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Sammanfattning 
Att skönlitteratur används i skolorna vid till exempel högläsning tror jag är en 

medvetenhet hos de flesta. Därtill så är både forskare och författare överens om att 

skönlitteratur i undervisningen är bra för eleverna. Men i vilken utsträckning den 

förekommer på och på vilka sätt läsningen bearbetas är oklart, särskilt avseende de 

lägre årskurserna.  Detta är en lucka som den undersökning som utförs i denna 

uppsats syftar till att fylla.  Metoden jag valde var en enkätundersökning för lärare i 

årskurserna 1-3, som berörde deras arbete med skönlitteratur i undervisningen. 

Resultaten visade att skönlitteratur används i undervisningen men oftast utan 

bearbetning. Det arbete som utfördes enligt lärarna rörde sig mestadels om att 

eleverna antingen fick läsa texter tyst själva eller att läraren läste högt. Därutöver 

delgav även deltagarna att skönlitteratur fyller många fler syften än bara avkodning 

och läsförståelse. Dock så återspeglas inte detta i det arbete som utförs i klassrummen, 

vilket i sin tur kan vara en indikator på att dessa hävdade syften inte prioriteras 

tillräckligt av lärarna. Om ett bristande intresse för skönlitteratur finns hos 

pedagogerna så är det risk för att det inte utförs ett så omfattande arbete. Därtill så 

menar psykologen Lev Vygotskij att lärarens stöd möjliggör chansen att hjälpa 

eleverna steget längre i sin utveckling. Utifrån hans teori om den närmste 

utvecklingszonen och genom resultatet av enkäten så blir det tydligt att 

undervisningen inte uppfyller kraven för att detta ska vara möjligt.  
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1. Inledning  
Idén till detta arbete började gro i mig då vi på grundlärarutbildningen fick besöka en 

klass för att genomföra en av alla lektionsplaneringar som vi gjort. Vid besöket i en 

årskurs etta gjorde jag och mina kurskamrater en saga om Big bang, som det i många 

fall kan vara komplicerat att undervisa om. Då började jag inse vilket otroligt bra 

verktyg i undervisningen som skönlitteratur kan vara. Vi skrev en saga om ett 

komplext ämne och både elever och lärare älskade det. Även vi själva uppskattade 

detta arbete. Efter det så har jag funderat kring om, och i så fall hur, skönlitteratur 

används i undervisningen. Både utifrån erfarenhet och att vi i utbildningen haft 

praktik har jag förstått att många elever inte kommer i kontakt med skönlitterära 

böcker på andra ställen än i skolan. På grund av att det är så, anser jag att skolan har 

en viktig uppgift i att låta eleverna komma i kontakt med skönlitterära verk. Det finns 

såklart en medvetenhet om att många skolor använder skönlitteratur i undervisningen 

men genom observationer så har jag sett att mycket av denna mest fyller funktionen 

av utfyllnad då annan undervisning uteblivit av olika anledningar. Eleverna får då 

många gånger läsa tyst för sig själva, utan någon uppföljning av läsningen. Detta leder 

till att läsningen inte bearbetas. Med det sagt så menar jag inte att allt eleverna läser 

bör bearbetas, men min erfarenhet är att som det ser ut idag så leder sällan elevernas 

läsning till någon form av uppföljning och samtal. Detta är intressant i relation till 

forskning som visar att läsning utan bearbetning inte bidrar till lika mycket utveckling 

som läsning som följs upp av till exempel samtal. För att undersöka om mitt intryck 

stämmer så har jag valt att genomföra detta arbete innehållande en enkätstudie. 

Resultaten har relaterats till Lev Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

Teorin beskriver hur eleverna kan ta ytterligare ett steg i utvecklingen med hjälp av en 

vuxen person. Det är precis detta som jag har en tanke om att ett bra och organiserat 

arbete med skönlitteratur kan göra för eleverna.  
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om och i så fall hur skönlitteratur används i 

undervisningen för årskurserna 1-3. Arbete syftar också till att göra en jämförelse 

mellan resultaten från årskurserna. 

 

1.2 Frågor 
-Används skönlitteratur i undervisningen?    

-Bearbetas läsningen? 

-Vilket syfte fyller skönlitterärt arbete i undervisning? 

 

1.3 Bakgrund 
Under denna del kommer olika aspekter av ett skönlitterärt arbete att redovisas.  

 

 1.3.1 På vilket sätt kan skönlitteratur vara bra? 
Ett av de vanligaste tillfällen då skönlitteratur används, både i och utanför skolan, är 

vid högläsning. Därför blir dessa högläsningstillfällen viktiga för att låta barn komma 

i kontakt med skönlitteratur. Därutöver behöver barn också nära kontakt med vuxna 

personer och denna kontakt kan nås genom högläsningsstunder (Kerstin Dominkovic 

2006:8). Med det sagt så fyller högläsning en funktion som både ett sätt att låta 

barnen bekanta sig med skönlitteratur och att låta barnen knyta band till vuxna 

personer. 

 
Ytterligare så har Birgitta Alleklev (2000) genomfört ett projekt som kallas Listige 

räven: Läsinlärning genom skönlitteratur. Hon visar genom detta hur betydelsefull 

skönlitterär läsning är för bland annat elever med svenska som andraspråk. Hon 

skriver att projektet syftade till att göra läsinlärningen lustfylld genom att använda 

skönlitteratur (Alleklev, 2000:5). Projektet riktade sig främst till elever med svenska 

som andraspråk men Alleklev menar att denna typ av undervisning även lämpar sig 

för klasser med elever som har svenska som modersmål. Därtill hävdar Carina Fast 

(2001) att skönlitteratur även kan vara ett bra verktyg för elever att bearbeta svåra 

händelser i sina liv. Fast menar att sagor och berättelser många gånger ger tröst och 

förmedlar känslor av hopp, och att detta som utgångspunkt sedan kan vara ett sätt att 
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samtala om elevernas känslor. Skönlitteraturen kan alltså vara ett bra sätt att bearbeta 

känslor (Fast, 2001:34). Detta för mig till Björn Kadesjös (2010:30) text som 

behandlar begreppet inkludering. I dagens skola arbetas det mycket för att den 

ordinarie undervisningen ska passa alla elever, oavsett eventuella svårigheter. Att 

elever med eller utan svårigheter alltså inte ska behöva lämna den ordinarie 

undervisningen för att gå i väg till specialpedagoger och dylikt. Det är en svår uppgift 

för läraren då undervisningen ska vara så pass bred att den passar samtliga elever men 

samtidigt vara individualiserad så att varje enskild elev utvecklas. Men eftersom att 

undervisning innehållande mycket arbete med skönlitteratur gynnar både elever med 

svenska som andraspråk och hjälper elever att bearbeta svåra händelser, så passar 

skönlitterär undervisning bra för ramarna av en inkluderande skolmiljö. 

