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Abstrakt 
Detta arbetes syfte var att undersöka lärares syn på skönlitteratur i undervisningen, hur och 
om skönlitteratur kan bidra till ett lärande och utveckling hos barn och unga. Genom att läsa 
tidigare forskning i ämnet har vi skapat oss en bild av skönlitteraturens möjligheter efter 
vilket vi genomfört vår studie. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med fyra 
stycken lärare verksamma inom Bodens kommun. Resultatet av dessa intervjuer visar att 
lärare till viss mån har en ensidig syn på skönlitteratur då vi upplevt att skönlitteratur har en 
stor roll i skolan, men att få lärare har kunskaper om hur och varför man vidare kan öka barn 
och ungas kunskaper genom just skönlitteratur. 
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Förord 
Vi är två stora bokälskare som genom vår utbildning fått höra så mycket gott om hur 
skönlitteratur kan användas i undervisning i många varierade former. Vi försökte då minnas 
vår egen skoltid för att förnimma något liknande men insåg snart att det inte fanns några 
minnen av detta eftersom att detta sätt att se på skönlitteratur inte var närvarande i skolan då, 
eller i varje fall inte hos de lärare vi stött på. Vi beslutade oss då för att undersöka huruvida 
lärare syn på de kunskaper vi fått ta del av gällande skönlitteratur som en källa till kunskaper. 
Där föddes idén som nu har utmynnat i ett examensarbete.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som trots fullspäckade scheman tog sig tid att delta i vår 
undersökning. Vi vill även tacka de underbara människorna på Emilson i Boden då de 
räddade oss när tekniken inte ville vår väg.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Stefan Lundström för de idéer och de kloka 
ord han delat med sig av till oss. Vi vill också tacka honom för den hjälp han gav oss med att 
avgränsa vår undersökning. Utan hans hjälp hade arbetet fortsatt i tio år.  
 
Luleå, maj 2008 
 
Stina Bergström Josefin Sundholm 
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1. Inledning 
1.1 Val av ämne 

Vi är intresserade av att undersöka vilken syn lärare har på skönlitteraturens möjligheter att 
påverka och stimulera barn och ungdomars språkutveckling samt deras personliga utveckling, 
och även granska hur väl lärare är medvetna om skönlitteraturens möjligheter som läromedel 
samt identitetsskapande medel i den svenska skolan.  Detta finner vi intressant eftersom vi 
båda har ett stort intresse av skönlitteratur och har som vision att arbeta mycket med detta i 
vårt kommande arbetsliv. Vår övertygelse är att skönlitteratur kan hjälpa elever att bli mer 
engagerade i sin skolgång och motiverade att utvecklas detta tack vare ett läromedel som står 
nära elevernas verklighet. Vi tror att skönlitteratur är just detta, ett litterärt verk som speglar 
den verklighet som barnen lever i och att skönlitteratur ger elever möjlighet att se sig själva, 
att upptäcka nya saker i livet, att den hjälper läsaren att finna sin egen identitet. Vi vill genom 
detta examensarbete undersöka huruvida vår övertygelse stämmer med vad forskning säger 
kring ämnet. 

Vi vill ta del av de tankar som finns kring skönlitteratur och de tankar som lärare har om detta 
som ett kvalitativt läromedel.  

1.1.2 Syfte/frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att studera tidigare forskning kring skönlitteratur samt undersöka 
lärares syn på skönlitteratur som källa till kunskaper. 

Mycket tyder på att skönlitteratur i skolan bidrar till elevernas personliga utveckling samt dess 
språkutveckling och att skönlitteratur även kan användas som läromedel för att uppnå mål i 
andra ämnen än svenska. Gunilla Molloy (1996 m.fl.) och Annette Ewald (2007) är två 
exempel på forskare som sett detta vara verklighet genom sina respektive forskningar. Att 
skönlitteratur är en viktig källa till goda kunskaper är också något som de beslutande 
makterna inom den svenska skolan har uppmärksammat, vilket visar sig i såväl i Läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och grundskolans kursplan för svenska.  

Hur har tidigare forskning visat att skönlitteratur bidrar till barns utveckling och lärande? 
Vilka möjligheter har skönlitteratur som läromedel?  
Vilket utrymme ger lärare skönlitteratur som läromedel i den svenska skolan? 
En del av vårt arbete kommer att bestå av en litteraturstudie med syfte att besvara frågor 
gällande tidigare forskning samt skönlitteraturens möjligheter som läromedel. Detta kommer 
sedan ligga till grund för vår undersökning där syftet är att utröna huruvida forskning kring 
skönlitteratur i undervisning är förankrat hos lärare. 

 

1.2 Metod 

1.2.1 Litteraturstudie 

För att skapa en djupare bild kring skönlitteratur och dess plats i dagens skola har vi valt att 
genomföra en litteraturstudie i syfte att undersöka vilka tankar och idéer som finns i forskning 
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som genomförts kring skönlitteraturens förtjänster i skolan samt fördjupa vårt eget kunnande 
kring detta då vi i vår studie vidare avser undersöka lärares syn på skönlitteratur som källa till 
kunskap.  

1.2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ intervju 

Trost (2002) betonad att det är viktigt att inleda sitt arbete med att reflektera över vilket 
underlag studien ska bygga på, det vill säga om den information som skall samlas in skall vara 
kvantitativ eller kvalitativ. Om undersökningens fokus skall ligga på procentuella faktorer, 
alltså undersöka hur stor procent av en grupp människor som tycker på ett speciellt sätt, blir 
utgången av undersökningen kvantitativ. Ligger fokus däremot på de underliggande 
faktorerna till dessa åsikter, alltså varför människorna i gruppen tycker som de gör, blir 
utgången av undersökningen kvalitativ.  

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i den här studien. Anledningen till detta 
metodval är att vi anser det vara den bästa metoden för att få ett grepp om vilken syn lärare 
har på skönlitteratur i stort och i undervisningssituationer. Den kvalitativa forskningsintervjun 
gav oss en chans att utforska detta område utan att ha särskilt stora förkunskaper själva. 
Intervjuerna tillät oss att bli informerade om respondentens egna insikter, värderingar och 
reflektioner.  

 

1.2.3 Intervjumetodik 

Kvale (1997) skriver att hela intervjuundersökningen i vid mening är ett samtal som 
frambringar kunskap. Forskningsintervjun är en specifik form av samtal. En intervju 
förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och värderingar. Intervjun är 
ett viktigt redskap inom samhällsvetenskaperna. Man kan i praktiken utföra olika slags 
forskningsintervjuer, vilket bland annat kan karaktäriseras utifrån vilket spelrum man ger 
intervjupersonen. Kvalitativa intervjuer är ett utmärkt sätt att samla in information som är svår 
att få tag i på annat sätt. Personerna som intervjuas får berätta om sin syn på det ämne som 
studerats, och svaren analyseras sedan för att visa om den frågeställning som finns är 
berättigad. 

 

1.2.4 Genomförande  

Litteraturstudie 
 
För att finna svar på våra frågor kring tidigare forskning gällande skönlitteratur i 
undervisning, har vi studerat litteratur kring ämnet. Vi samtalade med personalen på Luleå 
Tekniska Universitets bibliotek för att få hjälp med våra sökningar i diverse databaser. 
Därefter valdes vi att granska den litteratur vi fann för att sedan välja det som för oss ansågs 
vara av värde för vår undersökning. Därefter studerades den utvalda litteraturen noggrant 
vilket utmynnat i ett avsnitt i vårt examensarbete med syfte att besvara några av de 
frågeställningar vi valt att fokusera på. 
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Intervjuer 

Valet av intervjuade personer baserades på dessas utbildning samt yrkesverksamhet. De 
personer vi har intervjuat kommer att vara anonyma, därför kommer vi att tilldela dem fiktiva 
namn (Lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4). Vi valde detta för att lärarna inte skulle känna sig 
utelämnade. Att de lärare vi intervjuat genom studien kommer att förbli anonyma meddelades 
i ett tidigt skede. De frågor vi ställde hade sin utgångspunkt i en mall med frågor som på 
förhand utarbetats för att fokusera samtalet på vårt valda område (se bilaga 1).  

