
 
 

Rapport nr: 2015vt01606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier, 
Självständigt arbete, 
15 hp 

”Var och en är i sin bok” 
En studie om skönlitteratur i 
undervisningen 
 

Johanna Strömblad 
Elina Hirvonen 

Handledare: Linn Areskoug  
Examinator: Wieland Wermke  



"Var och en är i sin bok”- En studie om skönlitteratur i undervisningen 
Johanna Strömblad & Elina Hirvonen 

1 

 

Sammanfattning 

 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare resonerar kring skönlitteratur i 

undervisningen. I vår studie utgår vi från några befintliga synsätt på barn och 

skönlitteratur för att vidga vårt eget perspektiv på området.  Vi undersöker vad lärare 

berättar om hur de ser på skönlitteraturens funktion och roll i klassrummet. Vi 

undersöker även vilka didaktiska överväganden lärarna gör enligt lärarnas egna utsagor. 

För att samla in material för analys intervjuar vi några verksamma lärare i årskurs ett till 

tre. När vi undersöker hur lärare resonerar utgår vi från det intervjumaterial som vi 

samlat in.  

 

Analysen av intervjuerna visar att många lärare har ett gemensamt tankesätt kring 

skönlitteraturens funktion i relation till lärande. Ofta beskrivs skönlitteratur som 

förstärkning i arbetet med elevernas språkutveckling, den används för att utveckla 

kunskaper om språkets struktur och öka ordförståelsen.  

 

I lärarnas berättelser får skönlitteraturen även ett stort underhållningsvärde och ofta har 

läslust en central roll i motiveringarna som lärarna ger till de olika didaktiska val som de 

gör. Vi ser att den funktion lärarna ger skönlitteraturen i klassrummen skapar normer 

kring hur läsning ska upplevas och vad läsningen syftar till. Dessa normer ger 

skönlitteraturen en underhållande roll och syftet med läsningen blir en estetisk lustfylld 

upplevelse för eleverna. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, litteraturdidaktik, formuleringsarena, Lgr11, realiseringsarena, 

årskurs 1-3 
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Inledning 

 
Idag har skönlitteratur en självklar roll i grundskolans klassrum och styrdokument. Det är 

vanligt att skönlitteratur anses utvecklande på individnivå, både när det gäller 

språkutveckling, personlig utveckling och för förståelsen för omvärlden, detta är även 

tydligt framskrivet i kursplanen för svenska: 

 

"I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse 

för omvärlden." (Lgr 11, s.222) 

 
Under vår tid som studenter på grundlärarprogrammet har vi både i teori och i praktik 

mött olika synsätt på användandet av skönlitteratur i undervisningen. Detta har lett till att 

vi nu vill undersöka verkligheten och få oss en vidare bild av hur undervisningen ser ut i 

skolorna. Eftersom det finns olika sätt att se på skönlitteratur och dess funktion är vi även 

nyfikna på hur lärare reflekterar kring det. Att eleverna ska möta skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar av världen säger inte så mycket om vad lärare ska fokusera på i 

granskandet av de skönlitterära texternas innehåll, eller hur mötet med texterna ska ske.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka lärares syn på skönlitteraturen i 

undervisningen, vilka didaktiska överväganden lärare gör i valet av skönlitteratur samt hur 

detta relateras till styrdokument. De frågor vi strävar efter att få svar på är: 

 

 Vilken syn har lärare på skönlitteraturens roll och funktion i 

undervisningen? 

 Vilka didaktiska överväganden fokuserar lärare på? 

 Hur motiverar lärare sina val av skönlitteratur i relation till rådande 

styrdokument? 
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Disposition 

Vi har valt att börja med en inledning där vi presenterar varför vi har valt det här ämnet 

och vårt syfte och våra frågeställningar, detta för att ge läsaren en bild av vad som 

kommer att tas upp i de senare kapitlen. Därefter kommer teori för att sedan följas upp 

av tidigare forskning och metod. I analys- och diskussionskapitlet tar vi upp delar av 

lärarnas berättelser och analyser dessa utefter den tidigare forskning vi presenterat. Vi 

avslutar med metoddiskussion och reflektioner kring studiens resultat i relation till 

tidigare forskning och vårt kommande arbete som lärare. 
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Teori 

 
Litteraturdidaktiska aspekter  

Vid sökning i Nationalencyklopedin (2015) på begreppet litteraturdidaktik får vi resultatet 

att litteraturdidaktik innebär idéer om litteraturundervisning där fyra huvudlinjer kan 

urskiljas.  

 

"1) Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv betonas vikten att barn tidigt får 

lära känna ramsor och sagor, som gestaltar grundläggande livsfrågor. 2) Ur ett 

språkutvecklande perspektiv framhålls att barn och ungdomar behöver 

tillgång till ett rikt urval böcker för fritt val. 3) Skolans traditionella 

litteraturpedagogik har varit att eleverna skall lära känna det klassiska 

kulturarvet och de mest betydelsefulla författarna. 4) En sociologisk (eller 

emancipatorisk) litteraturdidaktik ser litteraturen som en källa till kunskap om 

människan och samhället som öppnar för debatt och förändringsarbete." 

 

Med litteraturdidaktiska överväganden menar vi de faktorer som läraren tar i beaktande i 

valet av skönlitteratur, exempelvis vad skönlitteraturen har för funktion och hur den 

anpassas till elevgruppen. Boglind och Nordenstam (2010) skriver om att det finns tre 

olika sätt att se på svenskämnet, som erfarenhetsbaserat ämne, som färdighetsinriktat 

ämne eller som litteraturhistoriskt bildningsämne, och att skönlitteraturen då också får 

olika betydelser med dessa tre synsätt. I det erfarenhetsbaserade ämnet används 

skönlitteraturen som individutvecklande, i det färdighetsinriktade ämnet används 

skönlitteraturen för att förbättra färdigheter i att skriva och läsa och i det 

litteraturhistoriska bildningsämnet används skönlitteraturen till att få kunskap om olika 

författare och kulturarv (s.308). De litteraturdidaktiska val lärare gör reflekterar deras syn 

på svenskämnet. 

 

Det är viktigt att lärare tar hänsyn till var eleverna ligger i läsutvecklingen i valet av 

skönlitteratur, för att eleverna ska behålla sin läslust. Om boken är för komplicerad så 

tappar eleverna lätt intresset för att de inte förstår texten. Om boken är för enkel så 

tappar de även då lätt intresset eftersom texten saknar utmaning, boken behöver ligga på 
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en nivå som är utmanande för eleverna men samtidigt inte för svår (Boglind & 

Nordenstam 2010, s.309). Detta stöds av Lgr11 där det står att ”undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (s.222). Läsarens tidigare erfarenheter 

och textens innehåll ska inte skilja sig åt i alltför vid mening, utan textens innehåll bör 

ligga nära läsarens förförståelse men ändå utmana, då kan en litterär utveckling ske 

(Nordlund 2013, s.21). Det är även väsentligt att tänka på vilket budskap boken ger till 

eleverna och hur eleverna kan uppfatta bokens innehåll. I och med att lärare och elever 

har olika livserfarenhet så kan texten få olika betydelser, det är något som är viktigt för 

lärare att tänka på i valet av skönlitteratur i undervisningen (Boglind & Nordenstam 2010, 

s.311).  

 

Läroplansteoretiska aspekter  

På formuleringsarenan, det vill säga där politiska beslut angående skolan tas och 

styrdokument fastställs, fattas beslut som i vissa fall inte riktigt stämmer överens med det 

som sedan sker på realiseringsarenan, det vill säga där besluten genomförs, alltså i 

skolorna och i klassrummen (Lundgren 2012, s.55). Det som står i läroplanerna är den 

kunskap som har valts ut på formuleringsarenan men kan vara svår att genomföra på 

realiseringsarenan. På grund av detta kan det vara svårt för lärarna att uppfylla de krav 

som står i läroplanen, även fast lärarna ändå strävar efter det.  Det som vi sett när vi har 

varit ute på olika skolor, exempelvis på VFU, är att lärare prioriterar skönlitteraturens 

underhållningsvärde, elever måste tycka att det är roligt att lyssna eller att läsa själva. 

Skönlitteraturen motiveras som viktig för läs- och skrivutvecklingen. Lärarna trycker sällan 

på andra anledningar att läsa så som att den är viktig för den personliga utvecklingen eller 

för utvecklandet av olika värderingar och medkänsla. Detta är dock något som lyfts fram i 

Lgr11, att eleverna ska ”utveckla den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” 

(s.222). Skönlitteraturen har en väsentlig roll i undervisningen för att utveckla eleverna på 

både individnivå och i läsutvecklingen, därför är alla delar av arbetet med skönlitteratur 

viktiga. Detta är anledningen till varför vi tycker att det här ämnet är intressant, hur det 

kommer sig att det inte alltid stämmer mellan styrdokumentens skrivelser och det som 

faktiskt sker ute i skolorna, men även hur lärare prioriterar i valet av skönlitteratur.  
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Vilken kunskap som väljs ut för att undervisas om i skolan har stor betydelse inom 

läroplansteorin. Vilken kunskap är den ”bästa”? Detta är den fråga som är den mest 

centrala inom området, den är mycket viktig och har stor betydelse för lärarnas 

undervisning. Det är lärarnas uppdrag att förmedla dessa kunskaper till eleverna och har i 

och med det ett mycket stort ansvar även för samhället i stort. Detta eftersom det ligger i 

lärarnas arbete att forma eleverna till demokratiska medborgare som har kunskap om 

sina rättigheter och skyldigheter (Englund, Forsberg & Sundberg 2012, s.5-6). Även detta 

är en orsak till varför vi valt detta ämne, vi vill undersöka vilken kunskap lärarna motiverar 

som den ”bästa”.           

  

  



"Var och en är i sin bok”- En studie om skönlitteratur i undervisningen 
Johanna Strömblad & Elina Hirvonen 

9 

 

Tidigare forskning 

Vi har sökt efter litteratur som behandlar ämnena litteraturdidaktik, skönlitteratur för 

barn, intervjuteknik och forskningsmetodik på universitetsbibliotek och kommunbibliotek. 

Vi har även sökt i Uppsala universitets bibliotekskatalog Disa på "skönlitteratur i skolan".  

Vi har även sökt i DiVA på sökorden skönlitteratur, grundskola och litteraturdidaktik för 

att hitta inspiration för litteratursökningen genom att undersöka vilken litteratur som 

andra använt sig av då de undersökt liknande områden. 

 

Skönlitteratur i undervisningen  

Vilka texter som tas upp i undervisningen är inte givet, det är upp till de enskilda lärarna 

att avgöra vilken skönlitteratur som ska behandlas och på vilket sätt den tas in i 

klassrummet och används. Det finns en diskussion om huruvida någon typ av kanon, det 

vill säga ett antal skönlitterära verk som är utsedda och värderade som lämpliga 

(Nordlund 2013, s.28-29), i grundskolan skulle vara till nytta för lärare och ge en rättvis 

litterär grund för eleverna. Många anser att en sådan kanon skulle vara svår att 

genomföra eftersom grundskolan är för alla. Eleverna som grupp omfattar många olika 

individer, en gemensam kanon som alla kan hitta läslust inom skulle vara svår att 

fastställa (Kåreland 2013, s.120). Lärare behöver alltså också ställa sig frågan till vem, till 

vilka elever, skönlitteraturen väljs. I Skolverkets yttrande över Kulturdepartementets 

betänkande Läsandets kultur (2012) framkommer det att det finns ett behov av att stärka 

lärares kunskaper om litteratur och litteraturdidaktik. Lärares bristande kunskaper inom 

området kan ses i relation till att syftet med att öka läsandet i skolorna är idag ofta nära 

kopplat till stärkt språkutveckling hos eleverna medan andra aspekter av 

litteraturdidaktiken, så som litteraturens roll i utvecklandet av normer och värden, får stå 

tillbaka.  

  

I avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter (Jönsson 2007, s.6-7) beskriver författaren 

en brist på forskning inom området skönlitteratur och elever i årskurs F-3. Avhandlingen 

försöker belysa vad som sker i mötet mellan elev, text och undervisning. Det 

litteraturarbete som står i fokus är läsning, skrivande och samtal kopplat till 

skönlitteratur. Jönsson (2007) skriver vidare i sin avhandling om att forskning kring yngre 

elevers litteraturarbete ofta dominerats av språk- och läsutveckling kopplat till läseläror 
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och saknar reflektion kring den personliga utveckling som är vanlig i annan forskning i 

relationen till skönlitteratur (s. 7, 43). När eleverna börjar skolan möter de en ny social 

gemenskap där normer och socialt sammanhang kan vara mycket likt det de är vana vid, 

men även skilja sig väsentligt (s.44). I mötet med skönlitteratur och arbetet kring den sker 

en social process där elever gemensamt och tillsammans med lärare skapar 

föreställningar om erfarenheter, kulturer, normer och värden som är både kopplade till 

det gemensamma och det egna (s.44- 57, 234-237). Jönsson menar alltså att det är 

nödvändigt att som lärare vara medveten om den identitetsskapandeprocess som sker i 

det sociala sammanhang där de skönlitterära texterna läses och bearbetas, alltså i 

undervisningen. 

 

Eftersom vi vill undersöka hur lärare ser på skönlitteraturens roll och funktion i 

klassrummet är det intressant att se hur andra forskare på området beskriver olika 

synsätt på skönlitteratur. Det är även intressant för oss eftersom synsättet påverkar vilka 

möjligheter lärare ser i användandet av skönlitteratur i undervisningen. Vi anser även att 

synsättet påverkar de didaktiska överväganden som lärare gör i valet av böcker. Synen på 

vilken skönlitteratur som är bra eller nyttig för barn att läsa är ett ämne som Kåreland 

(2013, s.18-41) diskuterar och beskriver i sin bok Barnboken i samhället. Åsikterna inom 

detta ämne har pendlat och också påverkat litteraturdidaktiken. Litteraturdidaktiken har 

haft en nära koppling till litteraturforskningen och i Anna Nordlunds bok Varför 

Litteraturvetenskap? (2013) beskriver hon fyra faser som är kopplade till forskningen på 

området historiskt och som har påverkat hur och vilken skönlitteratur som används i 

undervisningen. Under den första fasen låg fokus på skönlitteraturen som moraliskt och 

andligt utvecklande, den andra såg skönlitteraturen som en källa till kunskap om 

historiska skeenden som reflekteras i texterna. Den tredje fasen gav skönlitteraturen en 

roll som förmedlare av kunskap om allmänmänskliga problem av filosofisk och psykologisk 

karaktär. Den senaste utvecklingsfasen ger skönlitteraturen en roll som förmedlare av 

andra människors erfarenheter och hjälp i bearbetandet av egna erfarenheter (s.19-29). 

