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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var dels att undersöka 4–6-lärares användning av läromedel 

och barnlitteratur i engelskundervisningen, dels att ta reda på om lärarna såg 

några fördelar med att använda barnlitteratur i engelskundervisningen. 

Dessutom genomfördes denna studie för att undersöka om det finns någon 

koppling mellan användandet av barnlitteratur och lärares utbildning, läsvanor 

och språkvanor. Data samlades in genom en enkätundersökning som 

besvarades av 4–6-lärare från flera kommuner i Sverige. Resultatet visade att 

majoriteten av informanterna använder barnlitteratur i någon utsträckning i 

engelskundervisningen och ser flera fördelar med det, såsom variation i 

undervisningen samt ökad motivation hos eleverna. Barnlitteratur i 

klassrummet används mest genom högläsning och självständig läsning. Dessa 

arbetssätt bidrar, enligt informanterna, till ökad läsförståelse och större 

ordförråd. För det mesta används barnlitteratur inte enbart utan som 

komplement till läromedel. Det går även att se kopplingar mellan lärares läs- 

och språkvanor och användningen av barnlitteratur. Undersökningen är av 

betydelse främst för blivande grundskollärare i engelska men kan även 

intressera verksamma grundskollärare som vill prova att använda barnlitteratur 

i undervisningen. 
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1 Inledning 

Då vi är intresserade av att använda oss av barnlitteratur i engelskundervisningen, när vi är 
färdigutbildade lärare, vill vi söka kunskap om hur lärares användning av barnlitteratur 
och läromedel ser ut i Sverige idag. Vi vill ta reda på lärares åsikter om vilka fördelar de ser 
med användningen av barnlitteratur samt om lärarens utbildning, läsvanor och språkvana 
påverkar användningen av barnlitteratur. Under vår lärarutbildning har vi lärt oss vikten 
av just barnlitteratur och därför blivit nyfikna på hur det ser ut i verkligheten. 

I studien syftar barnlitteratur på bilderböcker, kapitelböcker, sagor, rim, ramsor, sånger 
och filmade/digitala berättelser eller uppläsningar av berättelser på engelska. Enligt 
Skolverket (2015c) finns ingen fastställd definition av begreppet läromedel idag. Däremot 
beskrevs läromedel som “alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” 
av skolförordningen år 1971. I denna uppsats syftar begreppet läromedel till material 
utgivet av ett läromedelsförlag, exempelvis textböcker, övningsböcker och digitalt material 
avsett för undervisning. 

1.1  Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Det är oklart i vilken utsträckning barnlitteratur används i engelskundervisningen i årskurs 
4–6. Under vår VFU fick vi se att barnlitteratur inte används i engelskundervisningen. Det 
fick oss att ana att inte alla skolor arbetar med barnlitteratur i engelskundervisningen, utan 
snarare väljer att använda läromedel då de kanske känner sig säkrare med det. På grund av 
detta ville vi undersöka hur användningen av barnlitteratur och läromedel ser ut i årskurs 
4–6 inom engelskämnet. Utöver det ville vi även undersöka lärares åsikter om vilka 
fördelar som finns med barnlitteratur eftersom vi under våra studier fått kunskap om att 
det är fördelaktigt att använda barnlitteratur i engelskundervisningen. Dessutom ville vi se 
om det fanns någon koppling mellan användandet av barnlitteratur och lärares utbildning, 
läsvanor och språkvana.  

Syftet med denna studie är att undersöka 4–6-lärares användning av barnlitteratur och 
läromedel i engelskundervisningen, vilka fördelar de anser att barnlitteratur har för 
eleverna i engelskämnet och om lärares utbildning, läsvanor eller språkvana kan påverka 
deras användning av barnlitteratur i engelskundervisningen. Studien riktar sig till 
grundskollärare i engelska i alla årskurser. 

Studiens forskningsfrågor är: 

1) Hur ser användningen av barnlitteratur respektive läromedel ut bland engelsklärare 
för årskurs 4–6 i Sverige? 

2) Vilka fördelar har användningen av barnlitteratur i engelskundervisningen enligt 
engelsklärare i årskurs 4–6 i Sverige? 