Vi började vår undersökning genom kortare samtal med ett antal lärare i Bodens kommun för 
att undersöka hur intresset för att delta i vår studie var. Vid detta tillfälle meddelades även att 
deltagande lärare i vårt arbete kommer att förbli anonyma. Det fanns ett stort intresse från 
lärarnas sida att samtal med oss, men när vi sedan ställde frågan om dessa lärare ville fortsätta 
med deltagandet i studien visade det sig att det från lärarnas sida nu inte fanns tid för detta. 
Av de fjorton lärare som tidigare visat intresse för deltagande i studien fanns nu bara 6 kvar, 
varav två inte uppfyllde de krav på utbildning vi önskat. Därför fick vi välja ut de fyra lärare 
som trots tidsbrist fortfarande var intresserade av att deltaga och som uppfyllde de krav vi 
tidigare inriktat oss mot, nämligen utbildning som krävs för att undervisa i skolans mellanår. 
De fyra utvalda lärarna hade var och en olika inriktning på sina utbildningar, men var alla 
behöriga lärare för de skolår vårt arbete fokuserar på.  

När vårt urval var klart bokade vi tid med dessa lärare för en djupare intervju. Vid 
intervjutillfället lät vi läraren presentera sig själv och sin klass samt berätta lite om sin 
utbildning och sitt yrkesverksamma liv. Därefter ställde vi de frågor vi hade utarbetat. För att 
läraren inte skulle känna sig stressad hade vi i förväg berättat att det inte fanns några rätta svar 
och att det finns möjlighet att kontakta oss om personen i fråga vill ändra något svar eller 
ångrat sitt deltagande. Vi gjorde också klart för varje respondent vid intervjuerna vad som var 
syftet med studien samt tidsramen för hur länge intervjuerna skulle pågå. Vi klargjorde att vår 
intention var att genomföra intervjun under sextio minuter, men att denna tidsram kunde både 
under- samt överskridas. För att intervjuerna skulle kunna fortlöpa med fullt fokus på den 
intervjuades uttalanden använde vi en bandspelare. Detta skedde även för att vår återgivning 
av svaren skulle bli så korrekt som möjligt. Patel & Davidsson (2003) skriver om detta att en 
stor fördel med att spela in intervjun på ljudband är att det är lättare att exakt återge de svar 
som framkommit, men att det dock är tidskrävande att skriva ut dem. Vid ljudupptagning 
måste intervjupersonen ge sitt medgivande.  

Efter intervjuerna var färdiggjorda omskrevs de ordagrant till skrift efter vilket vi 
sammanfattade dessa i ett resultat. Resultatet är en koncentrerad form av de skriftligt 
nedtecknade intervjuerna, och därtill tillfördes ett antal citat vi ansåg vara beskrivande eller 
som uttryckte en särskild ståndpunkt eller åsikt. Detta för att lättare kunna utröna generella 
motsvarigheter och differenser bland deltagande lärares respons. På grund av att vi i efterhand 
har lyssnat på intervjuerna, skrivit ner dem och tillslut sammanfattat dem är sannolikheten att 
det förekommer tolkningar stor. Vi anser dock inte att de tolkningar som kan förekomma 
försvagar vår undersökning.  

 

1.2.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet står för om det jag mäter är relevant i det sammanhang jag gör det i och 
reliabilitet avser om mätningarna sker på ett tillförlitligt sätt (Patel, R. & Davidsson, B. 2003). 
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Alltigenom vår studie har vi arbetat utifrån vårt syfte och våra frågeställningar för att vara 
säkra på att vi inte glidit ifrån just dessa. För att vara säkra på att vi håller oss till ramen vi satt 
upp har vi hela tiden återkopplat till ursprunget av studien, nämligen syfte och 
frågeställningar.  

Generellt sett är det enklare att få hög reliabilitet i en kvantitativ studie då dessa utgörs av 
siffervariabler medan den kvalitativa studien bygger på teorier och begrepp som ställs mot 
varandra och jämförs för att få fram ett resultat (Patel, R. & Davidsson, B. 2003). Eftersom 
vår studie helt grundar sig på intervjuer är det svårt att undvika slumpfaktorn då det handlar 
om ett möte och samtal mellan människor. Både den som blir intervjuad och den som 
genomför intervjun påverkar slutresultatet, då bägges humör kan göra sig gällande. Även 
andra faktorer så som tidspress och yttre faktorer som exempelvis påverkan från kollegor eller 
någon högre instans kan påverka hur resultatet blir (Kvale, S. 1997). 

På grund av att vår undersökning skett med ett så pass begränsat antar personer har vi inte 
möjlighet att påstå att vår undersökning frambringat några exakta sanningar, men vi anser 
dock att våra intervjuer pekat på exempel på mönster inom de intervjuade lärarnas 
verksamhet. Att sedan påstå att dessa generella mönster gäller helt och hållet inom den 
svenska skolan har vi inte nog med underlag för att uttala oss om.  

 
1.2.6 Metodutvärdering 

Under förberedelserna till detta arbete förde vi långa diskussioner angående ämnesvalet. När 
detta väl var bestämt funderade vi under en period vilken metod som bäst skulle utreda vårt 
syfte. Vi beslutade oss relativt snabbt för att intervjuer vore det enda som skulle ge oss svar på 
de frågor vi ville ställa. Innan vi påbörjade intervjuerna fanns det en del frågor hos oss, främst 
undrade vi hur väl vi skulle fungera som samtalsledare, men fann stöd i att vi båda har läst en 
kurs i kommunikation. När väl intervjuerna var färdiga satte vi oss ner tillsammans för att 
utvärdera vår egen insats. Vi kom fram till att trots vår brist på tidigare erfarenheter av att föra 
ett formellt samtal av denna klass så hade våra intervjuer flutit på relativt bra. Trots att vi 
överlag anser att metoden och vår del i denna fungerat bra tycker vi att det har varit svårt att 
under intervjuerna vara helt objektiv. Detta på grund av att vi båda har haft närmare kontakt 
med en av lärarna som intervjuades, vilket i sin tur kan ha påverkat hur samtalet flöt på och 
således även hur vi efteråt kände att samtalet givit oss svar på våra frågor. Vi tycker också att 
det ibland var svårt att föra samtalet vidare. Detta främst då läraren kommit ifrån ämnet och vi 
varit tvungna att leda in dem på ”rätt” ämne igen. En annan svårighet vi stötte på (dock endast 
vid första intervjutillfället) var att samtalsledaren hade svårt att starta samtalet eftersom att det 
kändes konstlat och stelt. Dessa känslor fanns dock inte kvar vid de övriga intervjuerna. 

Sammanfattningsvis tycker vi att valet av intervju som metod för denna undersökning var det 
korrekta även om vi inte hade någon större erfarenhet av att genomföra dessa. Vi tycker att 
det har gått bättre än förväntat samtidigt som det förstås finns saker som vi i efterhand önskat 
att vi hade gjort annorlunda. 
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2. Styrdokument och tidigare forskning 

2.1 Förankring i styrdokumenten 

Den svenska skollagen reglerar skolans grundläggande uppdrag och bestämmer målen för 
skolans verksamhet. Läroplanen reglerar värdegrunden och grundläggande riktlinjer och mål. 
Det som styr de specifika ämnenas krav, mål och så småningom även betygskriterier är 
kursplaner. Inom dessa ramar är det upp till kommunerna och andra huvudmän att fördela 
resurser och organisera verksamheterna utifrån en lokal skolplan, med de nationella målen 
och kraven som grund. Därefter är det upp till verksamheterna att själva utarbeta en plan och 
ett arbetssätt som passar dem, i vilket den enskilda läraren har sitt rum (www.skolverket.se). 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står att läsa att skolan skall ha som 
mål att varje elev ska utveckla ett ”rikt och nyanserat språk…” och skolan har ansvar för att 
alla elever efter grundskolan skall kunna behärska det svenska språket och kunna lyssna och 
läsa aktivt samt uttrycka sig i tal och skrift. Vidare står det i Lpo 94 att skolan har ansvarar för 
att utveckla varje elevs förmåga till kreativt skapande samt ett ökat intresse för det 
kulturutbud samhället erbjuder. Läraren skall genom sitt arbete ge varje elev stöd i sin 
språkutveckling.  