Utvecklingen av lärares och vuxnas syn på vilken skönlitteratur som ansetts lämplig för 

barn har skett i samklang med samhällets syn på barn och barndom men även föräldraroll 

och den vuxnas ansvar. Genom att undersöka vilka normer och värden som får ta plats i 
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skönlitteratur för barn och unga kan en bild skapas av samhällets syn och förväntningar 

på målgruppen (Kåreland, 2013, s.20-21).  

 

Skönlitteratur ur ett fostransperspektiv 

Berättelser har funnits omkring oss människor lika länge som språket. De har haft en 

betydande roll i fostran och i skapandet av en förståelse av vår omvärld (Kåreland 2013, 

s.51). De har ansetts ha en personlighetsutvecklande funktion och i mötet med 

berättelser av olika slag anses individer utvecklas och påverkas. Vi kan genom berättelsen 

och litteraturen förstå och utveckla oss själva men även få en bättre förståelse av andra 

människor och deras situation. På så sätt är berättelser empatiutvecklande (Areskoug & 

Asklund 2014, s.18; Nordlund 2013, s.8). Areskoug och Asklunds (2014) antologi 

behandlar de didaktiska frågorna när det gäller arbetet med berättelser i 

skolundervisningen. Berättelser har en roll i det dagliga arbetet i klassrummet och ger en 

känsla av vår egen plats i historieskrivningen, både ur ett längre perspektiv och för vår 

samtid. De påverkar de sociala roller vi möter och antar, samtidigt som de hjälper oss att 

få andra perspektiv på det egna och de normer som finns omkring oss (s.16-18). Vidare 

frågar författarna sig vad berättelser gör, vilka berättelser skolan tar upp och låter ta 

plats, vilka berättelser som inte får komma fram och vad detta innebär för de som möter 

berättelserna (s.21, 35)? Detta kan kopplas till tankarna som Nikolajeva (2004) tar upp i 

Barnbokens byggklossar där hon reflekterar över skillnaden hos en van och en ovan 

läsares möte med texter. En van läsare kan lättare upptäcka dolda ideologier med normer 

och värderingar eller begripa ironisering mellan berättarröst och synvinkel, vilket kan 

uppfattas som förvirrande av en ovan läsare. Dolda normer och värden i form av 

exempelvis ideologier är direkt manipulerande, vilket gör den ovane läsarens möte med 

texten, särskilt om läsaren identifierar sig med karaktärerna i texten, till något mer än 

bara läsning (s.198).  Som Areskoug och Asklund (2014) uttrycker det "att berätta är ingen 

oskyldig aktivitet. I en berättelse görs val som får konsekvenser" (s.35), dessa val kan vara 

medvetna eller omedvetna, men någon behöver hjälpa den ovana läsaren att möta detta 

(Nikolajeva, s.198). 
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Sagorna  

De äldsta berättelserna, folksagorna, berättas än idag och ger näring åt nya berättelser 

men spelar också en viktig roll i undervisningen och är därför intressanta för oss att titta 

närmare på. Idag finns folksagor från hela världen nerskrivna och är en del av det vi kallar 

skönlitteratur för barn, detta trots att de uppkommit som underhållande berättelser för 

alla åldrar. Folksagorna har i första hand haft en roll som underhållning men bär ofta på 

moraliska och etiska aspekter om sunt leverne och sedlighet. Under 1800 och 1900-talet 

samlades folksagor in och samlingar skrevs, men även konstsagor började produceras 

(Kåreland 2013, s.51-55). Dessa första sagor för barn var formade av vuxna och antog ofta 

en i första hand fostrande ton. Detta sammanfaller med barnsynen som var aktuell i 

samhället vid tiden för uppkomsten av litteraturen. Barn skulle formas och fostras att bli 

goda vuxna (Kåreland 2013, s.21). Barn skulle ha respekt för vuxna och alltid lyda och 

underordna sig vuxenvärldens förväntningar och krav. Barn skildrades som lydiga och 

duktiga, enbart bra förebilder fick synas i litteraturen för barn. Litteraturen kan sägas ge 

en bild av de förväntningar vuxenvärlden hade på de unga, och vuxna gestaltades som 

myndiga och utan fel och brister. Barnens personlighet och identitet skulle formas och 

skapas med hjälp av skönlitteraturen. En del förespråkade omarbetning av den 

vuxenlitteratur som omfattades av rådande kanon för att barn så tidigt som möjligt skulle 

möta stark och god litteratur (Kåreland 2013, s.44). Det ansågs viktigt att litteraturen 

fostrade barnen för den plats i samhället de senare i livet var födda att inta. Flickor och 

pojkar skulle läsa olika böcker, men även barn av olika samhällsklass ansågs lämpligast 

hålla sig till den litteratur som passade klassmässigt. För oss är det intressant att se hur 

sagorna används i dagens skola då vi kan förvänta oss en förändrad syn på barn och 

barndom. Även de normer och värden som de äldre sagorna ger uttryck för kan i många 

fall anses gammalmodiga vilket gör det relevant att ta upp sagornas roll och funktion i 

klassrummen. 

 

Synen på barn förändras 

I mitten av 1900-talet skedde en förändring i synen på barn i samhället, denna förändring 

återspeglas i barnlitteraturen. Litteraturen ändrade fokus och texterna fick ett 

barnperspektiv som riktar sig mellan barnkaraktärer och barn. Fostransaspekten i 

litteraturen tynar bort och ersätts allt mer av fantasi och igenkänning i barndom. 
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Barnuppfostran diskuteras i olika sammanhang i samhället och strävan efter demokrati 

och respekt för varandra, även barn, ökar. Barns egna åsikter och tankar får ta mer plats 

och vuxna är inte längre ofelbara och oemotsagda utan vuxenvärlden gestaltas allt mer 

realistiskt i skönlitteraturen. Det finns många faktorer som spelar in och påverkar 

barndom, exempelvis kön och etnicitet. Särskilt mellan olika länder, men även inom vårt 

land skiljer sig förutsättningarna för barndom väsentligt åt, detta är något som även 

speglas i skönlitteraturen på olika sätt. Särskilt under 1900-talets senare del har synen på 

barn i relation till vuxna fått framstå som allt mer komplicerad. Barn framställs som 

kompetenta sociala varelser med en alltmer jämbördig relation till vuxna. Även barns roll 

som medvetna beslutsfattare har ökat både i samhället och i skönlitteraturen (Kåreland 

2013, s.22-27).  

 

Två begrepp som ofta återkommer i olika sammanhang och tillsammans ger en bild av 

den förändrade synen på barn är för det första barnperspektiv, att vuxna intar ett 

perspektiv som anpassas till barnets situation eller sammanhang. I ett barnperspektiv tas 

barnens villkor till vara och det som anses vara bäst för barnen sätts i fokus av någon som 

inte är ett barn. Det andra begreppet är barns perspektiv, det vill säga hur barn ser på sin 

situation eller sitt sammanhang och de vuxna försöker närma sig barnets egna perspektiv, 

utifrån barnets villkor (Halldén 2003, s.13-14). Genom att försöka inta barns perspektiv 

ger man barnet en särskild kompetens och det har allt mer kommit att talas om det 

kompetenta barnet. Det kompetenta barnet är ett barn som har egna tankar och åsikter, 

en blick, ett språk och ett uttryck, en förmåga att resonera och reflektera men också ta 

ansvar. Begreppet det kompetenta barnet ges olika innebörd i olika sammanhang, men 

grunden är att barnet har en egen inneboende kompetens (Sparrman 2006, s.27-28). I vår 

analys kommer vi att reflektera över hur lärare ser på elevernas kompetens i relation till 

skönlitteratur i undervisningen. 

 

En röst i barnboksdebatten 

En röst som hörts i barnboksdebatten under den senare halvan av 1900-talet är 

författaren Lennart Hellsings. Han är intressant då hans syn återspeglar den för tiden 

vanliga samtidigt som han på ett tydligt sätt argumenterar för sina åsikter i ämnet. 

Hellsing (1963) menar att all litteratur för barn är pedagogisk och fostrande, även om 
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vilken typ av fostran som ligger till grund för litteraturens fokus förändras med tiden. På 

så vis finns alltid en god moral eller vad som anses som goda värderingar som grund i all 

barnlitteratur, att skriva omoraliska barnböcker med dåliga värderingar är det ingen 

författare som eftersträvar. All litteratur påverkar enligt Hellsing den som läser genom att 

läsaren lär sig något om sig själv, lär sig om något annat eller om sig själv i relation till 

andra människor. Litteraturen hjälper barnet att utveckla och stärka språket men även att 

orientera sig i tid och rum. Olika texter kan ha olika tyngdpunkt eller betoning men ingen 

text kan innefatta alla utvecklande aspekter (s.25-29). Hellsing ställer även upp normer 

för god barnlitteratur, även om han poängterar att en sådan uppställning är svår att göra 

eftersom den är beroende av samhället i stort. En god barnbok ska enligt honom 

intressera barnet, ha tillräckliga estetiska kvalifikationer och, om den berör etiska frågor, 

ha en moral som går att acceptera. De två sista kraven är direkt kopplade till de 

värderingar som finns i samhället som stort och varierar mellan tid, plats och person 

(s.52). Det här synsättet är intressant i relation till barnböcker som återkommer i olika 

sammanhang år efter år, även när samhället och människors värderingar förändras. 

Särskilt intressant blir det när vi gör kopplingen till skolan och Lgr11, en bra barnbok 

enligt Hellsings kriterier är då en bok som intresserar barnet men även stämmer överens 

med innehållet i Lgr11. 

 

Skönlitteratur ur ett estetiskt perspektiv 

Läsning i skolan sker på olika sätt, den får olika betydelse beroende på vilken syn lärarna 

har på den. I boken Mellan raderna (Stensson 2006) skriver författaren om två olika typer 

av läsning. Dessa två typer är efferent läsning och estetisk läsning (s.14). I den efferenta 

läsningen ligger fokus på att ta ut information ur texten, denna typ av läsning använder vi 

oss av när vi läser facklitteratur. Den estetiska läsningen handlar istället om de 

emotionella aspekterna. Läsaren lever sig då in i karaktärernas känslor och problem och 

det är denna typ av läsning vi använder oss av när vi läser skönlitteratur (Stensson 2006, 

s.14). Den estetiska läsningen innebär alltså mer än att förstå sig på det som är direkt 

synligt, den innebär även att läsaren gör olika tolkningar av texten (Stensson 2006,s. 15).  

 

Det är under den estetiska läsningen som läslust uppstår och skapas. Lärares inställning 

till läsning återspeglas i elevernas, tycker en lärare om läsning och läser en del 
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skönlitteratur själv så blir det lättare att överföra den känslan och den inställningen till 

eleverna. Det är relevant att eleverna har en positiv inställning till läsning för att kunna 

utvecklas och lärare har en viktig roll i skapandet och upprätthållandet av den 

inställningen (Stensson 2006, s. 38).  

Sammanfattning 

Det verkar finnas mycket kunskap om hur skönlitteratur påverkar oss människor och 

skönlitteraturens roll och funktion har skiftat med samhällsutvecklingen, både i skolan 

och i andra miljöer. Skönlitteratur har använts som fostransmedel men också som nöje 

och underhållning. Hur skönlitteratur används och vem som får tillgång till vilka historier 

återspeglas i samhällets syn på människan i olika tider. I grundskolorna idag tycks det 

finnas ett visst fokus inom litteraturdidaktiken. Vår studie har som syfte att undersöka hur 

några lärare utrycker sig om skönlitteraturen i förhållande till undervisning. Genom detta 

hoppas vi kunna bidra till att öppna upp för andra områden inom litteraturdidaktiken där 

skönlitteraturen används på ett mer normkritiskt sätt eftersom detta område verkar 

relativt outforskat.  
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Metod 

 
Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie om lärares didaktiska val av 

skönlitteratur i undervisningen. Syftet är att försöka förstå lärares sätt att tänka i valet av 

skönlitteratur och upptäcka eventuella mönster (Trost 2005, s.14). Denna metod ger ett 

nyanserat material för senare analys (Trost 2005, s.7). I kvalitativa intervjuer är 

standardiseringen låg vilket innebär att språket anpassas efter den som intervjuas och 

frågorna, som är enkla och raka, behöver inte komma i en specifik ordning. Detta innebär 

att det går att variera sig och anpassa sig efter situationen (Trost 2005, s. 7, 19). Vi 

kommer att använda oss av en intervjuguide som ger oss en viss struktur men gör det lätt 

för oss att anpassa oss under intervjuns gång.  

 

Genom dessa intervjuer hoppas vi få en inblick i vilka didaktiska val lärarna gör i valet av 

skönlitteratur i undervisningen. Vi vill även undersöka vilken syn lärarna har på 

skönlitteraturens roll i undervisningen, exempelvis om de anser att skönlitteraturen är 

individutvecklande eller språkutvecklande. Intervjuerna beräknas ta ca 40 min, en lämplig 

tidsåtgång för att de som blir intervjuade ska känna sig bekväma (Trost 2005, s.62). Vi 

anser också att vi kommer att kunna få det underlag vi behöver på den tiden och behöver 

därför inte avsätta mer tid för intervjun. Det är viktigt att intervjun hålls på en plats där 

man inte riskerar att bli avbruten av exempelvis elever, miljön ska även vara en som den 

som intervjuas känner sig trygg i, därför kommer vi att intervjua lärarna på deras 

arbetsplatser. Detta är viktigt för relationen mellan intervjuaren och den som intervjuas, 

störs denna relation så kan även intervjun vara förstörd (Trost 2005, s.44). Vi har valt att 

göra intervjuerna enskilt, detta för att vi båda ska få prova på att intervjua och göra sina 

egna uppfattningar. Det kan även vara bra att den som intervjuar är ensam för att visa 

hänsyn mot den som intervjuas. Om vi gör intervjuerna tillsammans så finns en risk att vi 

som intervjuare hamnar i en maktposition och det är något som bör undvikas för att 

relationen ska vara så inbjudande som möjligt (Trost 2005, s.46).  