 

Utöver ovanstående skribenter så har Linn Areskoug och Helena Asklund (2014) i sin 

antologi Berättelsens möjligheter skrivit om att skönlitteratur inte bara lämpar sig för 

användning i svenskämnet. Areskoug och Asklund menar att litteraturen bör användas 

även i andra ämnen då det är ett bra verktyg för att göra undervisningens stoff mer 

begripligt (Areskoug & Asklund, 2014:15).  

 

Utifrån den litteratur som redovisats i ovanstående text så hjälps mitt arbete att visa på 

de fördelar som ett skönlitterärt arbete har. Detta görs för att i analysen kunna 

nyansera och problematisera resultaten från undersökningen.  

 

1.3.2 Läsning utan efterarbete 
Jan Nilsson (2007:79) nämner något som kallas bänkbok. Han skriver att då 

litteraturen mest används som bänkbok, så sänder det ut en negativ syn på 

litteraturläsning. Att läsning inte prioriteras tillräckligt högt. Om det är som Nilsson 

nämner så är det extra viktigt att arbeta med litteraturen så att eleverna delges en syn 

av att litteraturläsning är lustfyllt och en bra kunskapskälla. Vidare så nämner Nilsson 

(2007:80) att bänkboken ofta används som utfyllnad i undervisningen och att detta är 

det mest oreflekterade sättet att använda litteraturen på. Bänkboken följs också sällan 

upp, och det innebär att läsningen inte arbetas med efteråt. Forskning har, som 

kommer att redovisas längre ner, bevisat att detta ger väldigt liten effekt hos eleverna. 

Vidare menar Nilsson att den tysta läsningen även utan bearbetning också fyller en 
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funktion som lästräning.  Men läsningen måste vara både lustfylld och fungera som 

lästräning. Det för mig vidare till Lgr11 (2011:222), som bland annat säger att 

undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för läsning. Genom att 

eleverna bara får läsa en text och läsa en till och ytterligare en till, utan att någon typ 

av arbete följer upp texterna så stimuleras inte elevernas intresse tillräckligt. Det ger 

sällan eleverna något (Nilsson, 2007:211). Detta är relevant i förhållandet till min 

undersökning då Nilsson (2007) menar att bänkboken många gånger inte är speciellt 

givande för elevernas utveckling men att den, trots detta, är förekommande. Det är 

därför av intresse att se ifall om deltagarna i min undersökning använder 

skönlitteraturen på ovanstående sätt.  

 

1.3.3 Vad säger Lgr11 om skönlitteratur i undervisning? 
Vid en genomgång av läroplanen blir det tydligt att störst fokus ligger på olika 

strukturer av texter. Ett exempel är den berättande texten. Dock nämns det aldrig hur 

det ska göras eller hur omfattande arbetet ska vara, vilket visserligen inte är 

läroplanens egentliga uppgift. I Lgr11 (2011:223) beskrivs det hur texter bland annat 

ska vara utbyggda med inledning, händelseförlopp och avslutning. Det nämns också 

att eleverna ska lära sig strategier vid skrivandet av olika texter med typisk 

uppbyggnad och språkliga drag. Under ett annat stycke skrivs det om att texterna ska 

hjälpa eleverna att “utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden.” (s.222). För att eleverna ska kunna lyckas med detta så krävs det att 

litteraturen och de texter som lästs sedan bearbetas så att eleverna verkligen får gå på 

djupet. Men vad som blir speciellt intressant vid en genomgång av läroplanen är att 

det knappt finns något skrivet om ett fortsatt arbete med den just lästa texten, utan 

bara att det ska läsas. Det är alltså sedan upp till pedagogen hur arbetet med 

litteraturen ska utformas.	  

 

2. Tidigare forskning 

Det finns mycket att läsa om skönlitteraturens betydelse i undervisningen, det har 

varit tydligt vid sökning av litteratur till detta arbete. Delar av tidigare forskning 

stärker fördomarna om att det mesta av den skönlitteratur som eleverna möter är den 

egna tysta läsningen och högläsning. I 2001 års PIRLS- undersökning deltog både 

elever från årskurs 3 och 4 då de svenska eleverna börjar skolan senare än i många 
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andra länder. Resultatet av undersökningen visar att eleverna sällan får tillfälle att 

diskutera det som lästs utan den läsning som eleverna mest kommer i kontakt med är, 

som nämnt ovan, den egna läsningen samt högläsning utan bearbetning (Rosén, 

2005:272). Vidare så visar undersökningen andra intressanta aspekter för elevernas 

läsning. Bland annat visar den att många av de deltagande eleverna från årskurs 3 i 

Sverige läser skönlitteratur på fritiden. Dock så vittnar resultaten om att en del av 

eleverna aldrig/nästan aldrig läser på fritiden. Därutöver så har resultaten från 2001 

års PIRLS-undersökning varit goda. Sedan har det genomförts nya studier både 2006 

och 2011, men då ingår inte längre årskurs 3 i studien utan då deltar bara elever från 

årskurs 4. Men det kan ändå vara intressant att visa på vad dessa rapporter vittnar om 

då resultaten för årskurs 4 även till viss del speglar den tidigare undervisningen som 

utförts årskurs 3. Enligt både 2006 och 2011 års undersökningar så har det skett en 

försämring av de tidigare goda resultaten i årskurs 4 (Pirls 2011:6). Därtill visar 

undersökningen att olika typer av läsläxor förekommer i relativt hög utsträckning, vi 

får dock inte veta vilken typ av läsläxor som eleverna får med sig hem. Ytterligare en 

intressant aspekt som Rosén (2005) nämner är hur läsningen inte enbart bör ses som 

en källa till kunskap utan att den också stärker läsarens personliga utveckling. Detta 

för mig vidare till Annette Ewalds (2007:18) avhandling som är en studie av hur 

användandet av skönlitteratur i undervisningen påverkar eleverna. Ewald skriver om 

att skönlitterär läsning hjälpte henne att få en inblick i elevernas omvärldsuppfattning, 

vilket också kan återfinnas i lgr11 där det står att undervisningen ska hjälpa till att 

utveckla elevernas förståelse för omvärlden (Lgr11 2011:222). Genom att läraren kan 

skapa sig större förståelse av vad eleverna har för omvärldsuppfattning så kan även 

lärare hjälpa till att utveckla den. 