I grundskolans kursplan för svenska (www.skolverket.se) kan vi läsa att ”ämnet svenska 
syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, 
läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater”. Kursplanen 
bygger sedan vidare på den språkliga förmågans vikt i allt arbete som sker i skolan samt i 
elevernas fortsatta liv. ”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 
identiteten.”  

De mål som svenskan ställer upp för skolan och eleverna innefattar bland annat att skolan 
skall sträva efter att varje elev ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa 
skönlitteratur”. Vidare står även att skolan skall sträva efter att eleverna i grundskolan skall 
utveckla sin förmåga att ”…i dialog med andra uttrycka sina tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimulerar till att reflektera och värdera. Skolan skall även bidra 
till att eleverna ”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika 
slag…” 

I kursplanen framhålls språket och litteraturen som en helhet. Dessa två är ”ämnets centrala 
innehåll och en källa till kunskap om världen runt omkring oss”. ”Arbetet med språket och 
litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och 
tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger kunskaper 
om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld”. 

De mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret riktar stort fokus på 
litteraturen. Eleven skall kunna läsa på ett tillfredsställande sätt och kunna uppfatta budskap i 
böcker och annan litteratur. Denne skall även kunna samtala om upplevelser och reflektera 
över texter.  
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2.2 Varför ska barn läsa?  

”Varför barn bör läsa skönlitteratur kan man fundera över. Man kan fundera över varför 
någon människa ska läsa, men det är som människor vi möter varandra och vi möter, som de 
människor vi är, även litteraturens fiktiva figurer med fel och brister, med förtjänster och 
tillgångar, med rätt och fel och definitivt utan några rätta svar” (Amborn, H. & Hansson, J. 
2002. s. 5).  

Läsningen i skolan har inte alltid haft samma syfte. Läsningen har länge betonats som viktig, 
men syftet därtill har varierat över tiden. År 1854 menade rektor P. E. Svedbom att målet med 
läsning var att eleverna skulle erövra kunskaper om alfabetet och hur detta används. Från det 
har utveckling skett och i Lpo 94 menar man att skönlitteraturen kan utveckla barns fantasi 
och lust att lära och att läskunnighet är ”en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället”. 
”Regering och riksdag betonar således såväl den enskilda individens fördelar av läsandet som 
samhällets behov av aktiva samhällsmedborgare för erövrande av nya internationella 
marknadsandelar” (Amborn, H. & Hansson, J. 2002. s. 12).  

”Varför ska man egentligen läsa skönlitteratur? Frågan har förmodligen lika många svar som 
det finns läsare. Det är inget att beklaga. Det vittnar om litteraturens förunderliga förmåga att 
tillfredsställa de mest olikartade behov. Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och 
utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på verkligheten med nya 
ögon eller erbjuda verklighetsflykt” (Persson, M. 2007, s. 6).  

Persson (2007) påpekar på samma sätt att skönlitteraturens goda egenskaper nuförtiden ofta 
anses vara något självklart, men att även skönlitteraturen har sin historia i vilken vi kan följa 
olika spår. Under en tid var skönlitteraturen en moralisk sak, något vi läste för att bli goda 
medborgare. Skönlitteraturen har också setts som en bra väg till ett korrekt språk (Persson, 
M., 2007). 

Ekelund (2007) menar att det är viktigt att läsa för och med barn i tidig ålder eftersom detta i 
sin tur påverkar barns språkutveckling och vidare även deras språkinlärning. Hon menar att 
detta möte mellan barn och litteratur, bör påbörjas redan i förskolan. Ekelund anser också att 
identiteten hos människor redan är och uppfattas som en berättelse och att man genom 
litteraturen kan ta del av nya saker, utveckla och bearbeta sina egna känslor, men också finna 
inspiration till vardagens aktiviteter, så som leken och andra visuella uttrycksformer. Ewald 
(2007) skriver angående de delar av kursplanen i svenska som fokuserar på litteraturläsning 
att dessa bygger på en föreställning om att elever kan utveckla sin person med hjälp av 
skönlitteratur samt att skönlitteraturen har ett stort värde för elevers förståelse för historiska, 
sociala, existentiella och kulturella sammanhang. Därtill läggs också ett ökat demokratiskt 
förhållningssätt och bättre social kompetens. Kursplanen i svenska nämner att ”skönlitteratur 
hjälper eleverna att förstå världen och sig själva” (Skolverket 2000).  

Molloy (1996) menar om samma ämne, att förståelsen av världen och sig själv är en del av 
den värdegrund som skolan har som uppdrag att förmedla till och förankra hos eleverna. 
Molloy beskriver också skönlitteraturen som ett möte mellan läsaren, mänskligheten och 
världen, eftersom att dessa teman är vanligt förekommande i böckernas värld. Ewald (2007) 
utvecklar detta vidare och skriver att kursplanen i svenska får en stor roll då den uttalar en 
tilltro till läsningen av skönlitteratur, då kursplanen menar att litteraturläsning bidrar till 
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människans förståelse av sig själv och världen. Läsning av skönlitteratur har också 
möjligheten att hjälpa barn och unga att komma bort från rasistiska och extremistiska tankar 
och könsstereotypa roller samt odemokratiska värderingar. Litteraturläsningen väntas kunna 
ge eleverna en etisk, socialhumanistisk och demokratisk grund att stå på. Persson (2007), som 
kritiskt har granskat skolans styrande dokument, har listat de kunskaper eller färdigheter som 
eleverna enligt kursplanen skall tillgodogöra sig med hjälp av skönlitteratur. Enligt honom har 
kursplanen i svenska gett skönlitteraturen många förmågor, nämligen att den ger upplevelser 
och kunskap. Den påstås även utveckla språket och identiteten, både kulturell och individuell. 
Skönlitteraturen ger också kännedom och kunskap om vårt kulturarv samt förståelse för den 
kulturella mångfalden. Han skriver också att kursplanen menar att läsning av skönlitteratur 
bidrar till goda läsvanor. Till dessa goda ting läggs också att läsning av skönlitteratur 
motverkar odemokratiska värderingar och skapar empatiska, toleranta och demokratiska 
medmänniskor. Persson påpekar dock att det endast på ett ställe i uppnåendemålen i 
kursplanen för svenska står något om att ha kunskaper om litteratur, utan att det största fokus 
ligger på kunskap genom skönlitteratur ”Genomgången av svenskämnets styrdokument/…/har 
därmed försett oss med en arsenal av argument för varför det är viktigt att läsa litteratur” 
(Persson, M., 2007, s. 218).  

Skönlitteraturen påverkar läsaren både känslomässigt och intellektuellt. Läsning bidrar till 
uppror och identitetsskapande. Litteraturläsningen får därmed ett stort ansvar för 
värdegrundsarbetet (Ewald, A., 2007). Läsningen tilldelas många förmågor. Den kan egga 
fantasin och kreativiteten och den kan bli en plats för avkoppling och för tröst. Litteraturen 
kan vara ett gömställe när livet är jobbigt. Litteraturen kan inte minst stärka en människas 
självförtroende, öka dess empatiska förmåga och utveckla dess språk (Amborn, H. & 
Hansson, J. 2002). Ewald (2007) menar likt Amborn & Hansson, att kursplanens litteratursyn 
har sin grund i tanken att läsaren som möter påhittade världar och händelser kan identifiera sig 
med dessa världar och händelser och därmed vidga sitt eget perspektiv på både sig själv och 
världen runt omkring. Hon menar således att kursplanen i svenska ser litteraturen som en källa 
till kunskap och identitetsskapande. Persson (2007) påpekar att det är underligt att det i 
läroplanen (Lpo 94) inte finns ett ord om skönlitteratur medan detta i kursplanen tydligt 
artikuleras. ”Med tanke på att svenskämnet av tradition tilldelats rollen som skolans främsta 
bildningsämne och att litteraturläsningen varit dess viktigaste verktyg, är det möjligen 
förvånande att man inte trycker starkare på detta också i läroplanens mera övergripande mål” 
(s. 120).  