 

För att dokumentera intervjuerna så har vi valt att spela in de intervjuer som vi gör med 

lärarna. Det finns både positiva och negativa aspekter av att spela in intervjuerna. Vi 
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anser dock att det positiva väger över det negativa. I och med att vi använder oss utav 

bandspelare så har vi möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun vid ett senare 

tillfälle, men även att skriva av den och göra korrekta citat. Andra fördelar med att spela 

in intervjuerna är att det är lättare att koncentrera sig på att lyssna på den som blir 

intervjuad i stället för att skriva långa anteckningar. Vi kommer att skriva korta 

anteckningar för det ökar tillförlitligheten om tekniken strular. Trots detta är det viktigt 

att respektera andra människors vilja, för det finns de som inte vill bli inspelade (Trost 

2005, s.53-54). I början av en intervju är det fördelaktigt att börja med frågor av specifik 

karaktär för att skapa förtroende mellan oss och de vi intervjuar (Trost 2005, s.70). Mer 

allmänna frågor kan tas upp senare under intervjun när samtalet kommit igång.   

 

Till stöd för intervjun kommer vi att använda en intervjuguide (Trost 2005, s.76). Enligt 

Trost (2005) ska en intervjuguide endast bestå av frågeområden och inga färdiga frågor, 

detta för att ordningsföljden inte ska vara precis utan den ska kunna påverkas av den som 

intervjuas (s.50). Intervjuguiden kommer vi att arbeta fram tillsammans för att vi ska veta 

vilka områden som ska tas upp och vad vi ska fråga om. Vi har för avsikt att utarbeta ett 

antal färdiga frågor för att säkerställa att vi båda ställer dem när vi intervjuar enskilt. 

Detta skapar även förutsättningar för att få fram någorlunda jämförbara resultat. 

 

För att få svar som ger material till det vi vill undersöka är frågorna utformade efter det 

syfte och de frågeställningar vår studie har. Frågorna är utformade så att lärarna 

uppmuntras att berätta om sin syn på arbetet med skönlitteratur. Ett exempel på hur en 

sådan fråga kan ställas är "Hur tänker ni kring..?". De flesta frågor har nära koppling till 

det vi vill undersöka, exempelvis frågan "Hur mycket och på vilket sätt använder du 

skönlitteratur i undervisningen?". De flesta frågorna är utformade för att kunna ge 

beskrivande och personliga svar men vissa frågor som vi formulerat är medvetet inriktade 

på ett specifikt område: "Anser du att skönlitteratur påverkar elevernas 

omvärldsuppfattning?". Dessa val strävar efter att få inblick i hur lärarna arbetar med just 

de här områdena i relation till skönlitteratur.  

 

Intervjuguiden provas på andra innan den används i de ”riktiga” intervjuerna. Det är bra 

att detta ”test” utförs för att studien ska bli så trovärdig som möjligt eftersom det går att 
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förbättra guiden om det är något som inte fungerar bra eller behöver tilläggas. Vi har 

utfört ett test var i förberedelse inför intervjuerna, där vi har provat den intervjuguide 

som vi tillsammans har framställt. De personer vi utsåg som testpersoner för vår intervju 

är särskilt utvalda för att passa för detta. Den ena är verksam lärare och den andra har 

kunskap och vana av intervjuer i forskningssammanhang. I testen av intervjuguiden insåg 

vi att vi hade en bra grund att stå på men att vi behövde ha lite fler följdfrågor att ställa 

till lärare som inte pratar på av sig själva. Vi tyckte att den var flexibel och lätt att anpassa 

efter samtalet. Detta gjorde att vi inte utförde några större förändringar i guiden innan vi 

utförde de ”riktiga” intervjuerna. En annan sak som också ökar studiens trovärdighet är 

att de etiska principerna respekteras, dessa är även grundläggande för en seriös forskning 

(Trost 2005, s.113-114).  

 

Intervjuguiden finns som bilaga till detta arbete. 

Forskningsetiska principer 

I utförandet av en forskningsstudie finns det fyra olika krav som är till för att skydda 

individer som medverkar i forskningen. Dessa fyra krav är: (Codex, 2014)   

 

 Informationskravet – innebär att den som ska intervjuas informeras om 

vilka villkor det är som gäller, att det är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta när de vill.  

 Samtyckeskravet – innebär att forskaren måste ha ett samtycke från den 

som intervjuas.  

 Konfidentialitetskravet – innebär att de som intervjuas inte kan 

identifieras av utomstående. I detta krav ingår tystnadsplikten.  

 Nyttjandekravet – innebär att uppgifter som lämnats till forskningen inte 

får användas till något annat.   

 

Dessa krav är något som vi har informerat om i det brev som vi har skickat till de lärare 

som vi hoppas kan tänka sig att ställa upp på en intervju. De kommer även att informeras 

muntligt om detta på intervjudagen innan intervjun startar. Dessa krav är något som 

måste tas mycket seriöst i all forskning. När intervjun är gjord så har den som blivit 
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intervjuad begränsad rätt att dra tillbaka informationen, i det läget så tillhör materialet 

forskaren (Trost 2005, s.107).  

 

Brevet som skickades ut till skolorna finns som bilaga till detta arbete. 

Validitet och reliabilitet 

Två centrala aspekter som vi bör beakta inom forskning är validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär metodens tillförlitlighet i relation till våra forskningsfrågor. Det vill säga 

om vi undersöker det vi utger oss för att undersöka. I vår studie har vi utformat en 

intervjuguide som innefattar ett antal väl valda intervjufrågor som kan förväntas få de 

intervjuade att berätta om de områden vi är intresserade av. Detta tillsammans med 

testet vi utfört innan intervjuerna stärker intervjumetodens validitet. Eftersom studien 

utgår från ett begränsat antal intervjuer där ett fåtal lärare beskriver sitt arbete som det 

ser ut vid just det tillfället kan inga generaliseringar om hur arbetet med skönlitteratur går 

till inom grundskolorna i stort. En ytterligare aspekt som stärker validiteten är att vi är två 

som utför intervjuerna och analysen, på så vis kan en större objektivitet inför resultaten 

uppnås. Reliabilitet innebär metodens giltighet det vill säga huruvida samma resultat kan 

uppnås vid ett annat tillfälle genom samma metod. Eftersom vi undersöker vad och hur 

lärare berättar om sin undervisning blir resultatet olika vid varje tillfälle. Vi anser dock att 

syftet med metoden är att just få fram lärares personliga berättelser och detta kan vara 

möjligt i andra sammanhang med samma metod inom samma urvalsgrupp (Bryman 2012, 

s.47-49). 

 

Urval 

Vi har inriktat oss på att intervjua lärare i årskurs ett till tre. Vi kommer att söka lärare 

från olika skolor och från olika kommuner i Mellansverige, detta för att få en så stor 

spridning som möjligt på svaren. Vi har valt att börja med att skicka ut ett e-

postmeddelande till ett antal skolor som passar in i urvalet, detta för att förbereda 

lärarna för en eventuell telefonkontakt (Trost 2005, s.63). Urvalet av lärare ska vara 

blandat men ändå inom vissa ramar, såsom exempelvis årskurs (Trost 2005, s.117). 

Urvalet är beroende av de olika lärarnas intresse i vår undersökning. 
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Vi upptäckte under arbetets gång att det var mycket svårt att få tag på lärare som kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju, av de femton e-postmeddelanden som vi skickade 

ut så har endast två svarat på det meddelandet. Detta gjorde att vi fick ringa runt till 

lärare som vi tidigare under utbildningen eller på annat sätt har varit i kontakt med och vi 

fick i och med det tillgång till fler intervjuer. Vi hade för avsikt att ha intervjuer med lärare 

som vi inte känner sedan tidigare men på grund av svårigheterna med att få ihop 

intervjuer så kontaktade vi lärare som vi känner. Vi fick tag på fem lärare från årskurs ett 

till tre av vilka några var nya bekantskaper. Eftersom deltagarna i intervjuerna är 

anonyma har vi valt att koda lärarnas identitet med en siffra, exempelvis Lärare 1. Vi har 

valt att presentera lärarna lite kort för att det ska vara lättare att få ett sammanhang i 

texten vid läsning. 

 

Lärare 1 undervisar i årskurs två och har arbetat i både fritidshem och i årskurs ett till 

fem. Läraren har arbetet inom skolan i fjorton år. Intervjun spelades in och 

transkriberades. 

 

Lärare 2 undervisar i årskurs två och har arbetat i årskurs ett till tre samt fritidshem. 

Läraren har arbetat inom skolan i femton år. Intervjun spelades in och transkriberades. 

 

Lärare 3 undervisar i årskurs tre och har arbetat i årskurs ett till fyra. Läraren har arbetat 

inom skolan i över fyrtio år. Intervjun spelades in och transkriberades. 

 

Lärare 4 undervisar i årskurs ett och har arbetat i årskurs ett till sex. Läraren har arbetat 

inom skolan i tjugoen år. Intervjun spelades in och transkriberades. 

 

Lärare 5 undervisar i årskurs ett och har arbetat i årskurs ett till sex. Läraren har arbetat 

inom skolan i tjugotvå år. Intervjun spelades inte in men antecknades.  

 

Vi har valt att fokusera på skönlitteratur och med det menar vi i det här arbetet den 

litteratur som är skriven i ett underhållande syfte. I begreppet skönlitteratur tar vi därför 

inte med olika typer av läseböcker eller läroböcker som är producerade i syfte att 

användas i undervisning.  Vi har valt att endast använda oss av begreppet skönlitteratur, 
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och inte vuxen- och barnlitteratur, detta för att gränsen mellan dessa två är svår att hitta. 

Många böcker väcker känslor och reaktioner och passar för både vuxna och barn, det 

handlar alltså inte om att det är en barnbok eller en vuxenbok, utan att den på något sätt 

tilltalar läsaren (Boglind & Nordenstam 2010, s.16-17).    

 

Narrativanalys 

Vi har valt att använda oss utav narrativanalys när vi ska analysera våra intervjuer. En av 

anledningarna till varför vi använder oss av just denna metod är att våra intervjuer blir en 

typ av narrativ. En narrativ kan anses vara ett svårförståeligt begrepp, Bergström och 

Boréus (2012) förklarar det på ett tydligt sätt: 

 

”På det mest grundläggande planet är en narrativ en redogörelse för något 

som har hänt, antingen i verkligheten eller i fantasin. En vanligt 

förekommande definition av narrativ, i synnerhet bland strukturalister, 

handlar om att det är ett organiserande av händelser till en handling” 

(Bergström & Boréus 2012, s.229) 

 

Ett narrativ består av både en historia och en diskurs. Detta beskriver Bergström & Boréus 

(2012) i boken Textens mening och makt:   

 

”I likhet med Chatman definieras en narrativ här som en text som består av en 

histoire eller historia (eller ett `vad´ - händelserna och orienteringen som 

Labov hänvisade till) och en discours eller diskurs (ett ´hur´, med fokus på det 

sätt på vilket historien förmedlas, och inte bara dess struktur)” (Bergström & 

Boréus 2012, s.230)   

 

I analysen av intervjuerna kommer vi att undersöka vad lärarna säger och på vilket sätt de 

förmedlar informationen, det är deras berättelser om undervisningen som vi är 

intresserade av. 
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Vi väljer att göra en narrativanalys för att det är ett passande sätt att tolka lärarnas svar i 

intervjuerna på (Bergström & Boréus 2012, s. 235). Narrativanalys passar på så sätt syftet 

med vår undersökning och det material vi samlat in genom de kvalitativa intervjuerna.  

 

Forskare inom detta ämne menar att det är genom narrativer som vi förstår vår och 

andras omvärld, det är genom dessa som samhället blir förståeligt (Bergström & Boréus 

2012, s.221). Syftet med vår studie är att undersöka och försöka förstå lärares sätt att 

välja skönlitteratur och därför ser vi detta som en fungerande metod för att analysera de 

intervjuer som vi genomför. En annan anledning till varför det passar bra med 

narrativanalys till vår studie är att genom metoden går det att få insikt i hur andra tänker 

kring sina handlingar och val (Bergström & Boréus 2012,s.225), vilket är vad vi försöker 

undersöka hos lärarna.      

  

I analyser av narrativt material går det att använda sig utav två olika begreppspar, 

holistiskt mot kategoriskt och innehåll mot form, dessa kan bilda fyra olika varianter som 

ger olika perspektiv på materialet (Bergström & Boréus 2012, s.236). I vår analys av 

intervjuerna kommer vi att använda oss utav det holistiskt- formbaserade sättet. Det 

innebär att hela narrativet, från början till slut analyseras, vad som händer under 

berättelsens gång och hur berättelsen framställs.  Detta innebär att vi kommer att titta på 

hela intervjun och se om det finns någon utveckling på något sätt och se om det finns 

något mönster som majoriteten av lärare följer i berättelserna om valet av skönlitteratur i 

undervisningen.  

 

Vår analys 

I vår analys av intervjuerna kommer vi att utgå från våra frågeställningar som ligger till 

grund för det här arbetet. Vi kommer att undersöka materialet och försöka hitta teman 

eller mönster som kan sorteras in under de olika frågeställningarna. Det första temat är 

vilken syn lärare har på skönlitteraturens roll och funktion i undervisningen. Det vill säga 

hur skönlitteraturen tas in i undervisningen och vilka möjligheter lärare ser med 

skönlitteratur men också om lärare ser på skönlitteratur som exempelvis 

språkutvecklande. Nästa tema är vilka litteraturdidaktiska överväganden lärare fokuserar 

på i arbetet med skönlitteratur exempelvis hur de motiverar sina val av texter. Det sista 
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temat är hur lärare motiverar sina val av skönlitteratur i relation till rådande 

styrdokument, exempelvis om de anser att det finns stöd för deras undervisning.  

 

Vi analyserar hur lärarna berättar och förmedlar sina svar i intervjuerna för att sedan 

undersöka hur de olika svaren tillsammans ger en bild av lärares förhållningssätt till 

skönlitteratur i sin undervisning samt vad detta kan få för konsekvenser i undervisningen. 

För att bilda oss en uppfattning av detta är det viktigt att vi både kollar på vad lärarna 

säger men också hur de säger det, exempelvis om det förekommer pauser eller om de 

omformulerar sina svar under tiden de pratar.  