 

Det kan dock vara många lärare som inte väljer att använda sig av skönlitteratur som 

läromedel då det kan vara svårt att se vad eleverna lär sig genom skönlitteraturen. Att 

det då är lättare att använda sig av något som enbart är ett läromedel (Stefan 

Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo 2011:22). Vidare så är det viktigt att 

undervisningen görs intressant för att eleverna ska kunna få ut det yttersta av den. 

Mary Ingemansson (2007) nämner att skönlitteraturen nu börjat användas mycket 

även i samhällsorienterade ämnen, som till exempel historia. Detta på grund av ett 

försök till att få undervisningen intressant.  Ingemansson skriver vidare att läromedel 
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har en tendens att komprimera innehållet så pass mycket att texterna förlorar 

livligheten, vilket lätt skapar ett bristande intresse hos eleverna (Ingemansson 

2007:8). 

 

Den kanske viktigaste insikten som forskningen bidragit med, är hur vanligt det är att 

skönlitteratur inte blir arbetad med på ett genomtänkt och roligt sätt. Ewald (2007), 

bland många andra, skriver om hur elevernas tysta, individuella, läsning dominerar i 

klassrummen. Hon skriver också att det sällan förekommer någon form av gemensam 

läsning av texter (Ewald, 2007:374). Ingemansson (2007) nämner något som bör vara 

välkänt för alla lärare. Hon skriver att läsning utan någon form av bearbetning ger 

liten effekt (Ingemansson, 2007:98). Det är visserligen så att Ingemansson gjort en 

studie som mest berör mellanåldrarna, vilket mer syftar på elever i mellanstadiet. 

Därutöver bör man inte ta bort ett av litteraturläsningen andra syften, som är speciellt 

viktig för lågstadieeleverna, och det är att läsningen också syftar till att öva. I årskurs 

ett består mycket av undervisningen av att eleverna får träna och öva på sin läsning. 

Det är en av litteraturläsningens viktiga funktioner och det är därför inte alltid 

nödvändigt att bearbeta texterna (Fast, 2010:85). Men eftersom att mitt arbete syftar 

till att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen så blir det fokus på hur viktigt det är att inte bara läsa utan också 

bearbeta läsningen. 

 

Vidare så skriver Christina Rönnberg (2009) om hur viktig pedagogen är i arbetet 

med skönlitteratur. Att lärarens uppfattning av det som lästs påverkar hur 

diskussionerna kring texten sedan fortlöper. Med andra ord så är det viktigt att läraren 

tänkt igenom och förstår den text som sedan ska användas i undervisningen för att 

göra den meningsfull för eleverna. Precis som viss annan litteratur så trycker 

Rönnberg på att läsning, och då speciellt skönlitterär läsning, har stor betydelse för 

elever med svenska som andraspråk. Hon skriver att läsning speciellt gynnar dessa 

elevers språkutveckling (Rönnberg, 2009:32). 

 

Utöver den ovanstående forskningen så skriver Helen Schmidl (2008:322) i sin 

avhandling att det är viktigt att ge eleverna variation i sin läsning. Att det bör finnas 

en balans mellan den individuella- och gemensamma läsningen för att det ska passa 
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och fungera för samtliga elever. Därutöver så diskuterar både Schmidl (2008) och 

Katarina Eriksson (2002) de tidigare nämnda boksamtalen. Schmidl (2008:326) har 

sett att många av de samtal som hon observerat haft låg kvalité. Hon skriver vidare att 

det inte varit lärarnas avsikt men att både lärarna själva och eleverna inte har så 

mycket erfarenhet. Därför har de samtal hon observerat inte blivit speciellt lyckade 

och givande för varken elever eller lärare. Eriksson (2002:87) menar i sin avhandling 

att dessa boksamtal många gånger kan bli för styrda av pedagogerna och skapar ett 

dilemma kring ifall det är möjligt för läraren att strukturera läsningen utan att förstöra 

elevernas läslust. Eriksson nämner också att det i svenska skolor är vanlig att eleverna 

läser lite varje dag, till exempel direkt på morgonen i fem minuter. Hon säger att detta 

eventuellt kan syfta till att eleverna får en vana i att läsa ofta. Dock så nämner hon att 

läsning på detta sätt inte tycks ge något för elevernas läsupplevelse (Eriksson 

2002:103). Slutligen så skriver Karin Jönsson (2007) följande: ”Det är genom 

samspel och kommunikation med andra som förståelse kan skapas. Eftersom lärande 

är kommunikation måste man kommunicera för att lära” (Jönsson 2007:134). Citatet 

ovan talar med andra ord för att boksamtalen är betydelsefulla för elevernas 

utveckling. Resonemanget stämmer också bra överens med Vygotskijs tankar om att 

lära i sampel med andra och att utveckling sker i en social kontext (Gunilla Lindqvist 

1999:269ff). 

 

Vid undersökningen av vad som redan gjorts kring detta ämne så hittades många olika 

arbeten och mycket forskning. Dock så är mycket av det som redan skrivits eller 

undersökts några år gammalt. Det är också många arbeten som behandlat liknande 

ämne, men som använt sig av intervjuer och observationer som metod. Ytterligare 

upptäckt var att mycket av det som hittades inte berörde det yngre åldrarna utan var 

baserade på högstadie- och gymnasieelever. Som lägsta ålder rörde det sig om 

mellanstadiet (4-6). Det var alltså ytterst få studier som berörde lågstadieåldrarna (1-

3). På grund av detta så lämnas ett utrymme för mitt arbete.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Under denna del kommer det teoretiska ramverket för min studie att redovisas 

tillsammans med en begreppsförklaring. 
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3.1 Teoretiskt perspektiv 

Vygotskij förespråkade att utveckling sker i samspel med andra. Att man genom ett 

sampel med sin omgivning kan lära sig och utvecklas i högre grad än på egen hand. 