Persson (2007) har också noterat att dessa styrande dokument har genomgått en kulturell 
vändning på kort tid. Han påpekar att begreppet ”kultur” har kommit att bli frekvent 
förekommande i dessa och att innebörden av begreppet varierar kraftigt. I svenskämnet har 
denna kulturella vändning inneburit att litteraturundervisningen skall utgå från ”det vidgade 
textbegreppet”, vilket innebär att texter inte bara behöver läsas utan även kan lyssnas på, ses 
på film samt bilder. Persson menar också att skönlitteraturens väg till ett legitimerat läromedel 
har varit lång. Den svenska skolan envisades länge med att behålla litteratur på latin, och så 
nyligt som på 1960-talet började skönlitteraturens fördelar bli tydliga, dock inte helt 
okomplicerat och okontroversiellt. I den senaste kursplanen för svenska finns det redan på 
första raden en förmaning om hur viktig skönlitteratur är för ämnet och eleven. Persson menar 
dock att skönlitteraturen inte specifikt rankas högre än film och teater och påstår därmed att 
det inte finns någon tydlig legitimering av litteraturläsning i kursplanen. Persson förklarar 
också varför litteraturen måste legitimeras och att detta möjligtvis måste ske eftersom 
litteraturen ses som lustfylld och onyttig. ”När det talas om exempelvis språkutveckling eller 
textförståelse kan det vara underförstått att detta även inkluderar läsning av litteratur, men det 
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kan också förekomma skrivningar där det är osäkert eller öppet för tolkning huruvida just 
skönlitteratur innefattas” (Persson, M., 2007. s. 120).  Persson menar vidare att många av 
motiveringarna till användandet av skönlitteratur är svåra att motsäga, men att problemet med 
kursplanernas legitimering av skönlitteratur ofta formuleras som enkla och obestridbara. 
Problemet är således att de goda effekterna av att läsa skönlitteratur tas för givna eller 
förutsätts ske mer eller mindre automatiskt. Persson förklarar detta påstående med att säga att 
det i kursplanen står att läsning är språkutvecklande, inte att det kan vara. 

Orsaken till varför vi i skolan bör läsa skönlitteratur, är enligt Molloy (2002) vitt varierande. 
Hon pekar också på det varierade sätt man kan läsa den. På grund av dessa skäl menar Molloy 
att eleverna själva definierar bilden av vad som är skönlitteratur och hur de går till väga för att 
bearbeta texten. Molloy menar även att lärare och elever har olika uppfattningar om vilken 
litteratur som övervägs vara god respektive dålig litteratur. Hon menar på att en 
nyutexaminerad lärares syn på en viss typ av litteratur och varför denne väljer att arbeta 
utifrån denna, skiljer sig från lärare som examinerades för kanske ett antal år sedan. Vidare tar 
Molloy upp kursplanens upplägg i svenskämnet där hon menar att innehållet kan vara 
svårtolkat i fråga om ord som språk och litteratur. Här frågar hon sig för vem detta påstås vara 
för, är det elevens språk och litteratur, eller lärarens? I kursplanen menar också Molloy, att det 
talas om ämnets kärna men att detta begrepp också är lätt att tolka olika och hon frågar sig 
vidare varför detta val av ord egentligen används.  

Ewald (2007) skriver i sin avhandling om tre litteraturtraditioner. Den kulturkonservativa 
traditionen spelar på att litteraturen är en källa till djupare nationell gemenskap och 
individuell erfarenhet och lärdom. I den textanalytiskt orienterande litteraturpedagogiken 
ligger fokus på att eleverna i första hand ska fokusera på förmedling av textanalytiska 
begrepp. Eleverna skall tillgodoses med genretypiska litterära texter för ett sedan tränas på att 
möta dessa speciella litterära krav för att efterhand kunna utföra alltmer kvalificerade 
analyser. Den fria upplevelseläsningen har som grundidé att läsningen ska vara privat och 
ostörd och att textvalet skall vara fritt. Detta skall stimulera läsintresset samt lusten att läsa 
och lära. Fokus ligger inte på texten eller elevens upplevelse av texten.  Det handlar om att 
den privata och ostörda läsningen skall stimulera viljan och lusten att läsa. Amborn & 
Hansson (2002) skriver: ”Genom skönlitteraturen får vi en mer dynamisk kunskap som 
rymmer historiska, geografiska eller naturvetenskapliga fakta men dessa faktauppgifter sätts i 
mänskliga sammanhang som ger förklaringar på ett helt annat sätt än i en ordinär faktabok” 
(Amborn, H. & Hansson, J. 2002. s. 26). Molloy (2002) refererar till Louise M. Rosenblatt 
som menar att de tolkningar som eleverna sedan gör utifrån den lästa litteraturen påverkas av 
just lärarens egna föreställningar, eftersom denne oftast har valt litteratur av en anledning. 
Molloy menar vidare att elever som läser för att just finna sig själva behöver få utrymme att 
göra och där möta en lärare som är villig att ta del av sina elevers tankar hellre än att stöta 
bort dem för att det är svårhanterliga frågor. Det eleverna har att säga om texten är minst lika 
viktigt som texten i sig, vilket innebär att varje läsare har möjlighet att bidra med helt unika 
infallsvinklar. Om läraren ger sina elever en uppgift kan läsarens egen tolkning hamna i 
periferin, när det i själva verket är det eleven har störst behållning av. Det är just det etiska, 
det existentiella och det mänskliga beteendet som skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att 
förstå. Lärare måste, för att detta skall fungera, handskas med sina elever på samma sätt som 
denne skulle ha gjort med sina kollegor eller liknande. Det är viktigt att läraren respekterar 
sina elevers uttalanden och behandlar dem med vördnad, just för att vad eleven säger är något 
unikt och något som bör tas tillvara på.  
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Molloy (2002) menar att när läraren står inför valet av en text som skall figurera i 
undervisning är det viktigt att lärarens syn på litteraturmaterialet och synen på litteratur som 
begrepp står sida vid sida. Detta är grunden till valet av litteratur och hur litteraturen kommer 
att fungera och bearbetas i undervisningen. Lärarens egen syn på litteraturen grundas främst 
på vad läraren anser om inlärningsprocessen kring läsning. Hur läser eleven och när lär sig 
eleven någonting? Denna syn är alltså teoretiskt grundad hos läraren. Läraren måste också 
fundera över vad denne vill ha med i sin undervisning, vad ska tematiseras och vad ska inte? 
Vilka viktiga frågor finns att ta upp kring ämnet och vad ska lämnas utanför? Allt detta 
påverkar hur läraren använder skönlitteraturen i sin undervisning, vilka arbetsformer denne 
använder sig av och även vilka lässätt som används i klassrummet. En central fråga i 
undervisningen och elevers lärande är vem-frågan. Lärarens litteratursyn som ligger i grunden 
för läsundervisningen är didaktisk och handlar alltså främst om vad, hur, varför och för vem. 
Detta styr hur läraren kommer att uppfatta och bemöta eleverna som läsare och de tankar som 
uppkommer då eleverna möter olika texter. Hallberg (2003) skriver om detta: ”Boken i 
klassrummet bör i det fördolda fungera som ett läromedel. Eleverna ska på olika plan 
utvecklas också genom skönlitteraturen. Den skönlitterära boken får inte uppfattas som 
belöning, alternativt mindre betydelsefull än läroboken” (Hallberg, K., 2003, s. 7). Ewald 
(2007) utvecklar dessa tankar vidare och menar att lärare genom att använda skönlitterära 
texter i skolan ger en del möjligheter som de obligatoriska texterna i läromedelsböcker inte 
ger.  Elever kan uppleva att läromedel inte ger dem någon stimulans och att texterna är tråkiga 
och kanske rent ut sagt, barnsliga. Dessa texter ger inte eleven någon direkt läsupplevelse. Att 
istället använda skönlitteratur i skolans verksamhet ger vidare möjligheter vad gäller bland 
annat elevens språkutveckling och elevens personliga utveckling, men även inför eventuella 
värderingsövningar. Eleven utvecklar därtill även ett djupare engagemang för texten och får 
därmed en större läsupplevelse.  