 

Vi presenterar större utdrag ur transkriberingarna av de intervjuer vi utfört som Bilaga 3. 

Detta för att ge möjlighet att skapa en tydlig bild av helheten i det som framkommer i 

berättelserna. Det är viktigt eftersom kortare utdrag inte ger samma förståelse för 

narrativen. I analysdelen plockar vi ut kortare citat för att förstärka och förtydliga 

analysen.   

 

Arbetsfördelning 

Vi valde att dela upp vissa delar men har arbetat mest tillsammans. Elina har haft ansvar 

för inhämtande av material till den tidigare forskningen och Johanna har haft ansvar för 

inhämtandet av material till metodavsnittet och teorin, dessa delar har vi sedan arbetat 

ihop tillsammans till en fungerande text. Vi har samarbetat tätt med att informera 

varandra om vad vi har gjort och tillsammans bestämt vad vi ska göra till nästa gång vi 

träffas.      

 

Intervjuerna valde vi att dela upp så att båda fick prova på att intervjua, Elina gjorde två 

intervjuer och Johanna gjorde tre intervjuer. Vi har transkriberat de intervjuer vi själva har 

gjort men allt övrigt arbete har vi gjort tillsammans.      
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Analys och diskussion 

 

I metodkapitlet presenterade vi vår analysmetod. Eftersom vi har valt det holistiskt- 

formbaserade sättet att göra en narrativanalys har vi undersökt de gemensamma 

mönster vi hittat i lärarnas berättelser och sorterat dem under teman. Temana är 

baserade på lärarnas uttalanden om deras didaktiska val kopplade till skönlitteratur i 

undervisningen. Det första temat fokuserar på den didaktiska frågan varför och nästa 

tema på hur och vad. Det sista temat innefattar lärarnas uttalanden om hur de planerar 

undervisningen i relation till Lgr11. För att förstärka och förtydliga de mönster vi hittar 

plockar vi ut kortare citat för analys och diskussion. Vi har valt att bifoga längre delar av 

de transkriberade intervjuerna i Bilaga 3. Vi rekommenderar starkt att läsaren tar del av 

dessa då de presenterar en större bild av narrativen som är underlag för vår analys och 

diskussion. I vår analys har helheten i narrativen också en betydelse.  I slutet av det här 

kapitlet diskuterar vi helheten av det som framkommer i alla lärarnas berättelser. 

 

Didaktiska val: Varför? 

 
"Ja men för att det ska vara lustfyllt läran.. att läsandet ska vara något lustfyllt. 

Något som de förknippar, alltså får en bra känsla i magen av, att läsa är 

någonting de tycker är roligt och så." (Lärare 1) 

 

Citatet ovan visar ett synsätt som är gemensamt för de flesta lärare i vår studie. De flesta 

har ett estetiskt perspektiv på skönlitteraturens roll och funktion i undervisningen med 

betoning på det lustfyllda läsandet (Stensson 2006, s14). Läsningen ses i första hand inte 

som ett lärande utan som en emotionell upplevelse, oftast kopplad till elevernas egna 

känslor. Läraren i citatet ändrar sin formulering från "ett lustfyllt läran.." till att läsandet 

ska vara något lustfyllt i sig, vilket kan tolkas som att läsningen är något skilt från det 

lärande som vanligtvis pågår i skolan. 

 

Skönlitteratur används ”framförallt för att inspirera elever” (Lärare 1) till vidare läsning 

och till ett fortsatt läsintresse. Läsning har ”väldigt hög status” (Lärare 3) i många 

klassrum.  Att skönlitteraturen får en stor plats i många klassrum och att det talas om att 
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läsning har hög status skapar en norm som betonar vikten av att läsa och ofta även att 

läsa mycket. Det här är något vi anser kan få negativa konsekvenser för elever som inte 

hittar läslust eller som har svårigheter att läsa både för kunskapsutvecklingen och för den 

personliga utvecklingen eftersom de kan uppleva att de avviker från normen. Särskilt 

svårt blir det för de elever som känner att de inte kan hänga med i det förväntade tempot 

och resultatet kan bli att de inte identifierar sig själva som läsare. 

 

Läsandet beskrivs ofta av lärarna som något positivt och ett trevligt inslag i skoldagen, 

ofta inbäddat i vaga motiveringar om en positiv känsla hos eleverna så som "en bra känsla 

i magen" (Lärare 1). Innebörden i och definitionen av vad som är en bra känsla kan 

uppfattas väldigt olika beroende på person och sammanhang. Därför är det svårt att tolka 

vad lärarna menar med sådana formuleringar. Det blir också svårt för lärare att medvetet 

arbeta med skönlitteratur i undervisningen om de saknar ord för att tydligt förklara hur 

de väljer texter. 

 

En vanligt förekommande aktivitet är högläsningen, när läraren läser högt för hela 

klassen. Lärare 3 berättar att ”vi har alltid en högläsningsbok på gång, och då försöker 

man ju välja lite olika genrer och stilar”. Högläsningen används även som inspiration till 

elevernas eget läsande och Lärare 1 berättar att läsningen ska vara ”någonting som är 

lustfyllt, att barnen ska se att läsa kan vara lustfyllt och att det finns olika, många olika 

typer av böcker, och att man kan oftast hitta något som de tycker passar en själv”. Samma 

lärare motsäger dock sig själv tidigare i svaret till samma fråga "Jag försöker se att det ska 

vara en bok som passar majoriteten av klassen". Av de flesta lärare framställs 

högläsningen som ett av eleverna uppskattat inslag i undervisningen och i vissa fall 

beskriver lärarna en situation då högläsningen är så pass viktig för eleverna att läraren 

måste kompensera för missad läsning i efterhand. Läraren har en given och stark roll vid 

högläsningen, både som väljare av bok men också i rollen som läsare. Lärarna anser att 

deras inställning till skönlitteraturen speglas i undervisningen och påverkar elevernas 

upplevelse av högläsningen, vilket stämmer väl överens med Stenssons (2006) beskrivning 

av att lärares inställning påverkar i hög grad:  
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"Man förmedlar det jag tycker om, läser jag en deckare kan jag leva mig in i 

boken och läsa på ett annat sätt, läser jag en bok som jag tycker är tråkig då 

kanske det blir ett annat sätt att läsa och då tycker barnen det är tråkigt att 

sitta och lyssna." (Lärare 2) 

 

Det är intressant att reflektera över de olika synsätt som framkommer i Lärare 1:s och 

Lärare 2:s utsagor. Enligt lärare 1 är det viktigt att ha elevernas läsintresse i åtanke i valet 

av skönlitteratur för högläsningen. I motsats till det säger Lärare 2 att det blir tråkigt för 

eleverna att lyssna på något som läraren inte tycker om själv. Lärare 1 motsäger sig själv 

när hen i sitt svar först trycker på att valet av skönlitteratur ska passa majoriteten i 

klassen, men direkt efter säger hen att det är ett bra sätt att ge eleverna nya idéer om vad 

som skulle passa de enskilda eleverna. Vi anser att det i båda fallen är läraren som styr 

valet av böcker och att de genom detta har stor påverkan på vilka böcker eller berättelser 

som får ta plats. Detta medför att lärarens personliga värderingar kring vilken 

skönlitteratur som är underhållande eller bra kan återskapas hos eleverna. Det kan 

medföra att exempelvis en viss genre får mer utrymme vilket bidrar till att skapa normer 

kring vad som är roligt att läsa. När lärare motsäger sig själva på det sätt som sker ovan så 

kan det tolkas som att läraren inte har tänkt igenom helt hur valet av högläsningsbok sker 

eller vad syftet med högläsningen är. 

 

En del lärare använder högläsningen som en källa till fortsatt arbete så som Lärare 1 

beskriver arbetet efter läsningen av en bok ”då byggde vi vidare på det sen och de skulle 

skriva vad de själva skulle vilja ha för djur” eller som Lärare 2 vars elever fick skriva och 

rita om det de kom ihåg från högläsningsstunden.  

 

Skönlitteraturen används även kopplat till andra ämnen utöver svenskämnet, exempelvis 

vid arbetet med vikingatiden nämns serier av Martin Widmark som passande. När lärarna 

har pratat om hur människor haft det i Sverige förr i tiden har skönlitteratur så som 

Madicken och Alla vi barn i Bullerbyn använts i undervisningen. Dessa delar av arbetet 

med skönlitteratur är dock inte något som framkommer som centralt i lärarnas 

berättelser utan det är i första hand i svenskämnet som skönlitteratur används. Eftersom 

skönlitteratur kan användas för att hitta information om exempelvis historiska skeenden 
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innebär det att efferent läsning, som Stensson (2006) beskriver den, även kan ske vid 

läsning av skönlitteratur. 

 

Något som får stort fokus i lärarnas berättelser är de språkutvecklande aspekterna av 

arbetet med skönlitteratur. De kunskaper som eleverna förväntas få med sig har med 

språkets struktur och ordförståelse att göra. Lärare 2 menar att "dels får barnen läsa 

mycket böcker själva för att lära sig språket, lära sig stor bokstav och punkt, 

meningsbyggnader, hur ord stavas". Elevernas självständiga läsning bidrar alltså till att 

utveckla kunskaper om språkets grammatiska delar, men även för att ge kunskaper om 

hur en berättelse skapas och byggs upp. Lärare 4 svarar på frågan om vilka fördelar 

arbetet med skönlitteratur kan ge att "det är ju framförallt då lära sig ord, få 

ordförståelse, sammanhang, bygga upp en egen struktur i en berättelse, först, mitten, 

sist, det är väl de sakerna". Även Lärare 3 förespråkar de positiva effekterna läsandet har 

på elevernas språkliga förmåga och särskilt på skrivandet, hen förklarar att "när vi till och 

med har elever som kan skriva så att kamraterna får bilder i huvet. Och det är ju tack vare 

skönlitteraturen, att vi har läst, läst mycket böcker." Skönlitteratur ges i de flesta 

sammanhang stor betydelse för elevernas språkliga utveckling med starka kopplingar till 

skrivutvecklingen och ett större ordförråd. Även mängden lästa böcker anses påverka 

språkutvecklingen, Lärare 1 berättar om en tävling de haft i de senare årskurserna: 

 

"det gäller att komma upp i flest antal sidor, och den klassen får ju då någon 

belöning, eller ja någon typ av, eller ja att vi har haft någon typ av lästävlingar 

där det handlar om både kanske kvantitet och att man läser så mycket som 

möjligt och ja ibland så ja då handlar det liksom om andra grejer att man ska 

diskutera och prata och så."  

 

När det kommer till skönlitteraturens roll i elevernas personliga utveckling och 

identitetskapande är det aspekter som lärarna sällan talar om eller har fokus på i arbetet 

med skönlitteratur, även om det finns lärare som uttrycker tankar kring detta. 

 

"Men det är ju det att barnen kan känna igen sig i det de hör och sen också få 

förståelse för andra om det är något som inte alls beskriver det som de själva 
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alltid upplevt. Det kan vara något barn från någon annan kultur eller sådana 

saker." (Lärare 4) 

 

Även Lärare 5 beskriver nyttan av att arbeta med skönlitteratur där en annan bild av 

verkligheten än den som eleverna är vana vid beskrivs. Exempelvis arbete med texter som 

tar upp saker som vissa elever tar förgivet, så som att åka iväg på semester, vilket inte är 

något som alla barn upplever.  

 

Den allmänna bilden vi får är att de flesta lärare inte har reflekterat över skönlitteraturens 

roll för den personliga utvecklingen hos eleverna och inte heller för texterna som bärare 

av normer och värden. De ställer sig ändå i de flesta fall positiva till tanken att arbeta med 

skönlitteratur utifrån de aspekterna, något som kommer till uttryck i citatet nedan. 

 

"Jag vet inte att jag har gjort det men det skulle ju inte hindra att jag gick till 

biblioteket och tittade, för att finns det någon bok som handlar om det här. 

Och skulle jag hitta nån så är det klart att jag skulle läsa den.". (Lärare 3) 

 

Lärare 3 beskrev ett arbetsområde då de använt sig av bokcirklar som bestod av ungefär 

fem elever. De läste stycken ur en för gruppen gemensam bok och sedan samtalade de 

om de olika styckena tillsammans. Hon upplevde arbetet som mycket givande och 

beskriver samtalen så här: "När vi satt och samtalade om det här avsnittet, då växte 

berättelsen. Både för mig och för barnen. Alltså, vi såg så mycket mer". Med det här ser vi 

en koppling till det arbete Jönsson (2007) beskriver i sin avhandling Litteraturarbetets 

möjligheter. Lärare 3 beskriver samma sak som Jönsson skriver om, att det händer något i 

det gemensamma mötet med skönlitterära texter. Läraren har dock svårt att sätta ord på 

vad det är i berättelsen som växer och vad det är som händer i detta gemensamma 

meningsskapande.  

 

Något som återkommer i berättelserna är bibliotekarier som stöd i arbetet med 

skönlitteratur och biblioteket som en bra källa till inspiration i planeringen av ett nytt 

område. Så här tänker Lärare 4 kring arbetet med ämnen som inte har någon direkt 

naturlig infallsvinkel: 
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"Det är klart skulle jag uppleva att det var någonting som jag behövde ta upp i 

en klass och jag kanske inte riktigt kunde närma det på ett bra sätt då kanske 

jag skulle gå och fråga en bibliotekarie, har ni någon bra bok som handlar om 

det här. Eller så för att komma in den vägen." 

 

Bibliotekarier kan förutsättas ha stor kunskap om skönlitterära verk och deras innehåll, 

därför anses de ofta vara en viktig tillgång för lärare i planerandet av undervisning som 

berör skönlitteratur. Lärare 3 berättar att de valt att vara flera vuxna kring 

boklåningssituationen i skolbiblioteket för att de genom det ”poängterar för barnen att 

det är viktigt det här med böcker, genom att visa att, ja, nu är vi många vuxna kring den 

här situationen. De här signalerna för barnen och det här med statusen, är jätte, 

jätteviktig”. 

Sammanfattning: Varför? 

För att sammanfatta lärarnas berättelser kring skönlitteraturens roll och funktion i 

klassrummet tolkar vi det som att det dominerande synsättet hos lärarna i 

undersökningen är ett estetiskt perspektiv på skönlitteraturens funktion, med fokus på 

läslust. Läsningen får en underhållande roll med koppling till en känslomässig upplevelse. 