3) Finns det någon koppling mellan användandet av barnlitteratur och lärarnas 
utbildning, läsvanor eller språkvana? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras styrdokument och tidigare forskning i förhållande till läsning 
och barnlitteratur i skolans verksamhet. Avsnittet kommer att behandla vilka mål i 
engelska, kopplade till läsning, eleverna ska uppfylla samt vilka förmågor, som finns i 
läroplanen, eleverna utvecklar under arbete med barnlitteratur. Skolverksamheten ska stå i 
förhållande till det som nämns i styrdokumenten, vilket innebär att lärare ska utgå från 
aktuell läroplan och kursplan vid lektionsplanering. Detta avsnitt redovisar vilka delar i 
styrdokumenten som stödjer användning av barnlitteratur samt vilka material som 
dominerar klassrummet och olika faktorer som är betydelsefulla att känna igen vid arbete 
med barnlitteratur. 

2.1 Styrdokument 

Undervisningen i grundskolan har att förhålla sig till styrdokument, såsom Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (hädanefter Lgr 11) (Skolverket, 
2016a). Speciellt viktig för engelskundervisningen är kursplanen i engelska där ämnets 
syfte och centrala innehåll anges.  

Under rubriken Centralt innehåll framgår det att undervisningen i engelska ska innehålla: 

 [...] 

Lyssna och läsa – reception 

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. 

• Sånger, sagor och dikter. 

                                                                    (Skolverket, 2016a, s.35) 

Vidare ska eleverna träna på att uppnå vissa förmågor i engelskundervisningen: 

• förstå och tolka innehållet i [...] olika slags texter 

 [...] 

• reflektera över [...] kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska 
används. 

       (Skolverket, 2016a, s.34) 

Ett sätt att undersöka hur dessa mål kan nås är att titta på vilka lärmaterial som finns i 
skolorna idag för att se om barnen läser sagor och dikter, om de får se och lyssna på 
dramatiserade berättelser och om de ges möjligheten att öva sig i att förstå och tolka 
innehållet i olika slags texter. I denna forskningsbakgrund har vi studerat vad forskningen 
säger om barnlitteratur och läsning i skolan. 

2.2 Läromedel 

Läromedel dominerar den svenska skolan (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2015a). En 
granskning som Skolinspektionen (2010) genomförde visade att textböcker och 
arbetsböcker användes vid ungefär fyra av tio lektioner medan lärarens egna material 
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användes vid ungefär sex av tio lektioner. Film, tidningar och tidskrifter, böcker, Internet 
och digitala läromedel användes i liten utsträckning i klassrummet. 

Fram till 1991 granskades läromedel i förväg av staten så att de överensstämde med 
läroplanen, vilket inte sker nu för tiden. Skolverket (2015b) påstår att de flesta läromedel 
som används i skolan idag inte stämmer överens med Lgr 11 (Skolverket, 2016a). Det är nu 
upp till varje lärare att bedöma om läromedlet är lämpligt eller inte och till hur stor del 
läromedlet ska styra undervisningen (Skolverket, 2015a). 

Genom att använda en lärobok får eleverna möjligheten att träna sina färdigheter på ett 
strukturerat sätt. Samtidigt krävs det mindre tid av läraren än om denne skall göra egna 
uppgifter (Skolverket, 2015a). Skolverket menar att flera forskare är överens om att det 
finns många bra läroböcker men det är viktigt att veta hur lärare ska hantera dem för att nå 
bra resultat. Lärarna behöver vara medvetna om att fastän en lärobok är anpassad till en 
viss kursplan behöver det inte betyda att den täcker allt i kursplanen (Skolverket, 2015a). 
Det finns också forskning som visar att lärare som saknar kunskap inom ett ämne tenderar 
att hålla fast vid läromedel (Balke, 1990).  

2.3 Tillgång till barnlitteratur 

För att elever ska kunna ges möjlighet till läsning i engelskundervisningen bör de ha 
tillgång till engelskspråkig litteratur. Idag är litteratur inte enbart tillgänglig på bibliotek i 
bokform utan kan finnas i olika former och inom olika medier vilket gör den lättillgänglig 
för många då en bok kan läsas som helhet, som förkortad version eller som talbok, 
exempelvis via internet (Larsson, 2012; Westlund, 2012). Dock finns det en skillnad mellan 
alla dessa olika medier menar Krashen (2004), och det är att trots att alla har samma 
innehåll utvecklar de inte elevers läsvana på likvärdigt sätt. Fastän litteratur finns inom 
olika medier är det viktigt att elever uppmuntras att besöka bibliotek eftersom det kan 
skapa viljan att låna fler böcker och läsa eller lyssna mer på berättelser (Krashen, 2004, 
2013). Enligt Skolinspektionen (2016) ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek 
antingen i skolans lokaler eller på lämpligt avstånd från skolan eftersom den mest 
avgörande faktorn för att barn ska läsa är tillgång till böcker (Krashen, Lee och McQuillan, 
2012). Det visar sig att endast hälften av de svenska elever som deltog i Skolverkets (2007) 
enkätundersökning får gå till ett bibliotek under skoltid någon gång i veckan. Skolverkets 
undersökning visade också att få av de studerade skolbiblioteken är utrustade med böcker 
på andra språk än svenska, och på grund av att engelskspråkig litteratur varken finns 
tillgänglig för läraren eller eleverna kan de inte användas i engelskundervisningen.  