 

 

 13



3. Intervjuer 

Vi kommer här att redovisa våra resultat som sammanfattade texter av de intervjuer vi 
genomfört. Våra tolkningar av dessa kommer senare att redovisas i diskussionen.  

3.1 Intervju med lärare 1 (L1) 

Lärare 1 (L1) har arbetat som lärare i 31 år och tycker själv att det är lika spännande nu som 
då att lära sig nya saker. L1 har under sitt arbete som lärare hunnit arbeta på en mängd olika 
sätt. L1 berättar att just skönlitteraturen har haft en varierad plats i dennes undervisning, 
främst har L1 använt skönlitteratur för att till exempel leta efter ordklasser (om man bortser 
från läsningen). För tillfället tar skönlitteraturen en stor plats i L1s undervisning eftersom att 
klassen läser i en bokcirkel. Bokcirkeln är en del i klassens strävan efter goda resultat i det så 
kallade LUS-projektet (LäsUtvecklingsSchema). L1 anger god läsförmåga som den största 
anledningen till att dennes elever läser skönlitteratur.  

Skönlitteraturen tar som ovan nämnt stor plats i L1s undervisning, detta eftersom att skolan 
L1 arbetar på har fått i uppdrag att alla elever skall befinna sig på nivå femton i LUS-projektet 
innan slutet av år tre. L1 menar att det är viktigt för eleverna att komma över ”tröskeln”. ”Att 
dom känner det där riktiga behovet av att läsa så läser dom ju mer. Tycker man att något är 
roligt kan man ju inte låta bli…”. 

L1 är övertygad om att eleverna i klassen älskar att läsa böcker och att de hellre läser än gör 
något annat. Att L1 läser högt för eleverna är också något som uppskattas. ”Och sen tycker 
dom ju att det är fantastiskt roligt att man läser för dom. Det märker man ju också…på lite 
olika saker. Och jag tycker ju också att det är roligt att läsa högt för dom. Så man kan ganska 
lätt lura mig å läsa”. 

Rörande kursplanen säger L1 att denne inte kan kursplanen in i minsta detalj men att många 
av kraven i kursplanen får man (som lärare, författarnas notering) ge avkall på. L1 ber oss 
berätta vad som står i kursplanen och säger sedan att det är klart att det finns mycket gott i 
litteraturen. ”Men nog är det väl sant att man om man läser vissa böcker kan förstå omvärlden 
men man måste kanske då diskutera med nån. Och det är väl kanske det man för lite gör. Just 
nu tycker jag mest att vi är mest fokuserade på själva läsningen”. 

L1 är av den uppfattningen att det finns mycket litteratur som inte kan ses som ”god litteratur” 
men att denna litteratur kan fylla sitt syfte. ”Och då känner man, jo men det har ett 
berättigande för att man behöver ju inte ställa så stora krav på om man känner att jo hellre att 
dom läser då än att det ska vara en sån tröskel på att komma in och börja läsa därför att man 
känner att det är lite för högtravande”. L1s uppfattning om vad som är god litteratur är svår att 
tyda. Det visar sig genom L1s svar att till stor del handla om meningsuppbyggnaden men 
även L1s personliga smak. Samtidigt tycker L1 inte ha rätten att avgöra vad som är god 
litteratur och säger att det är viktigare att de läser än vad de läser.  

L1 är en stor konsument av böcker. ”Jag har väl alltid en bok på gång”. Anledningen till detta 
är att L1 finner skönlitteraturen som en stor källa till kunskap och avkoppling. Den lästa 
litteraturen är dock sällan riktad till barn och unga utan den största delen är litteratur L1 läser 
för sin egen skull. Böcker som skall läsas högt för barn (i vissa fall barnbarn) läser L1 dock 
alltid igenom för att se om det är en lämplig bok för barn.  
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L1 tycker att det är underbart med böcker som tar läsaren på en resa. ”Man kan resa runt i 
världen utan att lämna sin gungstol. Men dom här inre bilderna. Man ska få fantisera och se 
dom där inre bilderna. Samma som jag vill att barn ska ha. Man ska inte ha för mycket bilder i 
böckerna utan barnen ska få fantisera hur det ser ut”. L1 tycker också att läsning är bättre än 
tv när det finns tid att fördriva.  

När samtalet sedan övergår i att handla om forskning kring skönlitteratur och om L1 är insatt i 
denna säger L1 ”Det vet jag inte om jag är. Jag kan ju tro att jag är det men jag kan ju inte 
säga att jag är det. Men nog…uppfattar jag…ja trender ifråga om språkbruk…nog kan man ju 
få det från någonting. Visst kan man se att dom som läser mycket att dom har influerats av 
det, att dom kan skriva lite mer målande och berättande. Men jag vet inte vad forskningen 
säger om det jag kan bara tycka att det borde ju vara så att läser man mycket så…Säg svaret 
nu!” 

 

3.2 Intervju med Lärare 2 (L2) 

Lärare 2 fick sin lärarexamen för tjugosju år sedan, och fick fast jobb relativt omgående. L2 är 
utbildad fyra till nio-lärare i svenska och engelska. L2 svarar på frågan om vilket ämne denne 
anser vara det viktigaste i skolan att det är svårt att svara på, men framhåller dock att det bör 
vara svenskan. L2 menar vidare att det är svenska allt i både skolan och resten av samhället 
bygger på och att vi utan goda kunskaper i svenska inte klarar oss genom livet. ”Svenska finns 
ju i alla ämnen, ja överallt, så det är ju ganska naturligt att det kommer först”. 

På vår fråga om skönlitteratur förekommer i L2s undervisning får vi svaret att eleverna läser 
en hel del. L2 berättar sedan att de arbetar vidare med böckerna eleverna har läst genom att 
skriva recensioner och att de för en slags läsdagbok över mängden böcker eleverna läser.  

L2 berättar även att denne vid tillfälle läser högt för sina elever men att detta sker relativt 
sällan då L2 är orolig för att eleverna skall ställa till med besvär då L2 är koncentrerad på 
annat.  

När frågan om syftet med elevernas läsning av skönlitteratur dyker upp ser L2 konfunderad ut 
och svarar att det i stor utsträckning läses skönlitteratur när det finns tid att fördriva. L2 
påpekar också att läsning är något som eleverna i klassen inte ser fram emot och att de 
protesterar kraftigt till läsning då de inte ser detta som skolarbete. ”Mina elever är väldigt 
ambitiösa, de tycker om att göra skolarbetet, men läsning är ingenting de ser gör någon nytta. 
Jag har kanske varit dålig också…på att förklara syftet…”. L2 menar också att eleverna (i år 
5) fortfarande har gott om tid att finna läsningen njutbar och givande. ”Det är tråkigt att dom 
inte tycker att det är roligt att läsa...men dom går ju bara i femman, så det är klart att…det 
finns ju tid för dom att börja läsa mer”. L2 påpekar dock att alla elever är goda läsare då de 
läser mycket i andra ämnen, men att just skönlitteratur sällan blir läst. 

L2 påpekar vid upprepade tillfällen att denne själv anser att läsning är viktigt och säger sig 
skämmas över att läsningen inte är något klassen sysslar särskilt mycket med.  

