips. Frågan verkade känslig att 

svara på då detta med arbetslag är något som bör fungera. Här funderar vi på om lärarnas 

utbildning spelar in. Kan det vara så att de som har en gammal utbildning är mer vana vid att 

arbeta självständigt. De som har en nyare utbildning verkar mer tveksamma till vad 

kollegerna i arbetslaget tycker om skönlitterärt arbetssätt. Kan det ha att göra med deras 

synsätt på vad ett arbetslag är? Kring detta med arbetslag finns många obesvarade frågor att 

forska vidare på för den som är intresserad. 
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Vi tycker att vi fått flera tips på hur man kan forma sin undervisning utifrån skönlitteraturen. 

Gunillas tips om att läsa skönlitterära barnböcker på engelska var bra. Även Vivecas förslag 

på hur man kan räkna ord, leta ordklasser, svår stavade ord osv. i skönlitterära böcker och 

göra meningsfull svenska av det känns som användbart. Alleklev och Lindvalls (2000) 

läsprojekt ”Listiga räven” som Gunnel pratade om blev vi mycket intresserade av. Vi har även 

läst böcker med tips på bra arbetssätt när det gäller att arbeta med skönlitteratur i skolan. 

”Sagoskolan” (Lindö, 1986), ”En säck full av sagor” (Lindhagen, 1993) och ”Lära av sagan” 

(Pramling, Aplund-Carlsson & Klerfelt, 1993), ser sagan som ett användbart pedagogiskt 

verktyg, speciellt i de yngre skolåren, när man behandlar olika ämnen. En annan användbar 

bok är Kristin Hallbergs ( 1993) ”Litteraturläsning” som lyfter fram barnbokens möjlighet i 

undervisningen och med exempel visar på hur den självklart kan integreras i det dagliga 

arbetet i skolan. ”Lässtimulans i skolans vardag” av Barbro och Bo Wingård (1994) är en 

praktisk handbok med konkreta tips angående hur man stimulerar till litteraturläsning. Här 

finns exempel på hur man väljer bok, hur man lägger upp läsprojekt och hur man når och 

håller kvar ovana läsare. Till sist vill vi nämna en eftertänksam och något ironisk bok av Jan 

och Ulf Nilsson (1991) ”Fånga läslusten”, som behandlar skönlitteraturens och lärarens 

viktiga funktion i skolan. 

Mycket forskning om skönlitteratur i undervisningen bygger på Lgr-80. Det nya i 

litteraturundervisningen som forskarna kommit fram till, verkar ha svårt att nå ut till de 

verksamma lärarna. Intressant vore att få se hur man lägger upp undervisningen på 2000 talet. 

En fråga som väckts under arbetets gång är hur lärarna, men också ledningen, tolkar 

läroplanen för att överföra detta i den pedagogiska verksamheten. Eftersom den gamla Lgr80 

gav uttryckligare direktiv på hur skönlitteraturen skulle användas i undervisningen än vad 

Lpo-94 gör, kanske de lärare som arbetat under Lgr-80 har kvar det synsättet som var 

tydligare beskrivet. Lpo-94 ger friare utrymmen och tolkningen av denna blir det som avgör 

hur undervisningen utformas. Vi tror att ledningen på skolan har en avgörande roll i hur 

läroplanen anammas och finner detta vara ett intressant område att forska vidare om.  

Avslutningsvis nämner vi att man lätt får en uppfattning när man läser tolkningen av vårt 

resultat, att vi anser skönlitteraturen som ett givet arbetssätt och är det enda som är tillräckligt 

bra. Vi menar att det inte är nödvändigt att alltid ta in skönlitterära böcker, i vissa teman 

passar det kanske inte. Vi är också medvetna om att det även finns andra arbetssätt som 

fungerar bra och att de lärare som inte använder skönlitteratur så ofta har förmodligen andra 

bra metoder för sin undervisning. Vi anser dock att betydelsen av skönlitteratur i 



28 

undervisningen är mycket stor, att ”barnen ska marineras i böcker…” och sammanfattar detta 

med följande tänkvärda ord ur tidsskriften Opsis Kalopsis: 
Den som går utan bokliga upplevelser vet inte vad han eller hon förlorar och för den som läser är 
den egentliga högvinsten svår att definiera. Det handlar om lust och njutning, om kunskaper och 
erfarenheter, om spänning, om verklighetsflykt och verklighetsanpassning, om egen glädje och 
andras, om igenkännande och nyupptäckter, om djupsinnigheter och lättsam underhållning. Det 
som enklast låter sig förklaras och bevisas är att man genom att läsa lär sig en massa ord och ju 
fler ord man har i sin aktiva kunskapsbank desto fler verktyg har man för att göra sig hörd och 
förstådd. Och för att höra och förstå sin omvärld. Det gäller i lika stor utsträckning barn som vuxna 
– småbarnsböcker som vuxenromaner. (Opsis Kalopsis, nr3, September, 2002) 
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Bilaga 

Intervjufrågor  

1. Använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

2. I så fall: I vilka ämnen? Hur ofta/mycket? Finns det klassuppsättningar av 

skönlitterära böcker? Kan de i så fall användas i andra ämnen än svenska (t ex historia, 

religion osv.)? 

3. Kan skönlitterära böcker vara ett bra komplement till läroböcker? På vilket sätt? 

4. Har skolan skolbibliotek? Hur ofta går ni dit? Är besöken schemalagda? Har 

skolbiblioteket tillräckligt med nya böcker?  

5. Har ni någon kontakt med Stadsbiblioteket? Använder ni er av stadsbibliotekets 

temalådor eller annat material som kan användas i olika ämnen i skolan (t ex historia, 

geografi, religion)? 

6. Har ni högläsning för eleverna? Hur ofta? Hur gör du ditt val av högläsningsbok? 

7. Har eleverna bänkbok? Hur ofta läser de i den? Är det schemalagt? 

8. Har er skola erbjudit någon form av fortbildning där ni fått tillfälle att utveckla 

arbetssätt där skönlitteratur ingår? Vore det önskvärt med fortbildning/mer 

fortbildning inom detta område? 

9. Vad har arbetslaget för syn på arbetssätt där man tar hjälp av skönlitteratur? 

10.  Om ni arbetar med ett tema i arbetslaget, tar ni hjälp av skönlitteratur för att bredda 

och fördjupa elevernas förståelse av temat. 

11. Hur ser ditt klassrum ut angående skönlitteratur?(bokhyllor, boksnurror, fakta böcker, 

bilderböcker osv.) Vilken sorts litteratur har du att erbjuda eleverna i klassrummet? 

12. Inbjuder ditt klassrum till litteraturläsning? På vilket sätt? 

13. Skulle du vilja använda dig mer av skönlitterära böcker i undervisningen? 

Om nej: varför inte, vad är anledningen? 
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