2.4 Läraren som förebild  

Läsande förebilder är viktiga för att barn ska bli intresserade av läsning och förstå vikten av 
det. De flesta barn har i allmänhet förebilder de vill efterlikna (Bucher, 1997; Rose, 2004; 
Wlodkowski, 1978) vilka bör uppmuntra dem till och vara föredömen för läsning (Krashen, 
2004; Stommen & Mates, 2004). I en studie av McKool (2007) jämfördes villiga och 
ovilliga läsare. Resultatet visade att elever som var villiga att läsa kände någon som 
rekommenderade läsmaterial vilket uppmuntrade dem till läsning. Stommen och Mates 
(2004) kom fram till liknande resultat när de studerade inställningen till läsning hos elever 
i årskurserna 6 och 9 och vilka faktorer som utvecklade läslusten hos dem. Studiens 
deltagare menade att de blivit inspirerade av andra personer vilket fick dem att bli läsare. 
Vidare visade resultatet att elever som var ovilliga läsare saknade en förebild som 
uppmuntrade dem till läsning och med tiden minskade deras läsintresse trots att de 
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tidigare tyckt om läsning (Stomme & Mates, 2004). En vuxen förebild, exempelvis läraren i 
klassrummet, kan påverka elevers läsfrekvens både i och utanför skolan (Anderson, Paul & 
Fielding, 1988; McKool, 2007) och Anderson et al. (1988) samt Champbell (1989) hävdar 
att elevers läsning beror på om läraren prioriterar läsning och om det finns möjlighet till 
självständig läsning. Med den bakgrunden kan det vara viktigt att lärare läser samtidigt 
som eleverna läser (Eisenmann, 2013). 

Det är viktigt att elever får använda och höra engelska i klassrummet. Lightbown och 
Spada (2013) är av åsikten att elever som hör och använder språket de vill lära sig 
automatiserar talet och börjar tala mer och att lärare påverkar elevers motivation. Ahlquist 
(2015) menar att lärare som inte har utbildning har en tendens att undvika ämnen de är 
osäkra på, exempelvis läsning, och istället fokusera på andra områden som de är mer säkra 
på, såsom grammatik. Detta kan minska elevernas motivation till läsning. Om eleverna har 
en förebild i sin lärare kan de uppmuntras till läsning vilket i sin tur ökar deras lust att lära 
(Skolverket, 2016b). Enligt Scott och Ytreberg (1990) gör det stor skillnad om läraren är en 
förebild för eleverna och använder språket samt känner sig bekväm med det. Pinter är av 
liknande åsikt och menar att “lärares självförtroende och vilja att använda språket naturligt 
i klassrummet är en huvudbeståndsdel för framgång” (Vår översättning) (Pinter, 2006 
s.39). Lundahl (2014) anser att elever inte utvecklas i språket om de inte får flera 
möjligheter att använda det.  

2.5 Forskning om läsning och litteratur i EFL-klassrum 

Litteratur och läsning är mindre dominerande än läromedel i engelskundervisningen 
(Skolinspektionen, 2010) fastän det finns studier som visar att elever som läser mer blir 
bättre läsare (Krashen, 2013). Om det fortfarande stämmer att hälften av eleverna i Sverige 
får mindre än tre timmar i veckan till läsundervisning och/eller läsaktiviteter (Skolverket, 
2007), kan det betyda att de får för lite tid att träna på läsning eller utveckla sin 
läsförståelse. Engelskämnet har färre undervisningstimmar än exempelvis svenskämnet 
(Skolverket, 2016c), vilket av den anledningen medför att det inte rimligtvis finns utrymme 
för tre timmars läsning i engelskämnet varje vecka, utan är ett mer generellt mål för alla 
skolämnen. 480 timmars engelskundervisning ska fördelas mellan årskurs 1–9 
(Skolverket, 2016c). Det är svårt att avgöra hur det ser ut i verkligheten eftersom alla skolor 
arbetar olika. I detta avsnitt diskuteras olika arbetsmetoder och möjligheter med 
barnlitteratur. 