Genom detta utvecklade han ett begrepp kallat närmsta utvecklingszonen. Med det 

menas att barn på egen hand klarar saker på den nivån som dem befinner sig i, även 

kallad aktuella utvecklingszonen. Med hjälp av en vuxen person, eller en kamrat, så 

kan barnet sedan klarar ytterligare en nivå, vilket då är den närmsta utvecklingszonen. 

Genom att barnen fått hjälp till denna nivå en gång, så kommer dem att klara sig till 

samma nivå på egen hand nästa gång. Med andra ord så tar man barnet steget längre i 

sin utveckling (Lindqvist 1999:269f). I relation till skönlitteratur i undervisningen 

borde detta innebära att ett bra och organiserat arbete med skönlitteratur kan hjälpa 

eleverna att nå steget längre i sin läsutveckling. Med hjälp av detta teoretiska ramverk 

blir det möjligt att undersöka om elevernas arbete med skönlitteratur kan och syftar 

till att nå den aktuella- eller närmaste utvecklingszonen.  

 

3.2 Begrepp 
Skönlitteratur- I detta fall avses skönlitteratur som ett relativt brett begrepp, som 

bland annat innefattar sagor och berättelser. Nationalencyklopedin beskriver 

skönlitteratur på följande sätt; ”litteratur med konstnärliga ambitioner som inte syftar 

till att ge fakta” (Nationalencyklopedin 2015; uppslagsord ”skönlitteratur”). 

 

Bänkbok- Nilsson (2007) beskriver bänkbok som litteratur som oftast blivit lånad från 

ett skolbibliotek och som eleverna sedan har i bänken/lådan för att ta fram då man 

blivit klar ”för tidigt” med den ordinarie undervisningen (Nilsson 2007:80). 

 

-Bearbetning-  Med detta begrepp innebär att texterna efter läsning arbetas med 

muntligt eller i skrift.  
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4. Metod 
Under denna del kommer metodvalet att redovisas tillsammans med 

tillvägagångssättet och bearbetningen av materialet. Slutligen kommer också en 

redovisning av de forskningsetiska principer som denna studie har att förhålla sig till 

visas.  

 
Eftersom att mycket litteratur och forskning vittnar om hur betydelsefull pedagogens 

inställning är till skönlitteratur kan det därmed vara relevant att göra en översiktlig 

enkätundersökning kring hur många lågstadielärare som använder sig av skönlitteratur 

och vad de tycker att den fyller för funktion. Därför har jag valt att använda mig av en 

kvantitativ metod genom att utföra en enkätstudie (Alan Bryman, 2011:149) Detta på 

grund av att jag vill undersöka hur många lärare som arbetar aktivt med skönlitteratur 

i undervisningen. Liknande resultat hade säkerligen framkommit om jag istället 

använt mig av en kvalitativ metod med intervjuer. Dock hade arbetet inte fått en 

övergripande syn av hur användningen av skönlitteratur i undervisningen är, utan mer 

djupgående kring hur lärarna arbetar. Därför är valet av metod lämpligt för detta 

arbete. Utöver ovanstående metodval och utifrån att Judith Bell (2006:17) skriver att 

kvantitativ forskning ofta studerar relationer mellan fakta, så har jag valt att också 

tillämpa en jämförande design (Bryman, 2011:80ff). Det görs genom att årskursernas 

resultat och analysen av dessa kommer att redovisas separat för att sedan jämföras 

med varandra. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Kandidater för enkäten valdes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Urvalet 

innebär att personer som finns tillgängliga väljs ut (Bryman, 2011:194). Då jag som 

lärarstudent ännu inte har speciellt många kontakter inom skolväsendet, förutom de 

handledare som jag haft under praktikperioderna, blev bekvämlighetsurvalet lättaste 

tillvägagångssättet att nå deltagare. Mina handledare fick enkäten skickade till sig och 

bads sedan att skicka vidare undersökningen till sina kollegor. Jag bad även några 

kurskamrater om att få tillgång till deras handledares mejladresser för att även där 

sprida vidare enkäten till deras kollegor. 
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Enkäten skickades ut via en länk på internet till sjuttiosju lärare på fem olika skolor, 

varav två ligger i Örebro, en i Knivsta samt två i Uppsala. Detta på grund av att jag 

tänkte att det skulle ge ett intressant och nyanserat resultat då skolor ofta skiljer sig 

mycket ifrån varandra gällande hur man arbetar. Det har jag kunnat erfara under 

praktiktillfällen. På grund av detta så kan resultaten från de olika skolorna skilja en 

hel del vilket kommer ge ett intressant resultat att analysera och det kommer skapa ett 

mer trovärdigt och brett resultat.  

 

Jag har också valt att begränsa mig till att skicka ut enkäten till lärare för årskurserna 

1-3. Det valet gjordes på grund av att eleverna i förskoleklass oftast inte kommit 

igång med att läsa själva och att den undervisning innehållande skönlitteratur därför i 

regel består av att läraren läser högt. Arbetet är helt enkelt inte lika omfattande för 

förskoleklasserna och detta skulle då kunna begränsa resultatet av min 

enkätundersökning. Jag valde ändå att ta med årskurs 1 då enkäten besvaras under 

vårterminen vilket betyder att många av eleverna förhoppningsvis kommit igång med 

läsningen. Hade enkäten besvarats på höstterminen så hade det eventuellt kunnat vara 

läge att avgränsa till lärare för årskurserna 2-3, då eleverna under höstterminen precis 

börjat komma igång med läsningen. Också för att den litteratur som eleverna då 

kommer i kontakt med mest syftar till att ge mängdträning. 

 

Vidare så utformades enkäten med en variation av olika typer frågor. Detta då Bell 

(2006:138) nämner att det är att föredra. Därutöver skriver Göran Ejlertsson 

(2014:39f) att det är viktigt att försöka motivera deltagarna för att så många som 

möjligt besvarar enkäten. Därför skickades tre påminnelser ut till deltagarna, där det 

bland annat framgick att deras deltagande är ovärderligt. Därutöver nämner han också 

att det bör utföras en pilotstudie innan enkäten skickas ut till de riktiga deltagarna och 

därför bad jag kurskamrater att besvara. Detta för att se hur lång tid det ungefär tog att 

svara samt om det eventuellt fanns några frågetecken eller svårigheter (Ejlertsson, 

2014:89). 