När vi samtalar om kursplanen i svenska och dess förhållningssätt till skönlitteratur säger L2 
att denne inte har någon större kunskap om exakt vad kursplanen säger angående 
skönlitteratur. ”Vad hemskt att jag inte kommer ihåg, det är ju sånt jag ska kunna”. Efter en 
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kort stund får vi svaret att kursplanen menar att ”eleverna i skolan ska läsa och att det är bra 
för språket”. L2 menar att dennes fokus gällande språket ligger i skrivandet. L2 hämtar 
därefter kursplanen och läser den. Därefter menar L2 att det som står vidhålls i hennes 
klassrum. ”Ja det står ju här i början att eleverna ska få läsa skönlitteratur…(lägger bort den) 
och det får dom ju”. 

När vi påpekar att det står mycket mer än så, bland annat att skönlitteraturen ger eleverna 
möjlighet att möta sig själva och världen svarar L2 med att det inte finns tillräckligt med tid 
att läsa just för tillfället men att kursplanen helt klart skall ses över mer noggrant.  

L2 berättar att denne själv läser mycket litteratur, dels för egen del men även för sina barn och 
syskonbarn. Anledningen till den egna läsningen är att det är avkopplande och 
fantasiskapande. ”för att få koppla av, försvinna bort ett tag”. L2 tycker dock inte att detta 
även gäller barn då det är ansträngande för barn att läsa, eftersom att de inte lärt sig 
läskonsten till fullo. ”Det är väl samma för barn…fast kanske inte så avkopplande…för dom 
måste ju anstränga sig mer än mig som är vuxen”. 

Varför ska vuxna läsa? På denna fråga svarade L2 att det inte går en dag utan att man läser 
någonting. Vi lever i ett samhälle där läsning är oerhört viktigt. Läsning är ett medel för att 
förstå sig på saker. L2 menar också att detta inte bara gäller vuxna utan samma premisser 
gäller för barn och deras anledning till läsning.  

L2 är inte direkt insatt i vad nyare forskning visar gällande skönlitteraturens möjliga kvalitéer 
för barn och ungdomar. L2 berättar att lärarna på dennes skola brukar samlas och dela med sig 
av den litteratur de valt att läsa, något de gör en gång i halvåret. L2s lärarlag har inriktat sig 
mer på matematik och därför har förnyade och fördjupade kunskaper i de andra ämnena fått 
ligga på is.  

 

3.3 Intervju med lärare 3 (L3) 

L3 valde att bli lärare för att denne älskade att arbeta med barn. L3 menar att det är underbart 
att se människor utvecklas. L3 fick sin lärarexamen för sju år sedan och är utbildad 
grundskolelärare år fyra till nio med inriktning svenska och engelska.  

L3 tycker själv att denne är väl isatt t i hur väl skönlitteratur kan användas i undervisningen 
och arbetar mycket med detta i sin klass. ”Den (skönlitteraturen) kan både vara ett sätt att 
koppla av eller en upplevelse. Och…så kan man få uppslag till olika ämnen man kan 
diskutera vidare”. L3s elever läser mycket, de läser tillsammans, i grupper och enskilt. När de 
sedan har läst böcker har de samtal kring böckerna och eleverna får lyfta fram intressanta 
ämnen ur sina böcker till diskussion i klassen. L3s elever läser för att få lugn och ro, för att 
utvecklas som läsare och för att få olika infallsvinklar på olika ämnen. Läsning i L3s klass 
hjälper också dennes elever att utveckla sina tankar och träna på ett mer analytiskt tänkande.. 
L3 påpekar också att denne läser mycket själv. När helst eleverna läser, läser även L3 för att 
visa att även denne är intresserad av att göra det eleverna gör.  

Det praktiska arbetet med litteraturen i L3s klass kan se ut på många olika sätt. Ibland för de 
diskussioner kring böcker, andra gånger är boken en introduktion till ett kommande ämne. 
Skönlitteraturen tar stor plats i L3s undervisning. L3 berättar att de i klassen läser böcker både 
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på svenska och engelska. De har alltid en egen bok och en bok knutet till något annat 
skolarbete. ”Jag kan inte, även om jag vill, låta dem läsa hela tiden”. 

L3 berättar att denne är övertygad om att eleverna i klassen älskar att läsa. L3 medger att de 
ibland kan tycka att det är jobbigt att läsa, om det är kort om tid till en bok, men då brukar de 
variera sitt sätt att arbeta med boken ”för vi har ibland ganska kort tid på oss att läsa en bok. 
Men då brukar dom få läxa att läsa en viss bit och sen läser jag högt för dom en stund och 
så…vi varierar lite”. 

 L3 känner igen sig mycket i det som står skrivet i svenskämnets kursplan. ”Det är som om 
dom har skrivit ner precis vad jag tycker…”.  

L3 läser kursplanen för svenska. ”Det står att man inte behöver läsa själv hela tiden utan att 
man kan få en text till sig på andra sätt…och det tycker jag är strålande. Jag vet med säkerhet 
att många lärare tror att barnen måste läsa böckerna helt själva hela tiden men jag 
menar…ljudböcker är ju samma sak…dom kan ju lyssna och följa med i en bok eller se filmer 
eller så…å det finns så mycket man kan göra. Det står ju att böcker kan få en att upptäcka och 
uppleva nya världar och saker…erfarenheter alltså”. 

L3 läser mycket själv för att koppla av och för att finna nya världar. L3 finner ingen som helst 
skillnad i sitt eget ”behov” av litteratur jämfört med sina elevers. De läser av samma 
anledningar. L3 är också väldigt intresserad av litteratur i allmänhet och läser allt från, 
barnböcker och ungdomsböcker till ”vuxenböcker” och facklitteratur. ”Vi får ut samma saker 
av läsandet tror jag, skillnaden är bara att de yngre barnen får bilderna uppmålade för att 
sedan mer och mer gå mot att måla bilderna själva! Men syften att få ta del av ”en annan 
värld” och utveckla sina tankar och sitt språk är samma barn som vuxen”. L3 menar att 
ungdomslitteraturen hjälper när det kommer till att förstå sina elever, det skapar nya 
tankebanor.  

Gällande forskning kring skönlitteratur påstår L3 att denne är insatt men utvecklar inte detta 
vidare, då det blivit ont om tid för detta.  

 

3.4 Intervju med lärare 4 (L4) 

Lärare 4 (L4) är utbildar grundskolelärare i svenska och engelska. L4 valde att bli lärare för 
att denne älskar barn och vill hjälpa dem att bli allmänbildade och glada människor. L4 
arbetar med skönlitteratur i sin undervisning så ofta som möjligt och ser skönlitteraturen som 
ett perfekt redskap. L4s säger att syftet med att dennes elever läser mycket är att det förbättrar 
språket, det bjuder på många nya erfarenheter, det ökar allmänbildningen, eleverna kan 
identifiera sig med fiktiva personer och därmed utvecklas som individer samt att det är en 
källa till njutning. L4 berättar att skönlitteratur är fantastiskt att arbeta med då det är så enkelt 
och lättillgängligt och att arbetsmetoderna kan varieras. ”Vi har det som diskussionsunderlag, 
vi dramatiserar, vi utvecklar vårt språk och vi lär oss om historiska händelser. Finns det något 
man inte kan lära sig av böcker?” 

L4 har något inslag av skönlitteratur varje dag i undervisningen. Eleverna får både läsa själva 
samt lyssna på högläsning. Detta är något eleverna uppskattar mycket. Den enda skillnaden 
L4 ser mellan barns och vuxnas läsning är att vuxnas tolkningar är annorlunda, då vuxna ofta 
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har större erfarenheter att utgå från, men själva läsupplevelsen är det ingen större skillnad på. 
” Det är häftigt, både för barn och vuxna, att plötsligt befinna sig i en annan värld. Sen är det 
avkopplande, inspirerande och fantastiskt”.  

När vi samtalar om kursplanen säger L4 följande: 

” Jag tror att den stämmer ganska bra överens med min syn, minns inte riktigt… Jag tycker att 
all läsning är bra och tillgång till en variation av litteratur är väldigt viktig. Om jag inte minns 
fel tyckte jag att det lades för lite tid på skönlitteratur och läsning i kursplanen!?” 