2.5.1 Självständig läsning 

Läsförståelse och läsförmåga kan utvecklas hos eleverna när de får möjligheten att läsa och 
utforska texter. Kolb (2013) har undersökt flera EFL-klassrum där bilderböcker används. 
Studien visade att elever sällan får möjligheten till självständig läsning trots att det visade 
sig att elevers motivation, självkänsla och läsförmåga utvecklades efter att de fick 
möjligheten till att på egen hand utforska bilder och text. Dessutom visade studien att 
eleverna använde bilderna i böckerna som hjälpmedel för att förstå innehållet i texten och 
förutsäga handlingen (Kolb, 2013). Denna metod och andra lässtrategier är betydelsefulla 
under läsning menar även Westlund (2012). För elever med lässvårigheter kan texter 
behöva anpassas och förenklas för att på så sätt göra dem enklare att förstå. Dessa kan 
exempelvis vara lättlästa berättelser eller böcker för yngre åldrar. Genom förenklade texter 
kan dessa elevers motivation öka då det krävs mindre energi av eleven att förstå texten om 
eleven är motiverad (Kolb, 2013; Lundgren & Ohlis, 2003).  
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En metod som har visat sig möjliggöra och uppmuntra självständig läsning i klassrummet 
är DEAR, som är en förkortning för Drop Everything and Read, och är en aktivitet som ska 
påminna elever och lärare att släppa det de håller på med för stunden och läsa istället 
(Eisenmann, 2013; Krashen, 2004). Metoden har visat att den ger lysande resultat när det 
gäller elevers läsförmåga. Eleverna får inte bara möjligheten att träna och utveckla sin 
läsning utan även inse vikten med den. Genom att förse elever med mer tid till läsning 
resulterar det i mer läsning belyser Krashen (2004).  

Forskning visar att skrivuppgifter kopplade till läsningen inte har någon effekt på 
språkfärdigheten när det gäller andraspråksinlärning (Krashen, 2004) utan enbart 
självständig läsning är tillräcklig för att förbättra elevers läs-och skrivförmåga (Krashen, 
2004, 2013; Mason, 2013). Krashen (2004) nämner forskning på undersökningar gjorda 
på elever i årskurs 4 och 5. Eleverna delades in i tre grupper; första gruppen undervisades 
traditionellt, den andra gruppen fick endast självständig läsning i uppdrag och den tredje 
gruppen elever fick gemensamt läsa böcker och arbeta kring dem. Efter två år visade 
resultatet att grupperna som hade självständig läsning respektive gemensam läsning fick 
högst resultat på tester i hör- och läsförståelse, grammatik och skrivande. En liknande 
studie av Mason (2013) visade att även äldre elever gynnas av självständig läsning. Mason 
undersökte en grupp elever som fick underkänt i ämnet engelska på högskolenivå och 
jämförde dem med en grupp som undervisades traditionellt. Gruppen som tidigare hade 
fått underkänt i engelska fick under en termin i uppdrag att läsa böcker. Innan 
undersökningen fick båda grupperna genomföra ett lucktext1. Gruppen som hade 
underkänt i ämnet engelska tidigare fick mycket lägre resultat på lucktexter men efter en 
termin av läsning hann de nästan ikapp den ordinarie gruppen som undervisades 
traditionellt.  

Om det räcker med enbart läsning eller om det krävs någon uppföljning till läsningen är 
dock något forskare är oense om. Flera forskare har kommit fram till att enbart läsning inte 
utvecklar läsförståelsen utan att aktiviteter kring läsningen är viktiga faktorer (Chou, 2014; 
Mustakim, Mustapha & Lebar, 2014; Rocha Erkaya, u.å.). Chou (2014) observerade lärare i 
årskurs 4 och 5 som använder barnlitteratur i andraspråksundervisningen och kom fram 
till flera fördelar med aktiviteter kring läsning. Resultatet visade att aktiviteter kring 
läsningen uppmuntrade elever till att använda målspråket vid interaktion och diskussion 
med läraren. I en annan studie av Mustakim, Mustapha och Lebar (2014) studerades hur 
lärare använder litteratur i undervisningen. Lärarna i undersökningen använde sig av olika 
metoder för att stötta elever i sin läsning. Några informanter från studien svarade även att 
aktiviteter innan, under och efter läsningen var lämpliga för att utveckla och stärka 
elevernas språkkunnighet. Rocha Erkaya (u.å) är också av denna åsikt. När eleverna 
arbetar med att utforska en bok och dess handling innan läsningen kan det öka deras 
förförståelse.  