 

4.3 Bearbetning av material 
Enkätsvaren sammanställdes sedan genom att fråga ett och två samlades i ett varsitt 

diagram. Eftersom att dessa två frågor var rent kvantitativa var bearbetningen 
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tydligast att redovisa genom diagram. De övriga tre frågorna sammanställdes genom 

att svaren från respektive årskurs samlades till en löpande text med deltagarnas svar. 

Detta gjorde för att svaren från de olika årskurserna skulle samlas var för sig, för att 

en jämförelse mellan dem sedan skulle bli möjlig att utföra. Då många av deltagarnas 

svar på enkäten innehöll liknande delar så blev bearbetningen av materialet inte 

speciellt problematiskt och det innebar också att inga avgränsningar i 

sammanställningen gjorde. Med andra ord sammanställdes vart enda svar från 

samtliga frågor ur enkätundersökningen. 

 

4.4 Forskningsetiska principer 
Vid genomförandet av en enkät så bör man som författare vara medveten om vissa 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet har utgivit riktlinjer i vad som är relevant 

att tänka på då man kontaktar de inblandade. Vetenskapsrådet har lyft främst fyra 

huvudkategorier inom de forskningsetiska principerna och dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I min enkätundersökning såg jag till att samtliga principer 

uppfylldes då jag i mejlkontakten skriftligt förmedlade de fyra kraven. Genom 

informationskravet så delger man sina deltagande vad enkäten kommer att handla om 

och därigenom delge det aktuella syftet för enkäten. Genom samtyckeskravet framgår 

det för deltagarna att medverkan är frivillig och att de därför kan välja att inte besvara 

enkäten även om man tidigare tackat ”ja”. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna blir medvetna om att deras medverkan är anonym. Den sistnämnda, 

nyttjandekravet, handlar om att deltagarna fick information om att enkätsvaren enbart 

skulle användas till mitt självständiga arbete (Vetenskapsrådet 2002). 

 

5. Resultat 
Här kommer redovisningar av enkätundersökningen att visas. Enkäten skickades till 

sjuttiosju lärare i grundskolans åldrar 1-3. Med ett bortfall på ungefär 68 procent 

resulterade deltagarantalet i tjugofem verksamma lärare. Resultaten kommer att 

redovisas både övergripande och årskurserna var för sig, det vill säga redovisa 

ettorna, tvåorna och treorna separat. Detta för att vara så tydlig som möjligt. 
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För att göra det lätt att följa med i resultatdelen delges här de frågor som 

enkätundersökningen innehöll. Hela enkäten medföljer även som en bilaga.   

 

1. Vilken årskurs är du lärare för? 

2. Utöver elevernas tysta läsning, hur ofta använder du dig av skönlitteratur i 

undervisningen? 

3. Kan du beskriva på vilket sätt du arbetar med skönlitteratur? 

4. Används skönlitteratur i andra ämnen än i svenskan? I så fall vilka? 

5. Anser du att skönlitteratur fyller några övriga syften i undervisningen, utöver 

ren avkodning och läsförståelse? I så fall vilka? 

 

Här nedan kommer diagram visas för de två första frågorna då dessa är rent 

kvantitativa. De övriga frågorna blir lättare att redovisa i löpande text. 

 

Fråga 1. Vilken årskurs är du lärare för? Fråga 2. Utöver elevernas tysta läsning, 

hur ofta använder du dig av 

skönlitteratur i undervisningen? 

       
Tabell 1. Antalet lärare för respektive  Tabell 2. Antalet lärare som ”ofta”,  

årskurs. ”ibland”, ”sällan” eller ”aldrig” 

arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen. 

 

Genom de ovanstående diagrammen visas det tydligt att det är olika många deltagare 

för årskurserna. Som resultatet visar deltog elva stycken lärare för årskurs 1, nio lärare 

för årskurs 2 och slutligen fem lärare för årskurs 3. Det är alltså betydligt fler lärare 
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från årskurs 1. Det här är något som bör, och kommer, tas hänsyn till vid 

genomförandet av analysen. Därutöver visar också diagram 2 på att skönlitteratur i 

regel används ”ofta” eller ”sällan”. Stapeln för ”ibland” är lägre och stapeln för 

”aldrig” ligger på noll. 
 

5.1 Årskurs 1 
Av de tjugofem deltagande så var det elva lärare för årskurs 1 som svarade. På andra 

frågan om hur ofta lärarna arbetade med skönlitteratur så var det sju som uppgav att 

den ”ofta” användes i undervisningen. Därutöver svarade de övriga fyra lärarna att 

skönlitteratur ”sällan” användes i undervisningen. Det var alltså ingen av deltagarna 

som svarade att litteraturen ”ibland” eller ”aldrig” användes.  

 

Under fråga 3, där lärarna skulle beskriva hur de arbetar med skönlitteratur, så 

svarade den absoluta majoriteten att högläsning var det oftast förekommande tillfället 

då litteraturen användes. En del av dessa svarade också att högläsningen sedan 

bearbetas genom att eleverna kort fick skriva eller rita till den lästa texten. Ett fåtal 

hävdade också att eleverna ibland fick svara på frågor rörande texten eller att det vid 

tillfällen kunde föras samtal om den lästa texten. Utöver högläsningen och ett 

eventuellt arbete med den, så uppgavs det att tyst läsning är vanligt förekommande. 

Det var dock ingen som hävdade att den tysta läsningen på något vis bearbetades. 

Slutligen, bortsett från högläsningen och elevernas tysta läsning visade det sig att det 

ibland förekommer olika ”läsgrupper” där eleverna får läsa högt för varandra och 

sedan tillsammans svara på frågor till texten.  

 

Vidare, under frågan om skönlitteraturen används ämnesintegrerat, svarade fem 

stycken att den inte gör det. De övriga sex uppgav att om skönlitteraturen användes i 

andra ämnen än i svenskan så gällde det SO, NO och ibland även matematik.  

 

Under den sista frågan om vilket syfte skönlitteraturen fyller, svarade majoriteten av 

lärarna att den skapar lust att läsa, förståelse för andra människor och djur samt att 

den berikar språket. En lärare uppgav även att skönlitteraturen kan ge bra 

samtalsunderlag och att den skapar en gemenskapskänsla. Därutöver var det också en 

lärare som valde att inte besvara denna fråga.  
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5.2 Årskurs 2  
Det var nio lärare för årskurs 2 som deltog. Av dessa var det fyra som svarade att de 

”ofta” använde skönlitteratur, tre som uppgav att de ”ibland” använde den och 

slutligen två stycken som ”sällan” använde skönlitteraturen. Även för denna årskurs 

var det alltså ingen deltagare som uppgav att skönlitteraturen ”aldrig” används.  