När det gäller forskning säger L4 att denne vet att det finns litteratur som anses vara ”skräp” 
men tycker själv att all läsning är positiv. ”Det behövs ju olika litteratur vid olika tillfällen i 
livet”.  

 

4. Diskussion 

Vårt examensarbete gick ut på att undersöka vilken uppfattning lärare har om hur 
skönlitteratur kan användas i skolan och varför skönlitteratur är ett bra komplement till 
ordinarie läromedel. Vi mötte fyra lärare, verksamma inom grundskolans mellanår, och 
intervjuade dessa för att finna svar på våra frågor. 

När det gäller valet av ämne beror det dels på att vi är väldigt intresserade av att själva 
använda oss av skönlitteratur i undervisningen när vi väl kommer ut i arbetslivet eftersom att 
vi under vår tid på universitetet har fått ta del av många goda sidor av att arbeta med 
skönlitteratur. Dels beror det på att vi under utbildningens verksamhetsförlagda delar märkt 
att många lärares insikt i hur användbar skönlitteratur är har varit bristfälliga.   

 

4.1 Metoddiskussion 

Vi inledde arbetet med att göra kortare intervjuer med ett större antal lärare för att höra oss för 
vilka personer som för oss var intressanta att intervjua samt för att undersöka hur stort 
intresset för att delta i studien var. Detta visade sig vara en aning komplicerat då det sällan 
fanns tid för lärarna att planera in en intervju. Vi fick trots detta ett antal lärare (sex stycken 
totalt) som visade stort intresse för att deltaga. Två lärare uteslöts då dessa var utbildade 
fritidspedagoger och därmed inte passade vår inriktning på arbetet. De återstående fyra blev 
våra studieobjekt. Med dessa fyra lärare genomfördes sedan intervjuer, vardera varade 
omkring en timme. I dessa intervjuer ställde vi frågor gällande lärarens undervisning och hur 
denne ser på och använder sig av skönlitteratur. Därtill kom frågor om lärarens syn på läsning 
av skönlitteratur för egen del samt frågor om forskning kring och kursplanens tankar kring 
skönlitteratur som läromedel.  

Intervjuerna med lärare 1 samt lärare fyra (L1 och L3) genomfördes med större flyt då dessa 
lärare är personer vi tidigare i utbildningen stött på och därmed har en relation till. Lärare 2 
(L2) gav intryck av att verkligen vilja vara till lags men då denne ansåg frågorna lite mer 
svåra att svara på blev inställningen mot oss lite fientlig. Lärare 4 (L4) var för oss helt 
obekant och hade ont om tid vid intervjutillfället, vilket innebar att denne svarade relativt 
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kortfattat. Svårigheter vi stött på i samtliga intervjuer är att lärarna ogärna ville ange ett 
”felaktigt” svar. L1 ville gärna att vi skulle ange de rätta svaren för att denne inte skulle svara 
”fel”. Det har således varit svårt att huruvida de intervjuade lärarnas svar överrensstämmer 
med verkligheten eller om de mer försökt skapa en bild av hur de tycker att deras verksamhet 
skall se ut.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna är ganska svåra att tolka. Under intervjuerna framkom väldigt olika 
svar av lärarna, men som i många fall, i grund och botten, liknar varandra. Detta gällde 
särskilt de frågor som rörde den egna relationen till skönlitteratur samt frågorna kring 
kursplanen samt forskning rörande skönlitteratur. Vi undrar hur väl styrdokumenten är 
förankrade hos lärarna. 

Det första som är anmärkningsvärt var att ingen av lärarna som deltagit har särskilt bra 
uppfattning om vad som verkligen står i kursplanen för svenska. I grundskolans kursplan för 
svenska står att läsa att svenskämnet syftar till att ge elever i den svenska skolan möjligheter 
att uppleva och lära genom skönlitteratur (skolverket). Lärare 1 (L1) kunde inte alls säga vad 
det stod i kursplanen utan bad om det ”rätta svaret”. L2 gissade lite innan denne läste lite i 
kursplanen. Den tredje läraren hade någon tanke om vad som stod men behövde även denne 
läsa innantill för att svara på frågorna. Den fjärde läraren hade liksom de andra ingen egentlig 
grund i kursplanen för det denne påstod vara bra gällande skönlitteratur eftersom att denne 
likväl som flera av de andra inte riktigt kunde minnas vad kursplanen säger. Majoriteten av 
lärarna blev obekväma när frågor om kursplanen dök upp. Okunskap om läro- och kursplaner 
till trots har dessa lärare utarbetade undervisningsformer och mål i svenska, vilket kan 
ifrågasättas då förankring i kursplanen, enligt vad som framkommit under intervjuerna, 
saknas. Detta står i direkt motsats till vad som anvisas i skolans reglerande dokument där det 
tydligt står att läroplan och kursplan skall stå som grund för all verksamhet inom skolan. Vår 
studie antyder att lärarnas egna förväntningar på eleverna och lärarnas egna mål vad gäller 
ämnen och färdigheter är styrande, inte styrdokumenten.  

 

4.2.1 Skönlitteraturen i undervisningen 

I frågor som rörde lärarnas undervisning och integrerandet av skönlitteratur i denna fanns det 
många olika tankar. Där fanns i princip två olika sidor, de som använder skönlitteratur som 
ren läsövning och de som använder skönlitteratur mer som ett komplement till det ordinarie 
läromedlet. Skönlitteraturen verkar enligt intervjuade lärare ta stor plats i undervisningen, 
dock sällan som ett läromedel med fler funktioner än att utveckla läsförmågan. Viktigt att 
uppmärksamma i detta hänseende är att de flesta av de intervjuade lärarna tog tillvara på 
skönlitteraturen och de bevisade förmågor denna har som ett väl fungerande läromedel. I 
kursplanen för svenska (Skolverket) nämns skönlitteratur som källa till upplevelser och 
kunskaper vilket också styrks av såväl Molloy (2002) och Amborn & Hansson (2002) som 
Ewald (2007) och Hallberg (2007). Ewald (2007) menar att man genom att läsa skönlitteratur 
kan bidra till en god värdegrund hos eleverna. Hon menar också att litteratur påverkar läsaren 
både känslomässigt och intellektuellt samt till uppror och identitetsskapande. Hallberg (2007) 
skriver att skönlitteratur kan ses som en gömd kunskapskälla då eleverna lär och utvecklas 
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omedvetet genom denna. Amborn & Hansson (2002) anser att litteratur kan stärka en 
människas självförtroende, empatiska förmåga och språkutveckling. Molloy (1996) anser att 
vi som läsare genom skönlitteratur kan möta mänskligheten och världen. Lärarna som deltagit 
i denna studie har vitt skiljda åsikter om skönlitteraturs användningsområden och vad 
skönlitteraturen egentligen har för funktion. Detta kan enligt Persson (2007) vara en effekt av 
att skönlitteratur i traditionell mening inte setts som källa till goda kunskaper.  

 

4.2.2 Vad har skönlitteraturen egentligen för mening?  

Lärarna har också olika sätt att se på läsning och dess mening. Två av lärarna som intervjuats 
menar att det är viktigast att kunna läsa ”bra”, således att vara en god läsare i fråga om att 
läsningen skall flyta på utan hinder. Läsförmågan ställs därmed högre än läsperceptionen 
vilket enligt forskning visar vara ett hinder för barns lärande. Både Molloy (1996) och 
Amborn & Hansson (2002) beskriver skönlitteraturen som språkutvecklande men dock i fråga 
om just läsperception snarare än att utveckla läsförmågan. Molloy (1996) sätter frågorna och 
vad, hur, varför och för vem litteraturen läses i främsta rummet. Amborn & Hansson menar 
att litteratur är språkutvecklande då läsaren möter språket i dess rätta form. Språkutveckling 
sker oavsett om läsaren läser snabbt eller långsamt så länge denna förstår vad som blir läst. De 
två lärarna som anser att läsförmåga är den viktigaste delen i läsning missar därför det som 
eleverna har mest nytta av då de inte ger eleverna verktygen att lyckas avkoda och förstå den 
lästa litteraturen. De två andra lärarna, som visat på större medvetenhet om skönlitteraturens 
användningsområden och metoder därtill har i större utsträckning fokuserat sitt arbete på att 
läsning av skönlitteratur är viktigt ur ett innehållsperspektiv. Fokus hos dessa lärare ligger 
alltså på vad eleverna läser, inte hur ”bra” de gör det. Ewald (2007) skriver om kursplanens 
litteratursyn som grundad på tanken att litteraturen låter läsaren möta påhittade världar i 
vilken läsaren kan identifiera sig själv och finna nya världar. På detta sätt, menar Ewald, att 
läsaren vidgar sitt perspektiv på både sig själv och världen och vidare att skönlitteratur är en 
källa till kunskap vilket även de lärare som använder skönlitteraturen med större medvetenhet 
tycks vara kunniga om. 