Skönlitteraturen ges även en stor roll för språkutvecklingen hos eleverna. De normer och 

det synsätt som eleverna skapar i mötet med olika texter formas utifrån deras upplevelse 

av arbetet i skolan och lärarens synsätt har en betydande påverkan på det. De normer 

som vi sett skapas runt användandet av skönlitteratur och läsning är att det ska vara roligt 

och underhållande. De kunskapsutvecklande delarna av arbetet med skönlitteratur är 

något som lärarna framhåller i samtalen med oss men något som de inte aktivt undervisar 

om i klassrummen. Det är sådan kunskap som de anser medföljer vid läsning. Vi ser detta 

som att lärarna eventuellt inte gör eleverna medvetna om skönlitteraturens roll för 

språkutvecklingen.  

 

Mindre utrymme ges till de personlighetsutvecklande aspekterna av skönlitteratur, så 

som identitetsutveckling, medvetenhet om omvärlden och förståelse för relationen till 

andra medmänniskor, även om detta finns som inslag. Det är något som vi anser märkligt 
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eftersom i den tidigare forskning vi undersökt, exempelvis hos Kåreland (2013) och 

Nordlund (2013), framkommer tydligt att det ur ett historiskt perspektiv är ett 

återkommande synsätt på berättelsernas och skönlitteraturens påverkan på individen. 

Normer och värden verkar vara något som lärare inte reflekterar över i särskilt stor 

utsträckning i samband med skönlitterära texter. Detta kan som sagt tyckas märkligt med 

tanke på det som vi tidigare tagit upp om att berättelser ofta haft en fostrande roll och att 

berättelserna inte kan skapas utan att påverkas av de normer och värden som finns i 

sammanhang de uppkommer. 

 

Didaktiska val: Vad och Hur? 

Lärarnas huvudsakliga fokus i valet av skönlitteratur beskrivs oftast som ”en bok som 

passar majoriteten av klassen” (Lärare 1). En bra skönlitterär bok beskrivs som 

”spännande men inte allt för läskig och den lockar alla elever” (Lärare1). Ofta återkommer 

allmänna beskrivningar som: ”när jag väljer högläsningsbok då väljer jag ju nån som jag 

tycker om, och som jag tror barnen kommer att tycka om också […] böcker som ger 

kvalité. Kvalitetsböcker” (Lärare 3). Dessa beskrivningar är svårtolkade då de inte 

beskriver vad det innebär att en bok är omtyckt mer än att den fångar elevernas 

uppmärksamhet. Men som en lärare uttrycker det ”de gillar ganska mycket ändå, barn, de 

tycker om att höra berättelser, så är det” (Lärare 4). Motiveringen att en bok passar de 

flesta i klassen gör att det skapas en minoritet som boken alltså inte passar för. När 

böckerna väljs för att passa majoriteten anser vi att vissa berättelser får ta mer plats 

medan andra hamnar i bakgrunden eller inte får synas alls. Det är relevant att lärare 

reflekterar över detta, liksom Areskoug och Asklund (2014) skriver är betydelsefullt för de 

elever som möter texterna eftersom det påverkar deras uppfattning om andras och sin 

egen omvärld. Jönsson (2007) försöker i sin avhandling att beskriva det meningsskapande 

som sker i mötet mellan elev, lärare och text. Det här är ytterligare en aspekt som vi som 

lärare behöver vara medvetna om när vi väljer böcker och hur vi arbetar med dem. 

 

Ofta beskrivs eleverna som en homogen grupp som återkommer år efter år och som vissa 

böcker och aktiviteter passar för. Som i följande citat där elever i årskurs ett beskrivs som 

en grupp som alltid tycker om en viss bok: 
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”Mårten Bloms memoarer brukar jag läsa i början på ettan, den tycker de 

jättemycket om. Sen en väldigt gammal bok som heter Olles cykel eller 

någonting, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, den handlar mycket om 

det här med kompisar och att man ska vara tuff inför kompisar, att våga stå 

emot, den är bra så, medans den andra är lite mer rolig.” (Lärare 4) 

 

Detta skulle kunna motiveras med att alla elever i samma ålder har ungefär samma 

livserfarenhet och intresse av samma typ av berättelser. Vi anser att de flesta människor 

har olika erfarenheter av livet oavsett ålder och att lärare behöver ha det i åtanke. Vi 

upplever dock att det finns böcker som fungerar att återanvända på det här sättet, men i 

lärarnas berättelser framkommer inga tydliga motiveringar för varför de fungerat. 

 

I det förgående citatet framkommer även två olika didaktiska överväganden, det ena är 

ett val av bok med syftet att underhålla och förmedla en läslust och kanske även träna 

upp förmågan att lyssna. Det andra didaktiska valet är en bok som eleverna kanske kan 

känna igen sig i eller som ger eleverna nya perspektiv på kompisrelationer. Det är inte 

alltid helt lätt att tyda vilket didaktiskt syfte de olika valen i lärarnas berättelser har, 

eftersom detta i många fall inte särskilt uttalas. 

 

Andra faktorer som nämns i samband med valet av bok är språkliga aspekter och 

möjlighet till identifikation hos eleverna, exempelvis att ”det får inte vara krånglig 

svenska. Det måste vara en bok som barnen kan relatera sig i, som de känner igen sig i” 

(Lärare 2) och ”lite grann efter läsförmåga, lite grann efter intresse” (Lärare 3). 

 

Den skönlitteratur som används individuellt för tystläsning är i de flesta fall vald av eleven 

själv, och oftast i skolans bibliotek. Eleverna beskrivs som medvetna om sin egen språkliga 

nivå och kan själva välja lämpliga böcker. Denna förmåga att reflektera över och ta ansvar 

för valet av bok stämmer överens med de egenskaper som Sparrman (2006) beskriver att 

det kompetenta barnet har i sin bok Barns visuella kulturer (s27- 28), som vi nämner i 

kapitlet om tidigare forskning.  Elevernas fria val gör det svårt för lärare att kontrollera 

om texten ligger på en lagom nivå för den enskilda eleven. Enligt Nordlund (2013, s.21) 

behöver textens innehåll ligga på en nivå som inte skiljer sig för mycket från elevens 
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verklighet men ändå ge viss utmaning för att eleven ska utvecklas litterärt. Enligt Boglind 

och Nordenstam (2010, s.311) bör lärare även reflektera över vilket budskap boken ger till 

eleverna. När lärare litar till elevernas egen kompetens i valet av böcker kan en 

konsekvens bli att eleverna väljer böcker som ligger under den egna språkliga nivån med 

resultatet att eleven inte utvecklas optimalt. Vid ett fritt val av skönlitteratur är det heller 

inte möjligt för lärare att reflektera över bokens budskap. Detta medför att ansvaret helt 

ligger hos eleverna. Som lärare kan det vara viktigt att reflektera över och vara medveten 

om syftet med läsningen. Lärare 3 berättar om hur det kan vara under de tysta 

lässtunderna när eleverna själva valt böcker: 

 

”Och så ser man ju de som inte har valt rätt bok att de har blickarna och 

vandrar runt lite så här (tittar runt i rummet), och de som har valt rätt bok de 

är helt uppslukade av sin berättelse. Ja, och då är det tjugoåtta barn som 

alltså som sitter i ett och samma rum och läser varsin bok, som de själva har 

valt. Och det är alltså absolut knäpptyst. Var och en är i sin bok.” (Lärare 3) 

 

Ett annat sätt att ta tillvara på elevernas kompetens i valet av skönlitterära böcker som vi 

mött i lärarnas berättelser är arbetet med Bokjuryn. Eleverna har då fått en varsin katalog 

med skönlitteratur där de fått markera ett antal böcker som de själva skulle vilja läsa. 

Skolan har sedan köpt in ett visst antal böcker, men minst en ur varje katalog. Böckerna 

har sedan cirkulerat i klasserna och det hela avslutades med en omröstning på vilken bok 

som eleverna tyckte bäst om. Valet av böcker sker alltså då helt ur elevernas perspektiv 

på vilka böcker som är intressanta. 

 

I undantagsfall pratar lärarna om skönlitteratur i relation till förståelsen för hur andra 

människor kan ha det som inte befinner sig i samma situation som eleverna,  

 

”att man liksom ska uppmärksamma på andra saker runt omkring en, hur barn 

har det i andra länder kanske, hur livet kan se ut för andra barn här i Sverige. 

Bara eftersom jag jobbar på en skola som har ganska hög socioekonomisk 

status, då är det ganska bra att de får läsa böcker för att bli uppmärksam på 

hur andra barn har det.” (Lärare 1) 
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Vår studie visar att mycket pekar på att urvalet av skönlitteratur har relevant betydelse 

för vilka bilder av omvärlden som eleverna skapar i mötet med texter. Detta visar också 

att lärares medvetenhet har betydelse för undervisningen, inte bara kring att det läses 

skönlitteratur utan också vad som blir läst. 

 

Ytterst sällan reflekterar lärarna över sin egen roll för elevernas förståelse av de olika 

texternas innehåll. Lärare 4 är ensam om att se elevernas olika förmågor men även 

lärarens ansvar: 

 

”en del är så pass mogna att de kan dra sådana paralleller att de säkert ser det 

medans en del är väldigt uppe i berättelsen just då. Jag tror att man ibland 

måste leda in på det också, att ställa rätt frågor.” 

 

Detta kopplar vi till det vi tog upp i avsnittet Skönlitteratur ur ett fostransperspektiv under 

rubriken Tidigare forskning där vi skrev om lärarens viktiga roll för den ovane läsaren i 

arbetet med att få syn på normer och värden i skönlitterära texter. Lärare 4 visar genom 

sitt uttalande att hen är medveten om sin roll och att det krävs ett aktivt arbete från 

lärarens sida för att stötta eleverna med att tolka texterna. Eftersom det ofta är läraren 

som väljer de böcker som hela klasser får ta del av och som kan vara aktuella för den här 

typen av arbete är det problematiskt om lärare själva inte förhåller sig kritiska till sitt eget 

val av böcker. Vår undersökning visar att lärare har en stark roll både, som vi tidigare 

påpekat, i valet av vilka böcker som används i undervisningen men även för hur arbetet 

med texterna och deras innehåll går till. Den visar även att det finns ett behov av att 

lärare reflekterar över vilka normer som reproduceras eller förstärks i undervisningen 

både vad gäller vilken litteratur som läses men även hur läsning sker, och att dessa 

stämmer överens med lärares uppdrag. 

Sammanfattning: Vad och Hur? 

För att sammanfatta lärarnas berättelser om de litteraturdidaktiska val de gör som 

behandlar frågorna vad och hur ser vi att de ofta berättar om tystläsning och högläsning 

som två olika typer av återkommande aktiviteter. Det skapas olika normer kring dessa två 
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aktiviteter som skiljer sig åt. Tystläsningen sker enskilt och valet av bok görs av eleven 

själv. Det finns normer som innebär att det alltid finns någon bok som varje elev tycker 

om och att varje elev har förmågan att försjunka i en berättelse, om eleven har valt en 

lämplig och passande bok. Normerna kring högläsning skiljer sig från detta genom att då 

är det läraren som tillskrivs förmågan att välja och förmedla berättelsen i vald bok. 

Normen är att eleverna kan träna upp förmågan att tyst men aktivt lyssna. En norm som 

även skapas är att läraren kan välja en bok som passar hela gruppen medan eleverna 

endast kan välja till sig själv. 

 

I arbetet med högläsning ser vi att de flesta lärare väljer böcker som ska passa 

majoriteten. De menar att en sådan bok ska fånga alla elevernas uppmärksamhet och 

vara något de enkelt kan ta till sig. Texternas innehåll är något som ska ligga nära 

elevernas egen värld och situation, men gärna med spännande inslag. Synen på elevernas 

egen kompetens i valet av passande skönlitteratur för individuell läsning är självklar i de 

olika skolorna.  

 

Något som till stor del saknas i lärarnas berättelser är inslag av skönlitteratur som 

utmanar elevernas världsbild. Även arbete med att hitta dolda normer och värden eller 

ställa sig kritisk till de som är synliga saknas. Ett sätt att införa ett mer medvetet 

förhållningssätt är att som lärare börja reflektera kring sin egen roll och hur den påverkar 

elevernas förhållande till skönlitteratur och läsning. 

 

Lärarnas berättelser om undervisningen i relation till Lgr11 

I skolorna tycks det finnas en allmän uppfattning att arbetet med skönlitteratur går att 

motivera enligt innehållet i Lgr11. Alla lärarna svarar att det finns stöd för den 

undervisning de håller i, men flertalet ger allmänna svar utan att gå in på i detalj hur de 

förankrar olika undervisningsmoment i styrdokumentet. Lärare 3 tycks ha en bra bild av 

innehållet i Lgr11 men saknar tydliga motiveringar: 

 

"Då får jag nästan gå och hämta den och bläddra, för det är klart att det finns 

stöd i läroplanen. Jag kan bläddra och leta, men jag menar, bara det här att 

överföra ett kulturarv, har du ju som ett uppdrag. Jag tror till och med att det 



"Var och en är i sin bok”- En studie om skönlitteratur i undervisningen 
Johanna Strömblad & Elina Hirvonen 

35 

 

står, vi kan ju titta sen men jag tror till och med att det står att du ska känna 

till författare. Men ja, det gör det. Det är ingenting jag gör i strid mot 

läroplanen. Nog kan jag hitta flera ställen tror jag där du får svart på vitt att 

där står det." 

 

Lärare 5 är ensam med att bädda in kopplingarna till Lgr11 i samband med svar på andra 

frågor hon berättar att vid planeringen av ett arbetsområde utgick de från Lgr 11 och lade 

fokus på delen där det står att eleverna ska kunna känna till ett antal författare och 

illustratörer.  

 

De flesta lärarna verkar enligt vad de berättar ha övergripande insikt i läroplanens olika 

delar. Det är dock vissa delar som i berättelserna återkommer mer ofta än andra. 

Exempelvis nämns kunskap om ett antal författare av flertalet lärare medan illustratörer 

inte nämns mer än någon enstaka gång. Av det här drar vi slutsatsen att vissa delar av 

Lgr11 ges större plats än andra i undervisningen, men att detta sker omedvetet av de 

flesta lärarna. I det här konkreta exemplet bildar författarna det som kan kallas den 

"bästa" kunskapen och illustratörerna kommer i andra hand.  