 

På frågan om hur de använder skönlitteraturen i undervisningen svarade de flesta 

deltagarna, precis som för årskurs 1, att böckerna högläses inför klassen eller att 

eleverna får läsa tyst för sig själv. Vissa av dessa vittnade om att högläsningen ibland 

bearbetades genom att elever fick återberätta handlingen i skrift, svara på frågor till 

texten och även skriva enklare bokrecensioner. En del uppgav också att eleverna i 

årskurs 2 ibland fick läsa högt för varandra samt att de muntligt fick återberätta texter 

inför klassen. Därutöver visade resultatet att det alltså inte var någon deltagare som 

uppgav ett eventuellt uppföljningsarbete för den tysta läsningen. Slutligen valde också 

några lärare att delge att de använder sig av skönlitterära läromedel som ”En läsande 

klass”.  

 

Under frågan om skönlitteratur eventuellt används i andra ämnen än i svenskan 

svarade tre deltagare att den inte gör det. De övriga lärarna hävdade att litteraturen 

ibland användes i SO, då främst i historia, och NO.  

 

Därtill vittnade många lärare om att skönlitteraturen fyller fler syften än avkodning. 

Bland dessa är empati, omvärldsuppfattning och fantasi nämnda som några. 

Därutöver svarade vissa att skönlitteraturen också fungerar bra som avkoppling och 

njutning. Utöver dessa ovanstående syften hävdade också en lärare att det är bra att 

föra etiska diskussioner med utgångspunkt i skönlitterära böcker.  

 

5.3 Årskurs 3 
För årskurs 3 var det lägst antal deltagare med fem lärare som svarade på 

enkätundersökningen. Av dessa var det spridda svar på frågan om hur ofta 

skönlitteraturen användes, två svarade ”ofta”, en deltagare uppgav ”ibland” och de 
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sista två hävdade att de ”sällan” använde den. Det var alltså ingen som svarade att 

skönlitteratur ”aldrig” används i undervisningen.  

 

För att gå vidare till tredje frågan om hur skönlitteraturen används, så uppgav 

deltagarna, precis som för de andra årskurserna, att det främst rör sig om högläsning 

och tyst läsning. Högläsning för årskurs 3 bearbetas ibland genom att eleverna får 

återberätta i skrift och svara på frågor till text. Därtill svarade även en lärare att 

eleverna ibland får utveckla texter, som lästs både tyst eller högt, genom att till 

exempel beskriva känslor hos specifik karaktär. Utöver dessa svar hävdades det också 

att eleverna får läsa böcker högt och sedan återberätta delar ur boken för en eller flera 

klasskamrater. Men man kan alltså i denna årskurs se att även den tysta läsningen 

ibland bearbetas. 

 

Det var två av fem deltagare som under fråga 4 svarade att skönlitteratur inte så ofta 

används ämnesintegrerat, utan att den mest används i svenskan. De övriga berättade 

att den användes i vissa So-ämnen samt även i matematik.  

 

Slutligen, under sista frågan, beskrev lärarna hur bra skönlitteratur är för att utveckla 

känslor, bygga på ordförrådet och skapa ett intresse för böcker. Därtill uppgavs det 

också att den fyller syftet att utveckla empati och skapa förståelse för andra. 

Därutöver detta var det en som valde att inte besvara denna fråga. 

 

6. Analys 
Under denna del kommer resultaten av enkätundersökningen att analyseras utifrån 

uppsatsens syfte, tidigare forskning och litteratur, samt det teoretiska ramverket.  

 

Syftet för arbetet är:  

Att undersöka om och i så fall hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen.  

 

 Enkäten visade ett relativt likvärdigt resultat oavsett vilken årskurs det gällde, lärarna 

arbetade ungefär lika mycket med skönlitteratur och om den följdes upp så gjordes det 

på liknande vis. Progressionen av skönlitterärt arbete mellan årskurserna visade sig 

alltså inte var speciellt stora. Däremot så visades det viss progression under frågan om 
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skönlitteraturen används ämnesintegrerat. För deltagarna i årskurs 1 var det ett flertal 

deltagare som svarade att skönlitteraturen inte används i andra ämnen än svenskan. 

Vissa av dessa uppgav också svar på varför skönlitteraturen inte användes 

ämnesintegrerat och skrev då att man inte börjat med det ännu, att det är för tidigt för 

årskursen. För årskurs 2 var det betydligt fler deltagare som uppgav att skönlitteratur 

användes ämnesintegrerat. För årskurs 3 var det dock inte lika många deltagare som 

hävdade att skönlitteraturen användes i fler ämnen än i svenskan. Dock kan det bero 

på att det som sagt var ganska få deltagare från årskurs 3. Men detta visar i alla fall på 

viss progression genom årskurserna. Utifrån Vygotskijs teori skulle denna bristande 

progression mellan årskurserna att ses som låg utveckling för eleverna. Från årskurs 1 

till 3 så sker det utveckling hos eleverna på många olika plan vilket innebär att 

eleverna alltså är mer utvecklade i årskurs 3 och att deras aktuella utvecklingsnivå är 

betydligt högre än i årskurs 1. Genom att Vygotskij förespråkar att man ska utgå ifrån 

elevernas aktuella utvecklingsnivå och genom den stötta eleverna till nästa nivå, så 

hade det varit önskvärt att se en progression i arbetet med skönlitteratur. För att 

utveckla vad som menas, för eleverna i årskurs 1 sker alltså förmodligen en 

utveckling från den aktuella nivån till den proximala nivån då texterna bearbetas på 

olika sätt. Men genom att texterna bearbetas ungefär lika mycket och att 

bearbetningen är densamma i årskurs 3, så ligger elevernas aktuella utvecklingsnivå i 

obalans med hur stor chans de har att få stöd till nästa utvecklingsnivå. För att detta 

skulle kunna ske i lika stor utsträckning som för eleverna i årskurs 1 så hade alltså 

lärarna behövt ha ett mer omfattande arbete med skönlitteratur i 3an. Omfattningen av 

arbetet måste alltså stämma överens med elevernas aktuella utvecklingsnivå. 