Studier av Krashen (2004) och Chou (2014) visade även liknande resultat när det gäller 
inlärningen av ord. Krashen undersökte skillnaden mellan inlärningen av ord genom 
läsning samt endast genom en gloslista, där två studentgrupper deltog. Resultatet visade 
att läsning ökar ordförrådet och förbättrar ordförståelsen eftersom det finns ett 
sammanhang i texten vilket saknas i en gloslista. Liknande resultat fick Chou (2014) när 
observationer, intervjuer och tester genomfördes med elever under en längre period vid 

                                                   

1 Lucktext är en text som saknar vissa ord. Eleven ska fylla i orden som saknas. Lucktexter kan 
användas för att exempelvis öva stavning eller läsförståelse. 
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olika aktiviteter. Läsning av barnlitteratur gav högst resultat i att utveckla elevers 
ordförråd. 

2.5.2 Högläsning 

I Lgr 11 står det att eleverna ska “förstå och tolka innehållet i talad engelska” (Skolverket, 
2016a, s.34) vilket de gör då de lyssnar på ljudböcker eller på lärarens högläsning. Till 
skillnad från självständig läsning är högläsning ett arbetssätt som gynnar även de elever 
som har svårt att läsa själva. Detta medför att dessa elever får en mer likvärdig 
litteraturupplevelse som klasskamraterna eftersom de inte behöver lägga så mycket energi 
på att koncentrera sig på själva texten utan istället kan koncentrera sig på bokens innehåll. 
Högläsning inspirerar också till mer läsning (Jönsson, 2007; Mustakim, Mustapha & 
Lebar, 2014; Lundgren & Ohlis, 2003) och Skolverket (2007) nämner i en undersökning att 
de flesta svenska elever som deltog i undersökningen får lyssna till högläsning minst någon 
gång varje vecka.  

Tidigare nämndes att forskare är oense om huruvida enbart läsning är mest effektivt för 
elevers läs- och skrivförmåga eller om inlämningsuppgifter kopplade till läsningen är 
viktigt. Mustakim, Mustapha och Lebar (2014) undersökte lärare som arbetar med 
litteratur och såg att det var viktigt att stötta eleverna vid exempelvis högläsning för att öka 
deras språkkunnighet. För att ta reda på dilemmat har Mason (2013) undersökt en grupp 
som enbart hörde en berättelse och en annan grupp som hörde berättelsen och gjorde 
inlämningsuppgifter kopplade till den. Resultatet var förvånande. Det visade sig nämligen 
att enbart lyssna på en berättelse är lika mycket eller mer effektivt än att lyssna på en 
berättelse och genomföra inlämningsuppgifter. 

2.5.3 Elevers mångfald samt varierad undervisning i klassrummet 

Elever är olika gällande bland annat kunskapsnivå och intressen och därför kan 
barnlitteratur skapa möjligheter att ta tillvara på dessa olikheter eftersom de kan lyftas 
fram och bli till möjligheter. Användning av barnlitteratur i klassrummet kan även skapa 
variation i undervisningen eftersom elever dels kan arbeta med något annorlunda än 
läromedel. Läsning av berättelser kan ge dem nya upplevelser och erfarenheter 
(Eisenmann, 2013). Eftersom böcker finns i många olika varianter möjliggör det att välja 
de böcker som passar bäst för just det eleverna behöver öva på. Om eleverna behöver träna 
på grammatik eller uttal kan böcker som upprepar vissa uttryck, ett visst fonem eller olika 
prepositioner vara passande (Linse, 2007). Eleverna kan lära sig utan att reflektera över 
det genom att de antingen läser högt själva eller att de upprepar det läraren läser (ibid). 
När elever läser, i form av självständig läsning eller lyssnar på högläsning, får de olika 
upplevelser och erfarenheter även om de läser samma text (Eisenmann, 2013). Dessa 
former av läsning kan anpassas efter elevers olika nivåer och kunskaper. Självständig 
läsning skapar möjligheten för eleverna att läsa böcker i egen takt. Läraren kan, vid arbete 
kring den lästa texten, antingen ge elever med svårigheter mer tid att arbeta med uppgifter 
eller utforma olika uppgifter för olika elever. Det vill säga att elever får arbeta med olika 
aktiviteter eller uppgifter kopplade till läsningen innan, under eller efter läsningen menar 
Eisenmann (2013).  