 

Det som sker när lärarna medvetet eller omedvetet värderar och väljer olika kunskaper 

eller delar av Lgr11 är att vissa delar går förlorade. Det uppstår en viss kunskapsnorm som 

återskapas och förstärks av lärarna. Den kunskapsnorm som Lgr11 står för införlivas då 

inte i skolorna fullt ut. 

 

Lärarna berättar om delar av sin undervisning som möjliga att använda återkommande i 

flera klasser och elevgrupper. Ny undervisning baseras då på tidigare och det som lärarna 

ansett fungera. Det verkar som de flesta lärare har skapat en undervisning på 

realiseringsarenan, alltså i skolan i nära relation till undervisningssituationen. De gör 

sedan kopplingen till de krav som ställs på formuleringsarenan, det vill säga de politiska 

beslut som styr skolan snarare än tvärtom. Kopplingen mellan undervisningen och Lgr11 

tycks alltså komma när undervisningen redan är planerad. Vår undersökning pekar alltså 

på att verksamheten i klassrummen ofta planeras efter vad läraren tidigare använt sig av 
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och som fungerat för att sedan kopplas till Lgr11, istället för att ha sin utgångspunkt i 

Lgr11.  

 

Vissa lärare uttrycker även det tolkningsutrymme som Lgr11 ger. Olika formuleringar och 

ord kan tolkas på olika sätt beroende på vilket perspektiv läraren intar.  

 

"Nej men det är ju en tolkningsfråga, hur man själv tolkar Lgr11. Jag kan tycka 

alltså, jag tror att de flesta av oss lärare tycker att skönlitteratur är väldigt 

viktigt och då tolkar man ju det till sin fördel, så kan ju jag känna." (Lärare 1) 

 

Det kan vara viktigt att som lärare sätta sig in i olika perspektiv och tillsammans med 

kollegor diskutera vad innehållet i Lgr11 innebär. Vi anser att det inte är nödvändigt att 

diskussionen har som syfte att komma fram till en gemensam tolkning utan att skapa 

möjlighet för ökad förståelse för olika perspektiv. Detta för att skapa öppenhet och insikt i 

sin egen verksamhet och undervisning.  

 

De motiveringar eller fokus som lärarna tycks ha i sina kopplingar till Lgr 11 handlar ofta 

om läsning. Att eleverna ska läsa men även att lärarna ska läsa högt, det vill säga olika 

typer av läsning och lästräning. Som Lärare 1 uttrycker det ”det ingår ju att man ska läsa 

och barnen ska läsa”.  

 

Ett annat fokus finns på att eleverna ska vara bekanta med olika författare. I Lgr11 står 

det att ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen” (s.222) vilket enligt vår studie saknas i lärarnas 

berättelser. Under det centrala innehållet nämns skönlitterära barnboksförfattare och 

illustratörer (s223), men i de fall illustratörer tagits upp i lärarnas berättelser av 

undervisningen har de valts utefter redan valda författare.  

 

I en av skolorna vi besökte beskrev en lärare hur de gemensamt i personalgruppen hade 

satt sig ner och fastställt en lista på ett antal författare och verk som de skulle använda i 

undervisningen. Kriteriet de utgick ifrån var att böckerna var "viktiga". Vi tolkar det som 

att de talar om böcker som viktiga ur ett kulturarvsperspektiv då de författare som 
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nämndes passar in under ett svenskt eller nordiskt kulturarv. I intervjuerna framkommer 

att författare som Astrid Lindgren, Roald Dahl och Martin Widmark är återkommande i 

olika skolor och undervisningssammanhang. Överlag är nordiska författare 

överrepresenterade i lärarnas skönlitterära val, med få undantag så som Roald Dahl. I 

lärarnas berättelser om undervisningen ser vi inget uttalat kulturarvsperspektiv men det 

nämns som innehåll i Lgr11 utan någon särskild koppling till undervisningen. Vi kan dock 

genom lärarnas utsagor tolka att det finns en gemensam tanke kring ett kulturarv som ska 

förmedlas genom användandet av viss skönlitteratur. Denna tolkning baserar vi på de 

återkommande författare som de flesta lärare uttalar sig om som självklara inslag i 

undervisningen. Lärare 3 svarar på frågan om upplevt stöd för arbetet med skönlitteratur 

i Lgr11 att "men jag menar, bara det här att överföra ett kulturarv, har du ju som ett 

uppdrag", alltså ser läraren att en ganska självklar roll som skönlitteraturen får i 

klassrummet är som förmedlare av ett kulturarv.  

Sammanfattning: Lärarnas berättelser om undervisningen i relation till Lgr11 

För att sammanfatta lärarnas syn på sin undervisning i relation till Lgr11 uttrycker de att 

de har stöd i läroplanen för det arbete de gör. Vi ser att vissa delar av läroplanen tar 

större plats i lärarnas berättelser än andra. Det vi saknar i deras berättelser är 

användandet av böcker från skilda delar av världen, böcker som bidrar med andra 

kulturer men även illustratörerna uteblir oftast. Det verkar som att illustratörerna inte får 

någon plats i samtalet om skönlitteratur trots att de har en jämbördig roll med författarna 

i formuleringen i Lgr11. Genom de val och prioriteringar som lärarna gör framställs viss 

kunskap viktigare än annan kunskap och på så sätt skapas och reproduceras normer för 

vilka delar som får ta plats i undervisningen. 

 

Helheten av lärarnas berättelser 

För att få en överblick av det som framkommit i lärarnas berättelser sammanfattar vi här 

kort det som framkommit som centrala teman i deras berättelser om skönlitteratur i 

undervisningen.  

 

Skönlitteraturen finns ofta med i klassrummen som ett underhållande inslag i form av 

högläsning. Med högläsningen skapas ett tillfälle av lugn som uppskattas av både lärare 
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och elever. Ofta väljs böcker som fångar alla elevernas uppmärksamhet på ett avslappnat 

sätt. Den emotionella upplevelsen i mötet med berättelser är viktig för att skapa läslust 

hos eleverna. En annan återkommande aktivitet är tystläsningen då alla elever läser olika 

böcker i tysthet. Dessa stunder är även de ofta utformade för att skapa ett gemensamt 

lugn i klassrummet. Böckerna är valda av eleverna själva efter personlig smak och 

intresse. Både högläsningen och tystläsningen har ofta som syfte att skapa någon slags 

trevlig upplevelse av skönlitteratur. Det finns även ett uttalat syfte av språklig utveckling 

så som ökat ordförråd och även att stärka elevernas skrivkunskaper. Hur arbetet med 

skönlitteratur går till är en stor del av berättelserna men inte mycket sägs om vad det är 

som eleverna läser.  

 

Det som sker under intervjuerna är att under de första frågorna som behandlar hur lärare 

arbetar med skönlitteratur har lärarna mycket att berätta och de pratar mycket utan att vi 

behöver ställa följdfrågor. När vi sedan frågar om hur de upplever att skönlitteratur 

påverkar omvärldsuppfattningen hos eleverna blir lärarna tveksamma och fundersamma. 

Det verkar vara en aspekt de inte är vana vid att reflektera över. När det gäller Lgr11 

svarar de att de har en övergripande insikt i läroplanens olika delar, men svaren är 

trevande och stämmer inte alltid överens med det de berättat om verksamheten.  

Studiens bidrag och begränsningar  

Vi anser att vår studie bidrar till en inblick i olika lärares tankar kring skönlitteratur och 

reflekterar hur synen på skönlitteratur kan se ut i skolorna idag. Vi kan även bidra till att 

ge en bild av vilken roll eleverna kan få i arbetet och valet av skönlitteratur vilket i viss 

mån reflekterar barnsynen i samhället. Vår studie visar även att det finns relativt lite 

forskning kring skönlitteratur och skolverksamhet. Den visar att det finns mycket 

beskrivet om hur skönlitteratur påverkar människor men mindre om hur lärare och 

litteraturdidaktik använder sig av eller ser på detta. Studiens begränsningar är bland 

annat att eftersom vi valt en kvalitativ metod så är de fall som undersökts få vilket inte 

kan ge en rättvis bild av situationen i skolorna generellt. De fall vi har undersökt är heller 

inte helt slumpvisa utan baserade på lärarnas intresse i vårt ämne och deras vilja att 

delta. Det gör att de intervjuade inte är helt slumpvis valda vilket begränsar vår studie till 

lärare som antagligen har ett intresse för skönlitteratur.    
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Avslutande reflektioner 

 

Syftet med vårt självständiga arbete var att undersöka lärares syn på skönlitteratur i 

undervisningen, vilka didaktiska överväganden lärare gör i valet av skönlitteratur samt hur 

detta relateras till styrdokument. De frågor vi strävade efter att få svar på var: 

 

 Vilken syn har lärare på skönlitteraturens roll och funktion i 

undervisningen? 

 Vilka didaktiska överväganden fokuserar lärare på? 

 Hur motiverar lärare sina val av skönlitteratur i relation till rådande 

styrdokument? 

 

Det vi har kommit fram till med vår studie är att lärare anser att skönlitteratur har en 

väsentlig roll för språkutveckling hos elever och fungerar som en användbar källa till 

kunskap om det svenska språkets stuktur och normer. Läsning anses bidra till ett ökat 

ordförråd och förståelse för ord och begrepp. Ett av de tre synsätten som Boglind och 

Nordenstam (2010, s.308) skriver om, det färdighetsinriktade svenskämnet, är det som 

därmed stämmer bäst överens med det som framkommer i lärarnas berättelser. Detta 

innebär att lärarna anser att skönlitteraturen kan användas för att förbättra färdigheter 

som att läsa och skriva. 

 

Skönlitteratur anses även ha ett betydande estetiskt värde med stort fokus på lusten att 

läsa. Det här är det Stensson (2006) beskriver som estetisk läsning och som vi tog upp i 

kapitlet Tidigare forskning. Grunden för fortsatt vilja till att läsa, även utanför 

klassrummet, kan uppstå i skolan. Högläsningen bildar en gemensam upplevelse där 

lärare har en central roll både som förmedlare av berättelsen men också i valet av vilken 

berättelse som ges utrymme. De böcker som lärare väljer är sådana som de tror att 

eleverna kommer att tycka om men även böcker de själva gillar.   

 

Eleverna ges utrymme att själva välja skönlitteratur för tystläsning vilket ofta förespråkas 

som ett lyckat sätt att hitta rätt bok till rätt elev. När lärarna väljer, menar vi tyder på att 
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skolorna har det Halldén (2003) formulerar som ett barnperspektiv då lärarna försöker att 

sätta sig in i elevernas perspektiv för att hitta skönlitteratur som fångar deras 

uppmärksamhet. När elevernas tillåts att själva välja böcker sker det ur deras egna 

perspektiv, det vill säga det som Halldén (2003) beskriver som ur barnens perspektiv, 

vilket tyder på att lärarna ser till och förlitar sig på elevernas inneboende kompetens. I 

arbetet med skönlitteratur i skolan anser vi att det är viktigt att som lärare vara medveten 

om vad eleverna ska lära sig av en viss aktivitet. Som lärare är det viktigt att låta eleverna 

få ta ett visst ansvar men alltid vara ett aktivt stöd, även i det fria valet. Vi håller med 

Sparrman (2006) som vi tidigare refererat till att barn har en inneboende kompetens som 

vi behöver ta till vara. Barn har liksom vuxna egna tankar och åsikter och ett behov av att 

få ta ansvar och reflektera över sin egen situation, men med vuxenstöd. 

 

I studien har vi sett att lärare ofta i planeringen av undervisningen tar hjälp av experter på 

skönlitteratur, så som författare och bibliotekarier. Vilket leder till att vi drar slutsatsen 

att lärarnas didaktiska kompetens är viktig men samarbetet med andra yrkeskategorier 

ger ytterligare möjligheter. Vi anser att det är viktigt att som lärare våga lita på andras 

kompetens och känna sig trygg i att inleda samarbeten med andra, även utanför skolan. 

Men det är samtidigt nödvändigt att som lärare vara medveten om sina val och att ta 

ansvar för undervisningen och inte överlåta viktiga delar av den till andra yrkesgrupper. 

 

När det kommer till Lgr11 ser vi att det av lärarna sker ett urval av innehållet i kursplanen 

som planeras in i undervisningen. Urvalet verkar vara omedvetet och med det skapas 

normer kring vilken kunskap som är bättre eller mer nödvändig än annan. Detta medför 

att eleverna tar efter dessa normer och anpassar sig till dem. På så vis upprätthålls och 

återskapas kunskapsnormer i skolan. Det här påverkar lärares val av skönlitteratur på 

olika sätt, exempelvis väljs ofta böcker efter kända författare snarare än andra faktorer 

vilket medför en kulturellt förknippad kanon. Detta kan leda till att lärarnas val begränsas 

till vissa böcker och det som står i Lgr11 om att eleverna i undervisningen ska "möta samt 

få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen" (2011, s222) 

prioriteras eller glöms bort. Vi har själva reflekterat över formuleringen i Lgr11, där det 

står "skilda delar av världen". Att det inte står olika och inte heller flera delar av världen 

utan just skilda gör att vi tolkar det som platser som är avlägsna varandra. Den 



"Var och en är i sin bok”- En studie om skönlitteratur i undervisningen 
Johanna Strömblad & Elina Hirvonen 

41 

 

skönlitteratur som lärarna vi mött pratar om passar inte in i den beskrivningen. För att få 

in den skönlitteratur som saknas är det lämpligt att ta hjälp av en bibliotekarie om det är 

svårt att på egenhand hitta den här typen av böcker.  

 

Något vi saknar i stor utsträckning i lärarnas berättelser är kopplingar till texternas 

innehåll och de normer och värden som förmedlas mer eller mindre synligt. När fokus 

kring läsningen ligger på att läsa mycket och hitta texter som eleverna gillar missar lärarna 

ofta andra funktioner som de skönlitterära texterna kan ha, så som att ställa sig kritisk till 

egna och andras normer och värden. I kapitlet Tidigare forskning tog vi upp Nikolajevas 

(2004) reflektioner kring skillnader hos en van och en ovan läsares möte med texter. Vid 

personliga upplevelser, så som läsning av en skönlitterär text, inte bara skapas normer 

utan de normer som vi redan är bekanta med bekräftas eller ifrågasätts. Här anser vi att 

läraren som van läsare behöver ge stöd till den ovane läsaren, eleven, för att öka elevens 

medvetande kring de normer och värden som existerar både i klassrummet och utanför.  