 

Vidare så har forskare som till exempel Jönsson (2007) diskuterat vikten av att prata 

om de lästa texterna. Även andra forskare som Schmidl (2008) och Eriksson (2002) 

har nämnt att samtalen är betydande för elevernas läsutveckling. Detta för mig till 

resultatet av enkäten. Genom min undersökning kan jag konstatera att samtal om lästa 

texter sällan verkar förekomma. Deltagarna svarade att läsningen, om den bearbetas, 

oftast följs upp av olika typer av skriftligt arbete. Det var ett dock fåtal som svarade 

att texterna ibland diskuterades på något vis, och det bör inte förringas då det faktiskt 

sker i en del klassrum. Så det förekommer boksamtal, men det är sällan. Därtill kan 

inte jag, som Schmidl (2008) kunde med sin undersökning, veta vilken kvalité som 
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samtalen om texterna har, och det blir därför svårt att avgöra om de blir givande. Det 

kan bara konstateras om de förekommer eller inte. Men om man ska tro på vad ett 

flertal forskare hävdat så är det viktigaste uppföljningsarbetet just de gemensamma 

samtalen av lästa texter. Därför känns det viktigt att belysa att upptäckten om 

boksamtal har stor betydelse men att dessa faktiskt inte förekommer speciellt ofta. 

Detta stöds också av Vygotskij som förespråkar att lärande utvecklas som mest om 

det sker i en social kontext. Om läsningen inte någon gång ibland sker i social och 

gemensam kontext, där eleverna kan få tillfälle att diskutera vad som lästs med sina 

kamrater, så når eleverna inte ett steg längre i utvecklingen. I alla fall enligt 

Vygotskij. Har bristen på gemensamma diskussioner lett till en dålig utveckling? 

Utifrån de resultat som framkommit utav PIRLS har vi i alla fall kunnat ta del av och 

se att läsningen bland svenska elever har blivit sämre. Visserligen kanske inte detta 

enbart beror på bristande tillfällen där gemensam läsning med diskussioner 

förekommer, men det skulle kunna vara en bidragande orsak.  

 

Utöver att läsningen sällan diskuteras så visade enkäten på att läsning i regel inte 

heller bearbetas på annat vis, utan att eleverna läser tyst för sig själva eller att läraren 

läser högt. Med andra ord så blir Nilssons (2007) begrepp bänkbok intressant. 

Resultaten visade att bänkboken är vanligt förekommande i skolorna. Både Nilsson 

(2007) och Ingemansson (2007) nämnder att just denna typ av läsning ger liten effekt 

för elevernas utveckling. Det innebär alltså att den läsning som används mest i 

skolorna, i alla fall utifrån enkäten, inte ger eleverna speciellt mycket utveckling. 

Enligt Jönsson når man en bra utveckling genom att variera läsningen så mycket det 

går. Det innefattar då tyst egen läsning och högläsning utan bearbetning, men också 

många tillfällen då läsningen bearbetas på olika sätt och det är här som det brister i 

resultaten från enkätundersökningen. Arbetet med skönlitteratur verkar vara ganska 

enformigt och i regel bearbetas den inte, utan stannar inuti läsaren. Detta för mig 

tillbaka till arbetets teoretiska utgångspunkt. Precis som nämnts i föregående stycke 

så krävs det bearbetning för att ytterligare utvecklas. Genom att enkäten visar på att 

de flesta lästa texterna stannar i läsaren, så stannar också utvecklingen upp tidigare än 

nödvändigt. Att läsa olika skönlitterära böcker är en utveckling i sig, det ger eleverna 

mycket, men utifrån Vygotskij så är det ju alltid möjligt att ta sig steget längre om 
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stöttning finns. Med andra ord så krävs viss typ av socialt samspel för att utveckling 

ska bli möjlig och detta sker inte då elevernas lästa texter stannar inuti dem. 

 

Därutöver är det viktigt att belysa Alleklevs (2000) resonemang om att göra 

läsinlärningen lustfylld. Det är betydligt lättare att lära sig om det finns en lust och en 

glädje i processen. Högläsningstillfällena ger i regel eleverna mycket, både gällande 

kunskap och genom att skänka glädje. Det har både forskning och litteratur visat på. 

Tillfällena för den tysta läsningen kan i många fall vara begränsade i att skänka 

läslust. Detta är självfallet inte allmängiltigt men utifrån erfarenhet så är det min 

uppfattning att många elever föredrar tio minuters högläsning framför tio minuters 

tyst läsning. Orsak till det kan bero på att den egna läsningen ofta förknippas med 

lästräning och högläsning med avkoppling. Eftersom att all läsning är viktig och 

givande för elevernas utveckling, så är det betydande att göra läsningen lustfylld. 

Genom enkätundersökningen tycker jag mig se att lärare inte jobbar tillräckligt för att 

göra läsningen lustfylld. 

 

Därutöver är det intressant att två deltagare valde att inte besvara min sista enkät-

fråga, gällande syftet med ett skönlitterärt arbete. Alla andra frågor blev fullt 

besvarade utom den sista. Av de deltagare som dock svarade på frågan så hävdade 

samtliga att skönlitteraturen har betydligt fler syften än avkodning och läsförståelse. 

Genom alla dessa hävdade syften visar alltså deltagarna på att skönlitteratur uppfyller 

en viktig del i undervisningen. Men något som kan anses lite underligt är att den 

potential som lärarna påstår sig se i skönlitteraturen inte speglar deras arbete med den. 