Synen på barns läsning av skönlitteratur skiljer sig mellan lärarna. Noterbart är att samtliga av 
de intervjuade lärarna ser sig som vinnare av något då de läser skönlitteratur för egen del, men 
endast en kan se samma ”vinst” hos barnen. En av lärarna som deltagit i studien visar på ett 
stort intresse för läsning, både för egen och för elevernas del. Denne lärare är dock helt 
fokuserad på läsförmågan vad gäller eleverna vilket som tidigare påståtts inte främjar ett 
djupare lärande hos eleven. Läraren i fråga menar att denne själv läser för njutning men 
uttalar också tydligt att eleverna läser för att ”lära sig läsa ordentligt”.  Samtliga lärare uppger 
dock att barn läser av samma anledningar som de själva, nämligen för att fly verkligheten, lära 
känna sig själv och sin omvärld, för att koppla av, men detta är inget majoriteten av lärarna i 
studien tar tillvara på i sin undervisning. Detta till skillnad från vad Molloy (1996), Ewald 
(2007) samt Amborn & Hansson (2002) skriver. Dessa menar samtliga att det som gör 
skönlitteratur till en sådan skatt i undervisningssammanhang är att den erbjuder lite av allting.  
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4.2.3 Hur väljs böckerna? 

Studien visar att det sällan sker bokval med eftertanke bland flertalet av de lärare vi intervjuat. 
Detta visar sig då dessa påpekar att det är viktigare att eleven läsa än vad eleven läser. Att 
välja bok med omsorg, ägna lite tid och eftertanke åt bokvalet är en viktig del i arbetet med 
skönlitteratur vilket Molloy (2002) tydligt betonar. Molloy påpekar att det är viktigt att 
läraren planerar och tänker över sitt val av litteratur innan eleverna får ta del av den. Läraren 
måste handla utifrån vad, hur, varför och för vem boken väljs. Läraren får på detta sätt lättare 
för att bemöta sina elevers tankar vid mötet med olika texter. 

De två lärare som tidigare nämnt som mindre benägna att ägna sig åt mer djupgående arbete 
med skönlitteratur i sin undervisning har i större utsträckning valt böcker och valt att läsa för 
att fördriva tid. De återstående två lärarna har i högre grad valt böcker för att passa sin 
undervisning. Rörande detta menar Molloy (1996) att läraren vid varje bokval måste 
reflektera över varför och för vem boken väljs. Molloy betonar också att det finns olika sätt att 
arbeta med och läsa litteraturen men att det fortfarande är lika viktigt att fundera över just 
varför litteraturen är vald och vad läraren hoppas att eleverna kommer att lära av den. Att alla 
lärare i vår studie ser högläsning i klassen som viktigt är det inget tvivel om, men bara två av 
de intervjuade lärarna ser högläsningen som ett lärorikt tillfälle för eleverna. Det ses inte alltid 
som ett självklart val för de lärare vi intervjuat, att använda skönlitteratur i fler sammanhang i 
sin undervisning än de gällande läsning för att utveckla sin läsförmåga. Det är sällan så att en 
bok väljs för att de ser något i boken eleverna kan lära sig utan de vill få barnen att läsa för att 
lära sig att läsa bättre.  

 

4.2.4 Forskningens förankring hos lärare  

Genom denna undersökning kom även lärarnas tankar gällande sina egna kunskaper om nya 
tankar kring skönlitteratur fram. Det visade sig att det finns brister i lärarnas vidareutvecklade 
kunskaper inom svenskämnet. Enligt Molloy (2002) är det viktigt för läraren att veta 
anledningen till att denne använder skönlitteratur som läromedel. Läraren bör ställa frågorna 
för vem?, och varför?, Innan arbetet påbörjas. Utan uppdaterade kunskaper finns det stor risk 
att utbildningen av barn och unga blir bristfällig och förlegad. Brister i lärarnas kunskaper 
gäller främst nyare forskning. En viss förståelse för att alla lärare inte kan intressera sig för 
och engagera sig i all ny forskning inom sitt yrke, då det inom just pedagogikens många 
områden forskas mycket och då det ständigt uppkommer nya råd och rön, är berättigad. De 
intervjuade lärarna säger i intervjuerna att deras kunskaper om vad nyare forskning i området 
tyder på är begränsade. Om detta skriver också Persson (2007), och påpekar att användning av 
skönlitteratur i undervisningen ses som en självklarhet enligt kursplanen i svenska men att 
lärare har rätt att vara skeptiska då legitimeringen av skönlitteratur kan ses som bristfällig, då 
denna inte tydligt grundas i någon forskning i ämnet. 

 

4.2.5 Egna tankar 

Den forskning vi under detta arbete har tagit del av påvisar skönlitteraturens styrkor då den 
tillskrivs förmågan att bland annat fungera språkutvecklande språk såväl som 
identitetsskapande. Då vi sedan jämfört vad denna forskning tyder på med resultatet av våra 
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intervjuer finner vi att skillnaderna mellan forskarnas och lärarnas syn på skönlitteraturens 
användningsområden är stora. Huruvida våra intervjuer bidrar till någon större förståelse för 
lärares syn på skönlitteratur som ett kvalitativt läromedel kan diskuteras, men vi anser 
emellertid att vår studie visar på klara brister i dagens skola även om dessa inte helt kopplas 
an till vår studies syfte. 

När vi har genomfört studien och suttit ner och samtalat kring den har många nya frågor 
väckts. Det gäller främst hur det kommer sig att de dokument som är grunden för vårt valda 
yrke och dess mål och syfte (Lpo94 samt kursplaner i olika ämnen) inte är förankrade och 
”viktiga” för lärare att kunna och förstå. Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att vi i vårt 
kommande arbetsliv tar upp diskussionen om att göra sig mer tillgänglig för nya tankar så att 
vi (alla lärare) inte fastnar i gamla mönster. Människor och samhällen utvecklas, därmed bör 
skolan och lärarna göra detsamma.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Undervisningen 

Läser dina elever skönlitteratur? 

I vilket syfte läser dina elever skönlitteratur? 

Arbetar du med skönlitteratur i din undervisning? 

Hur arbetar du med skönlitteratur? 

Vilket utrymme får skönlitteraturen i din undervisning? 

Vad tycker dina elever om att läsa/bli lästa för? 

 

Vuxna kontra barns läsning 

Hur mycket läser du själv? 

Varför läser du? 

Läser du barn- och ungdomslitteratur? 

Anser du att det är skillnad mellan barns och vuxnas läsning? (Alltså syftet med läsningen och 

vad de får ut av att läsa). 

Varför ska vuxna läsa? 

Är du insatt i vad forskning visar på gällande skönlitteraturs kvalitéer för barn och ungdomars 

språkliga och personliga utveckling?  

Varför ska barn läsa? 

 

Kursplanen 

Tycker du att det som står i svenskämnets kursplan gällande skönlitteraturens kvalitéer 

stämmer? 

Överrensstämmer dina tankar om skönlitteratur och läsning med de tankar som kursplanen i 

svenska har sin grund i? 
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