 

Avslutningsvis vill vi reflektera över en tanke vi mött under arbetets gång som innebär 

idén om att en text gör något med den som möter den. Läsarens livserfarenhet, 

författarens motiv och det sammanhang läsaren befinner sig i är faktorer som påverkar 

läsupplevelsen men även läsarens uppfattning om sig själv. Berättelsernas innebörd 

påverkar oss människor oavsett vi vill eller inte och detta leder oss till slutsatsen att en 

läst bok aldrig kan göras oläst vilket gör det viktigt att medvetet reflektera över valet av 

skönlitteratur, särskilt i grundskolan. Som förslag för fortsatt forskning är områden som 

de Jönsson (2007) tar upp intressanta, vad sker i mötet med skönlitterära texter i skolan, 

mellan elev, text och lärare. Det här är ett område som ännu är relativt outforskat och 

som kan bidra till förståelse för hur vi människor skapar oss en uppfattning av och mening 

med det sammanhang vi tillhör men också hur det sammanhang vi tillhör skapar vår 

uppfattning av oss själva. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 
Brev som skickades ut till skolorna 
 
 
Hej lärare i årskurs 1-3! 
 
 
Vi är två studenter, Johanna Strömblad och Elina Hirvonen, på Grundlärarprogrammet på 
Uppsala universitet som läser vår sjätte termin nu och är i startgroparna för ett 
självständigt arbete om 15 hp. Arbetstiteln på vårt arbete är Skönlitteratur i 
undervisningen och syftet med arbetet är att undersöka hur lärare väljer skönlitteratur till 
sin undervisning. 
Vi söker nu sammanlagt fem till tio lärare från olika skolor som är verksamma i årskurs ett 
till tre för kortare enskilda intervjuer om max en timme. Vi har valt att skicka ut förfrågan 
till flera skolor i olika kommuner då vi hoppas på en spriding i svaren och söker ca en eller 
två lärare per skola. Intervjuerna förväntas ske ute hos er i skolorna under vecka 16 eller 
17 efter överenskommelse mellan oss och berörd lärare.  
Intervjun fokuserar på lärarens syn på litteraturens funktion i undervisningen och vilka 
didaktiska överväganden lärare gör i valet av skönlitteratur. Vi är även intresserade av 
vilken litteratur som används i klassrummet. Vi är alltså enbart intresserade av den 
skönlitteratur som läraren väljer och vi har inget behov av att möta elever i den här 
studien.  
Intervjuerna är helt frivilliga och kan avbokas eller avbrytas när som helst. Det material 
som vi samlar in kommer enbart att användas av oss i vårt självständiga arbete och vi 
kommer på intet sätt att sprida någon information om den intervjuade, så som namn eller 
arbetsplats.  
Vi vill att ni kontaktar oss senast 13/4 för bokning av intervju. 
 
 
 
 

Vi ser fram emot att höra från er och hoppas på några intressanta möten framöver 
MVH Elina Hirvonen och Johanna Strömblad 

 
 
Kontakt för frågor eller bokning av intervju: 
xxxxxx@student.uu.se 
Elina  xxxxxxxxxx // Johanna  xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
Innan man gör intervjuer är det bra om man har utvecklat en intervjuguide, detta för att 

det ska vara lättare att hålla i intervjun. Vi har utformat intervjuguiden efter de 

frågeställningar vi har inför detta arbete. Vi har valt att ta med dessa fyra områden 

(bakgrund, didaktiska urval, skönlitteraturens roll och funktion och styrdokument) för att 

vi känner att dessa områden tar upp det vi vill undersöka (Trost 2005, s.50). Vi kommer 

båda att använda oss utav samma intervjuguide, detta för att intervjuerna senare ska vara 

möjliga att analysera och att jämföra med varandra (Trost 2005, s.50). Det är bra om man 

har testat sin intervjuguide innan för att justera eventuella svårigheter eller problem så 

att man slipper dessa under de ”riktiga” intervjuerna (Trost 2005, s. 51). Att ha provat 

intervjuguiden innan skapar också en säkerhet hos intervjuaren så vi har för avsikt att 

testa mallen i förväg.   

 

          

Områden  
 

Forskningsfråga Intervjufråga  

Bakgrund  
 

Lära känna personen. 
 
Vilken utbildning?  
 
Hur lång 
arbetslivserfarenhet?  
 

Namn, ålder? 
Har du några frågor innan vi 
börjar med mina frågor? 
 
Läser du något själv? Vad? 
 
Hur många år har du arbetat 
i skolan? 
 
När gick du din utbildning? 
 
Vilka årskurser har du 
undervisat i? 
 

Skönlitteraturens roll och 
funktion 
 

Individutvecklande? 
Språkutvecklande? 

Använder du skönlitteratur i 
undervisningen? Hur 
ofta/mycket? På vilket sätt? 
Finns det böcker du 
använder återkommande? 
 
 
Vad ser du för fördelar med 
att använda skönlitteratur? 
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(Det finns lite olika sätt att 
se på skönlitteratur, 
exempelvis 
personlighetsutvecklande 
eller språkutvecklande. Hur 
tänker du kring det?) 
 

Didaktiska urval Vilka didaktiska 
överväganden gör läraren i 
valet av skönlitteratur? 
 

Finns det något gemensamt 
tänk kring skönlitteratur på 
skolan? Tex samarbete 
mellan klasserna. Vad? 
 
Vilka faktorer tittar du på 
när du väljer skönlitteratur? 
-individer: erfarenheter och 
intressen 
-anpassad till 
språkutvecklingsnivå 
 

Styrdokument  
 

Kopplas till Lgr 11?   Anser du att skönlitteratur 
påverkar elevernas 
omvärldsuppfattning? 
Hur tänker ni kring valet av 
skönlitteratur i relation till 
det?  
 
Uppfattar du att det finns 
stöd i Lgr 11 för arbetet med 
skönlitteratur?  
(Nej- hur tänker du kring 
det?  
Ja- Är det till tillräckligt eller 
saknar du något?) 
 
 

Avslut 
 

 Har du några frågor till mig? 
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Bilaga 3 

 

I en narrativanalys är det viktigt att ta del av berättelsernas helhet och genom det skapa 

sig en bild av hela narrativet. Vi har skapat oss detta genom att vi deltagit i intervjuerna 

och skrivit samt läst transkriptionerna. Här har vi valt att presentera utvalda delar av 

transkriptionerna, detta för att läsaren ska få ta del av relevanta delar av narrativen och 

skapa sig en egen bild av berättelserna. Det är svårt att i en text få med allt som kommer 

fram under ett samtal, så som tystnad, tveksamhet och omformuleringar. Vi har försökt 

att återge dessa saker genom att lägga in kommentarer och använda oss av flera punkter 

när lärarna svarat långsamt eller tvekat. Det här är viktigt för att det är en del av deras 

uttalanden och påverkar hur vi uppfattar svaren. 

 

Vi har valt att skriva våra frågor med fetstil och resten av texten är de svar som lärarna 

formulerat samt några kommentarer av oss när vi exempelvis blivit avbrutna. Vi har här 

återgivit de transkriptioner vi gjort utan att göra några ändringar i lärarnas uttalanden.  

 

Intervju med Lärare 1 

Mötet med Lärare 1 skedde i ett litet grupprum i anslutning till dennes klassrum på en 

mindre skola. I klassrummet pågick fritidsverksamhet, men det störde inte oss under 

samtalet.  

 

Använder du skönlitteratur i undervisningen och på vilket sätt gör du det?  

Ja ibland, inte så jätteofta men ibland så gör jag det. Ja. Ja, jo, jag använder nog 

skönlitteraturen lite mer än ibland bara, men jag använder den framförallt för att 

inspirera elever, oftast när de går i de lägre årskurserna så läser jag gärna serier som 

Helena Bros. Ja, men lite olika böcker, mest för att skulle få en bild av vad de själva skulle 

kunna läsa för någonting, så att de ser vad det finns för olika typer av böcker. Sen nu till 

exempel har vi pratat om barn från förr i tiden, vi har läst Madicken, vi har läst Barnen i 

Bullerbyn. Vi har läst en del böcker, bland annat en bok som heter Jag vill ha en 

fladderpadda och den handlar om en tjej som vill ha ett djur och då byggde vi vidare på 
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det sen och de skulle skriva vad de själva skulle vilja ha för djur och så. Ja men framförallt 

använder jag de till högläsning i klassrummet, bara för att de ska, att det ska vara något 

trevligt, att de ska förknippa läsning med att det är någonting bra.   

 

Finns det böcker du använder återkommande? 

Häxorna av Roald Dahl, har jag läst i fyra olika klasser och alla elever tycker lika mycket 

om den, de tycker att den är fantastisk. 

 

Vet du varför de tycker att den är så bra? 

Den är väldigt, den är spännande men inte allt för läskig och den lockar alla elever, jag har 

aldrig, jag har några elever som ibland har tyckt att den har varit lite läskig men i övrigt så 

lockar den verkligen alla elever. 

 

Vad ser du för fördelar med att använda skönlitteratur? 

Ja men framförallt så är det att det ska vara, alltså någonting som är lustfyllt, att barnen 

ska se att läsa kan vara lustfyllt och att det finns olika, många olika typer av böcker, och 

att man kan oftast hitta något som de tycker passar en själv och så. Ja men för att det ska 

vara lustfyllt läran.. att läsandet ska vara något lustfyllt. Något som de förknippar, alltså 

får en bra känsla i magen av, att läsa är någonting de tycker är roligt och så. Men sen så 

finns det ju också jättemånga böcker som alltså passar till exempel, någon gång när jag 

har jobbat med vikingatiden så Martin Widmark har ju några serier som handlar om 

vikingatiden och då, alltså det passar ju jättebra att läsa de böckerna då. 

 

Finns det något gemensamt tänk kring skönlitteratur på skolan? 

Ja det gör det emellanåt, ibland så drar vi igång temaprojekt att man kanske kör Astrid 

Lindgren är ganska vanligt eller att man bara gör det i sitt arbetslag. Och jag vet att i de 

äldre årskurserna då har vi liksom haft, alltså tävling, det gäller att komma upp i flest antal 

sidor, och den klassen får ju då någon belöning, eller ja någon typ av, eller ja att vi har 

haft någon typ av lästävlingar där det handlar om både kanske kvantitet och att man läser 

så mycket som möjligt och ja ibland så ja då handlar det liksom om andra grejer att man 

ska diskutera och prata och så.  
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Vilka faktorer tittar du på när du väljer skönlitteratur? 

Jag försöker se att det ska vara en bok som passar majoriteten av klassen, att kanske välja 

en hästbok är ju något som jag vet ratas av ganska många elever från början och då 

försöka få dem å lyssna på en 150 sidor lång bok om hästar, det går ju inte utan det 

handlar ju om försöka hitta något som tilltalar så många som möjligt. Men framförallt 

också kan jag tycka att det handlar om att äh, öppna upp kanske nya genres för den del 

som kanske bara läser hästböcker och då gäller det att hitta andra böcker som man kan 

tänka att de själva kanske skulle gilla, så att de får en, lite nya tankar och idéer om vad de 

skulle gilla för böcker.    

 

Anser du att skönlitteratur påverkar elevernas omvärldsuppfattning? 

Ja men absolut, ett tydligt exempel på det är ju nu när vi då har liksom läst Bullerbyn och 

pratat om hur barn hade det förr i tiden, det är ju a det har varit väldigt passande till just 

det vi har gjort. Hur var de för 100 år sedan, vad hade barnen för leksaker då, satt jo men 

det tycker jag det gör. 

 

Hur tänker ni kring valet av skönlitteratur i relation till det? 

Åh hur menar du? 

 

Jag tänker vilken, att eleverna kan få en viss syn på saker genom litteraturen. Är det 

någonting ni tänker på när ni väljer skönlitterära böcker? 

Ja ibland så gör man det, att man liksom ska uppmärksamma på andra saker runt omkring 

en, hur barn har det i andra länder kanske, hur livet kan se ut för andra barn här i Sverige. 

Bara eftersom jag jobbar på en skola som har ganska hög socioekonomisk status, då är 

det ganska bra att de får läsa böcker för att bli uppmärksam på hur andra barn har det.   

 

Uppfattar du att det finns stöd i Lgr11 för arbetet med skönlitteratur? 

Ja det tycker jag att det gör, det tycker jag absolut att det gör. 

 

Tycker du att det är tillräckligt eller är det något som du saknar?  

Nej men det är ju en tolkningsfråga, hur man själv tolkar Lgr11. Jag kan tycka alltså, jag 

tror att de flesta av oss lärare tycker att skönlitteratur är väldigt viktigt och då tolkar man 
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ju det till sin fördel, så kan ju jag känna. Till exempel har ju vi jobbat med en läsande klass 

nu under årskurs 2 och jag menar där kommer det jättemycket olika typer av litteratur in 

och mycket skönlitteratur och så. Det tycker jag absolut men som sagt det är ju en 

tolkningsfråga. 

 

Intervju med Lärare 2 

Mötet med Lärare 2 skedde en eftermiddag i april och samtalet kom snabbt in på de 

frågor vi ville ställa. Samtalet flöt på och vi satt i lugn och ro under hela intervjun.  

 

Använder du skönlitteratur i undervisningen och på vilket sätt?   

Ja. På flera olika sätt, flera dagar i veckan. Dels använder vi till, jag läser högt på 

morgonen då är det ofta Dalslandsdeckarna, det är något som barnen har valt själva, de 

älskar den. Jag har läst Mio min Mio, jag har läst mycket Astrid Lindgren. Sedan har vi en 

gång i veckan, minst, tystläsning, att de har en bänkbok. Och då har vi ett litet bibliotek 

som barnen själva går och hämtar sin bok i och sedan får de läsa den och redovisa den 

högt i klassen. 

 

Vad ser du för fördelar med att använda skönlitteratur? 

Dels läser jag en, alltså barnen får höra när man sitter och läser, när jag läser högt. Dels 

får barnen läsa mycket böcker själva för att lära sig språket, lära sig stor bokstav o punkt, 

meningsbyggnader, hur ord stavas.  