Jag tycker att man kan dra slutsatsen att dessa påstådda syften kanske inte är så 

viktiga trots allt, att annat anses vara viktigare. Annars borde skönlitteraturens syften 

blivit bättre uppfyllda i arbete och som det ser ut nu görs inte detta. Forskningen 

stärker detta genom att visa att pedagogernas inställning har stor betydelse i vad som 

väljs ut i undervisningen och ska man tro på detta så värderar inte pedagogerna ett 

skönlitterärt arbete tillräckligt högt. Det blir också intressant att undersöka resultatet 

om hur ofta som skönlitteratur används. Ingen utav deltagarna har fyllt i att den 

”aldrig” används. Däremot så är det flest lärare som svarat att de ”ofta” eller ”sällan” 

använder litteraturen. Detta säger också något om intresset för skönlitterärt arbete då 

många lärare väljer att antagligen arbeta mycket med den om ett personligt intresse 
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finns och tvärtom. Denna slutsats svarar på uppsatsens huvudsyfte, om och i så fall 

hur skönlitteraturen används i undervisningen. Den bevisar att skönlitteraturen 

används men att den inte prioriteras tillräckligt högt för att kunna användas mer och 

därigenom uppfylla större syften än avkodning och läsförståelse. Med alla de positiva 

fördelar som skönlitterärt arbete uppfyller, så borde man se denna litteratur som 

läromedel. Skönlitteratur som läromedel. Det kan vara många lärare som använder 

dessa böcker på liknande vis men det borde vara fler. Ska man tro på Vygotskij och 

hans teorier så hindras elevernas chanser att nå sin närmaste utvecklingszon avseende 

läsning på grund av pedagogernas bristande intresse. Därtill borde också skolans 

läroplan förmedla tydligare riktlinjer och visa på de positiva effekter skönlitteraturen 

ger om man arbetar med den. Det är ändå i vår läroplan som man kan stödja sig och få 

hjälp i sitt planerande av undervisningen. Slutligen så har jag nämnt att ett 

skönlitterärt arbete kan främja chanserna för att lyckas med en inkluderande 

skolmiljö. Genom att alla elever får delta i en gemenskap så finns det fler tillfällen för 

socialt samspel, vilket i sig skapar möjligheter för ytterligare utveckling.        

 

7. Sammanfattande diskussion 
I denna diskussion kommer resonemangen i analysen att knytas ihop för att på så sätt 

sammanfatta arbetet. Utöver detta så kommer en diskussion av metodvalet att utföras 

och förslag på fortsatt forskning kommer att delges. 

 

Denna uppsats syftade till att undersöka användningen av skönlitteratur i 

undervisningen för årskurserna 1-3 och som jag nämnde i inledningen har jag tyckt 

mig se att skönlitteraturens potential inte tas till vara på skolorna. Jag ville därför 

genom en enkät undersöka om detta stämde och även ta reda på vilket syfte lärare 

tycker skönlitteraturen fyller i undervisningen.  

 

Resultaten visade att skönlitteratur, mer eller mindre, används i undervisningen. Jag 

hade som sagt önskat se en större progression i användandet från årskurs 1 till 3 men 

det visade sig vara ganska likvärdigt användande årskurserna igenom. Därtill visade 

enkäten att läsningen sällan följs upp. Deltagarna uppgav att skönlitterärt arbete som 

högläsning och tyst läsning var det som oftast förekom. Ett fåtal hävdade att 

uppföljningsarbete som gemensamma diskussioner, svara på frågor till text eller 



	  

	   	   	   	  20	  

återberättande i skrift ibland förekom. Utöver detta visade deltagarna att skönlitteratur 

fyller många syften för undervisningen. Detta var dock något som inte reflekterades i 

hur lärarna sedan använde sig av skönlitteraturen. Om allt detta ska tydas utifrån 

arbetets teoretiska ramverk om den närmaste utvecklingszonen, så får inte eleverna i 

årskurserna 1 till 3 tillräckligt många chanser att ta sig ifrån den aktuella 

utvecklingszonen. Arbetet som utförs är alltså inte tillräckligt utvecklande för 

eleverna och del av detta bär pedagogernas bristande intresse för skönlitteratur. 

Genom denna insikt, och om det ska bli möjligt att skapa större chanser för att 

eleverna ska kunna nå den närmaste utvecklingszonen, så skulle det behövas tydligare 

riktlinjer i våra styrdokument. Detta för att tydligare riktlinjer kan behövas som stöd 

om intresset inte finns hos pedagogerna själva.  

 

Vidare så har forskning tillsammans med den litteratur som redovisats, bevisat att 

skönlitteratur fungerar bra för många olika typer av elever. Däribland elever med 

svenska som andraspråk och elever som har varit med om svåra händelser. Genom 

detta är ett skönlitterärt arbete väl fungerande för ett inkluderande klassrum, vilket i 

min mening är något som borde eftersträvas. Även Vygotskijs tankar kring att lärande 

sker i sociala interaktioner styrker idén om en inkluderande skolmiljö. Utöver detta 

har deltagarna tydligt visat att skönlitteratur har fler och djupare syften än avkodning 

och läsförståelse. Därmed har jag, varken innan eller efter enkätundersökningen, 

kunnat se några hinder för att inte använda sig av skönlitteratur i undervisningen. 

Slutligen så kan också vara av intresse att nämna att skönlitteratur börjat användas i 

fler ämnen än svenskan. Detta har både Ingemansson (2007) påstått och det har också 

blivit tydligt utifrån min enkätundersökning. Ett steg i rätt riktning, i alla fall enligt 

Areskoug och Asklund (2014:15) som skriver att skönlitteratur överlag är ett bra 

verktyg i undervisningen. 

 

7.1 Metodval 
Då valet av metod gjordes så fanns det en medvetenhet om att bortfallet för 

enkätstudier kan blir stort men att bortfallet i min studie skulle hamna på 68 procent 

var inte en beräkning som gjordes. Detta bidar till att resultatet inte kan generaliseras. 

Jag hade önskat att min enkätundersökning nått ut till fler verksamma lärare för att på 

så sätt fått upp deltagarantalet. Det hade stärkt realiteten av studien. Därutöver 
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upptäckte jag att utformningen av enkätfrågorna kunde ha varit tydligare för att 

verkligen få deltagarna att svara på det som jag ville ha svar på. Detta då jag i 

inledningen till enkäten bad lärarna att inte delge svar som innehöll läsning som inte 

bearbetades men trots det så fick jag svar innehållande läsning utan bearbetningen. 

Eftersom att det i en enkätundersökning inte går att korrigera frågorna i efterhand 

eller ställa följdfrågor till deltagarna, så har jag lärt mig att till framtida enkätstudier 

förtydliga vad jag önskar att deltagarna besvarar. Nu visade det sig att denna 

dimension ändå bidrog till en intressant analys av resultaten men det är viktigt att ha i 

åtanke till nästa gång. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Mitt arbete går som sagt inte att generalisera då deltagarantalet inte blev lika stort som 

väntat men trots detta har min studie fyllt en liten lucka i forskningsfältet och kan med 

fördel framöver ses som utgångspunkt för fortsatta studier inom ämnet.  
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