 

Ser du skönlitteratur som personlighetsutvecklande eller språkutvecklande eller både 

och? 

Både och, det är olika på olika barn. En del lär sig ju, jag hade utvecklingssamtal med en 

pojke nu som hade lärt sig jättemycket genom att läsa och höra det läsande språket, han 

stavar superduktigt, han kan ck, alltså dubbel, han har blivit jätteduktig bara av att läsa. 

Barnen läser ju inte bara skönlitteratur utan annat också högt i klassen och så där. Så vi 

läser väldigt mycket.   

 

Vilka faktorer tittar du på när du väljer skönlitteratur? 
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Jag väljer en bok med inte så.. det får inte vara krånglig svenska. Det måste vara en bok 

som barnen kan relatera sig i, som de känner igen sig i, de känner igen personerna och 

som mina tvåor som älskar deckare precis som jag. Det har väl lite med hur jag är, man 

förmedlar det jag tycker om. Läser jag en deckare kan jag leva mig in i boken och läsa på 

ett annat sätt, läser jag en bok som jag tycker är tråkig då kanske det blir ett annat sätt att 

läsa och då tycker barnen det är tråkigt att sitta och lyssna. Så det ska vara en bok som jag 

tycker om men som jag vet att barnen tycker, den här skulle de tycka är kul att lyssna på, 

det ska hända saker.   

 

Anser du att skönlitteratur påverkar elevernas omvärldsuppfattning? 

Det beror på vad boken handlar om, men det kan den mycket väl göra, en del 

skönlitteratur som man läser om det inte är en ren saga, men mycket har ju både med 

omvärlden och världen, åh hur vi är som människor. De kan lära sig mycket av 

skönlitteratur.  

 

Hur tänker du kring valet av skönlitteratur i relation till det, tänker du på det när du 

väljer bok? 

Inte så mycket, det är mest att det ska vara en bok som är rolig att läsa.  

 

Uppfattar du att det finns stöd i Lgr11 för arbetet med skönlitteratur? 

Ja det gör det, det ingår ju att man ska läsa och barnen ska läsa. 

 

Tycker du att det är tillräckligt?  

Ja, det är tillräckligt. 

 

Intervju med Lärare 3 

Mötet med Lärare 3 sker i ett litet mötesrum som ligger intill personalrummet på en 

mellanstor skola. Vi sitter ostört under hela samtalet och Lärare 3 har tagit med en bok 

som hon har på bordet framför sig. 

 

Vad använder ni för böcker i undervisningen, jag ser att du har med dig en bok där? 
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Ja, jag frågade mina elever vad jag läst för dem, så sa de den här, men jag kom inte ihåg 

vad författaren hette. Vi har haft väldigt många författarbesök i klasserna också. Det 

senaste författarbesöket var Katarina Kieri. Och då frågade jag barnen, för jag kom inte 

ihåg hennes namn. Då var det en elev som sa att, ja men hennes bok står i biblioteket, så 

då var han och visade mig. Den här läste vi som högläsningsbok och sen kom Katarina till 

oss och berättade om den här boken. Och de är så otroligt intresserade. Petrus Dahlin har 

vi haft här också, som berättade. De här författarbesöken är ju så inspirerande och 

bibliotekarien är jätteduktig och har bokprat (med eleverna) där hon berättar lite grann 

kort om olika böcker och så får de möjlighet att låna de här böckerna som hon har med 

sig. Överhuvudtaget så är det här med läsning, har väldigt hög status här hos oss, i klassen 

och på skolan. Väldigt hög status. Vi börjar varje dag med att när barnen, när det ringer, 

så tar jag i hand, säger godmorgon, prickar av sig på listan, och så går de och sätter sig och 

har tystläsning.  

 

Är det något som alla på skolan gör på morgonen? 

Nä, och det är inte alltid vi har haft det i våran klass heller, utan plötsligt så bara kände jag 

att behovet uppstod och då började vi med det här och det har funkat jättebra. Då har de 

i bänken en bok från biblioteket som de har lånat och som de läser på tystläsningsstunden 

då. Och det är så otroligt spännande och se hur de är i sin bok. 

 

Då väljer de böckerna själva på biblioteket? 

Ja, det gör de. Och se att de slukas av sin berättelse. Och så ser man ju de som inte har 

valt rätt bok att de har blickarna och vandrar runt lite så här (tittar runt i rummet), oh de 

som har valt rätt bok de är helt uppslukade av sin berättelse. Ja, och då är det tjugoåtta 

barn som alltså som sitter i ett och samma rum och läser varsin bok, se de själva har valt. 

Och det är alltså absolut knäpptyst. Var och en är i sin bok. 

 

Vi samtalar ett tag om olika böcker som Lärare 3 använt sig av och kommer in på ett 

arbete med bokcirklar som enligt läraren vart mycket lyckat. Läraren har då delat in 

eleverna i olika bokcirkelgrupper. 

 

Hur valde du bok då till de olika barnen? 
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Lite grann efter läsförmåga, lite grann efter intresse och lite grann efter att blanda, i 

grupperna så att det inte blev alltför homogena grupper utan att man kan dela med sig av 

dem till varandra också, när man pratar. Och de som jag märkte då det var att när jag 

hade de här sex barnen som hade läst det här avsnittet i den här boken och så pratade vi 

om det, ibland skrev jag frågor, men samtalet var snäppet bättre. När vi satt och 

samtalade om det här avsnittet, då växte berättelsen. Både för mig och för barnen. Alltså, 

vi såg så mycket mer. 

 

Vad var det som kom upp då när ni pratade? 

Vi upptäckte saker som vi inte hade sett när vi hade läst, varken barnen eller jag, hade 

sett 'det här'. Och det kom fram när vi hade de här, bokpratet. Att tänkte du på det där 

och hur kom det där sig och hur blev det och.. såhära. Vi, a, bokpratet, och berättelsen 

växte när vi hade det. Så barnen var ju en mer sugna att läsa vidare. Ja, det här med 

bokprat var väldigt, väldigt bra och just det här med skönlitterär bok som grund, som bas 

och till nästa träff har du läst så här långt och när vi träffades gick vi igenom, vad 

handlade det om det vi har läst till idag och så hade vi olika frågor och tankar, 

frågeställningar och barnen hade själva frågor också som vi diskuterade. Så bokpratet, var 

väldigt, väldigt, bra. 

 

Läraren beskriver hur de i arbetslaget beställde böcker från en katalog för arbetet med 

bokcirklar. Dessa böcker användes sedan i flera skolklasser. 

 

Hur väljer du skönlitteratur, vad tittar du på i böckerna, i innehållet? 

Hmm..  (funderar och blir tyst en kort stund) 

 

Eller, exempelvis de där böckerna ni beställde in, hur valde ni just dem? 

Den gången och, det är ganska länge sen, kanske åtta- tio år sen, då hade vi en katalog 

som det fanns ett urval böcker i och så hade vi nått exemplar av varje bok, så vi delade 

upp, alltså du läser de där två böckerna och du de där två böckerna och sen pratade vi 

med varann. Den här boken tycker jag att man skulle kunna beställa för att den skulle 

passa jättebra för treor och för killar i femman och för tjejer i tvåan och såhär och så 

beställde vi de som vi själva tyckte om och som vi trodde skulle passa våra barn.  
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När du väljer själv till klassen, då tänker du lite likadant till de barnen som du har? 

Ja.. när jag väljer högläsningsbok då väljer jag ju nån som jag tycker om, och som jag tror 

barnen kommer att tycka om också. Som... ehm.. den här boken (som ligger på bordet) 

hade jag ju inte läst tidigare så det var en ny bekantskap för mig, men sånt måste man 

också tillåta sig, att välja nånting som är nytt. Mmm.. böcker som ger kvalité. 

Kvalitetsböcker.. 

 

Och det är? 

Jaa.. det är, det är sådana som förmår att skapa bilder hos barnen. 

 

Hur tänker du att skönlitteratur påverkar omvärldsuppfattningen?  

(lång tystnad) 

Neej, det kan jag väl inte påstå att jag gör.. hmm.. Ja, alltså vi får ju omvärlden när vi 

läser.. böcker.. ehm.. och skulle det vara något arbetsområde där vi behöver känna till 

något speciellt om nått ställe så.. jag vet inte att jag har gjort det men det skulle ju inte 

hindra att jag gick till biblioteket och tittade för att finns det någon bok som handlar om 

det här. Och skulle jag hitta nån så är det klart att jag skulle läsa den.. 

 

Hur tror du att det skulle fungerar då i en klass? 

Jadå, det skulle funka. De böckerna funkar som du själv, som du själv som vuxen, tycker 

om. Eller som du vet eller som du har en tanke om att barna kommer att ta till sig. Men vi 

har ju det här med att de är otroligt bra lyssnare, det har vi ju inte fått gratis.  Det kräver 

jobb. Jag minns ju så väl i ettan så, vi satt och jag skulle läsa högt och minst sex, sju 

stycken kravlade iväg allihopa och hur vi föste tillbaka dem och hur de kravlade iväg och, 

så att det har ju inte blivit gratis att de har fått den här förmågan att skapa de här inre 

bilderna. Men uthållighet, målinriktat och uthållighet. Nu i trean kan vi läsa tio, femton 

minuter, lite olika. De är jätteduktiga att sitta och lyssna och det är som sagt, bestämmer 

man sig för det och gör det och jobbar emot det så går det att komma dit. 

 

Efter detta kommer vi in på olika personliga favoritböcker och elevernas läsvana från 

hemmet. Läraren tycker sig se att de flesta elever har föräldrar som läser för dem och att 
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det märks när eleverna börjar skolan att de har viss vana att lyssna till högläsning. I slutet 

av samtalet vill jag som intervjuare även höra hur läraren ställer sig till innehållet i Lgr11. 

 

Tycker du att det finns bra stöd i Lgr 11? 

Då får jag nästan gå och hämta den och bläddra, för det är klart att det finns stöd i 

läroplanen. Jag kan bläddra och leta, men jag menar, bara det här att överföra ett 

kulturarv, har du ju som ett uppdrag. Jag tror till och med att det står, vi kan ju titta sen 

men jag tror till och med att det står att du ska känna till författare. Men ja, det gör det. 

Det är ingenting jag gör i strid mot läroplanen. Nog kan jag hitta flera ställen tror jag där 

du får svart på vit att där står det. 

 

Intervju med Lärare 4 

Lärare 4 arbetar på en stor skola och vi ses i ett litet grupprum i anslutning till några 

klassrum. För den här intervjun hade vi större tidspress då läraren hade ett möte 

inplanerat direkt efter vårt samtal. 

 

Använder du skönlitteratur i undervisningen?  

Ja det gör jag. Men det blir kanske mer när de blir äldre, alltså ännu mer om man säger. I 

år, om jag talar för i år, så högläsning, och sen har vi jobbat med det här en läsande klass 

för det har liksom varit, skolan har haft det som mål att vi ska göra det, så då har det blivit 

att vi har jobbat med det också.  

 

Finns det böcker du använder återkommande? 

Mm, du tänker som jag har läst flera gånger eller i olika klasser? 

Ja, precis!  

I ettan, eftersom jag har haft lågstadiet mycket nu, har jag läst Mårten Bloms memoarer, 

brukar jag läsa i början på ettan, den tycker de jättemycket om. Sen en väldigt gammal 

bok som heter Olles cykel eller någonting, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Den 

handlar mycket om det här med kompisar och att man ska vara tuff inför kompisar, att 

våga stå emot, den är bra så. Medans den andra är lite mer rolig. De gillar ganska mycket 

ändå, barn, de tycker om att höra berättelser, så är det.   
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Vad ser du för fördelar med att använda skönlitteratur? 

Det är ju framförallt då lära sig ord, få ordförståelse, sammanhang, bygga upp en egen 

struktur i en berättelse, först, mitten, sist, det är väl de sakerna.  

 

Hur ser du på skönlitteratur som personlighetsutvecklande? 

Men det är ju det att barnen kan känna igen sig i det de hör och sen också få förståelse 

för andra om det är något som inte alls beskriver det som de själva alltid upplevt. Det kan 

vara något barn från någon annan kultur eller sådana saker.  

 

Vilka faktorer tittar du på när du väljer skönlitteratur? 

Jag går nog mycket på det jag vet har funkat förut, ibland provar man något och sen 

känner man att nej, det här blir jättekantigt när man läser, det funkar inte alls, det går 

inte hem och man känner nej den här kommer inte jag läser någon fler gång. Jag vet att 

jag höll på med rymden och det älskar de ju jättemycket och det finns ju, Christer 

Fuglesang har ju skrivit en bok, jag läste den och nej det funkar inte, annars älskar de 

rymden, men den var lite kantig i språket.  

 

En annan lärare kliver in i grupprummet och vårt samtal avbryts för en kort stund. När vi 

blir ensamma igen påminner jag kort om vad vi pratade om och läraren fortsätter att 

berätta om olika sätt att välja skönlitteratur. 

 

Det är klart skulle jag uppleva att det var någonting som jag behövde ta upp i en klass och 

jag kanske inte riktigt kunde närma det på ett bra sätt då kanske jag skulle gå och fråga en 

bibliotekarie, har ni någon bar bok som handlar om det här. Eller så för att komma in den 

vägen.  

 

Anser du att skönlitteratur påverkar elevernas omvärldsuppfattning? 

Då måste man nog, det beror på hur man själv som lärare utnyttjar boken i så fall och om 

man väljer att göra det vid det tillfället. Tror jag mycket. Men sen är det klart en del, en 

del, nu pratar jag om lågstadiet eftersom det är här jag jobbar just nu, en del är så pass 

mogna att de kan dra sådana paralleller att de säkert ser det medans en del är väldigt 
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uppe i berättelsen just då. Jag tror att man ibland måste leda in på det också, att ställa 

rätt frågor.  

 

Uppfattar du att det finns stöd i Lgr11 för arbetet med skönlitteratur? 

Ja absolut, allt egentligen både hur man skriver, tränar läsning, ordförståelse. 

Språkuppbyggnad åh.. Nej, jag kan inte säga att det är något jag saknar så. 

 

Har du några böcker du skulle rekommendera? 

Det är så missvisande, jag har haft ettor ehm.. sen vill man förnya sig lite grann, man 

väljer några som man läst förut och sen försöker man välja några nya. Jag vet inte vad jag 

skulle välja nu.  

 