Vid individuell läsning eller högläsning kan eleverna stöta på olikheter i form av karaktärer 
och miljöer (Lütge, 2013). Läsning kan ge elever erfarenheter och väcka deras känslor för 
att utforska omvärlden. Dessa kan vara allt från trollkarlar, utomjordingar och talande djur 
till magiska världar, andra kulturer och mycket annat som utmanar normen. Litteraturen 
har en förmåga att väcka känslor och kan ge elever möjligheten att skapa kopplingar 
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mellan det lästa och sina egna erfarenheter (Eisenmann, 2013; Lütge, 2013). Barnlitteratur 
innehåller oftast unga huvudpersoner (Eisenmann, 2013) som kan vara i elevernas åldrar. 
Eisenmann (2013) förklarar att tonårsläsare får möjligheten att på så vis identifiera sig 
med böckers huvudpersoner (Eisenmann, 2013). Elever kan då sätta sig in i karaktärer för 
att exempelvis förstå andra människors situation vilket även nämns i Lgr 11 (Skolverket, 
2016a). På samma sätt kan barn stärka sin låga självkänsla genom användning av 
barnlitteratur i undervisningen eftersom aktiviteter kring läsningen kan hjälpa dem att 
uttrycka känslor (Traverso, 2013). 

Ytterligare står det tydligt i Lgr 11 att lärare ska ge elever möjligheten att “öppet redovisa 
och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (Skolverket, 2016a, 
s.12). Forskning och studier av flera forskare visar att barnlitteratur möjliggör diskussion 
om kultur, värderingar, konflikter, vänskap, normer och andra viktiga aspekter i livet 
(Eisenmann, 2013; Ghosn, 2002; Lütge, 2013; Rocha Erkaya, u.å.). Under högläsning kan 
elever diskutera dessa aspekter i klassen. På så vis kan eleverna utveckla förmågan att 
“reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 
och delar av världen där engelska används” (Skolverket, 2016a, s.34). Det kan även få dem 
att utveckla sin identitet och bli tänkande individer (Eisenmann, 2013; Ghosn, 2002; 
Lütge, 2013; Rocha Erkaya, u.å.). Därmed kan det hjälpa eleverna att utveckla 
demokratiska värderingar och förstå människors egenvärde. 

2.6 Sammanfattning 

Enligt en undersökning av Skolinspektionen (2010) verkar läromedel dominera 
undervisningen, dock förekommer barnlitteratur och har länge förekommit i 
engelskundervisningen. Tack vare tillgången till litteratur från bland annat bibliotek finns 
det en stor mängd barnlitteratur. Det kan göra det svårt att välja det lämpligaste 
alternativet men av samma anledning möjliggör det individanpassning i klassrummet och 
även elevinflytande. Arbetssätten och fördelarna med barnlitteratur är också oändliga 
vilket medför att det är oklart vad som ger bäst effekt för elevers lärande eftersom 
forskning pekar mot olika resultat. Däremot är det fortfarande inte fastställt hur 
användningen av barnlitteratur i engelskundervisningen ser ut i skolan idag och vilka 
fördelar lärare ser med dess användning. Frågan är om användningen av barnlitteratur kan 
bero på lärares erfarenheter såsom utbildning, läsvanor och språkvanor. Det är bland 
annat detta vi undersöker i denna studie. 

3 Metod 

Denna studie handlar om 4–6-lärares användning av läromedel och barnlitteratur i 
engelskundervisningen, deras åsikter om vilka fördelar användningen av barnlitteratur i 
engelskundervisningen får för eleverna samt om lärares utbildning, läsvanor eller 
språkvana påverkar användningen av barnlitteratur. I följande avsnitt presenteras hur vi 
gick tillväga vid datainsamlingen samt bearbetningen av data. 

3.1 Datainsamlingsmetod  

Studiens syfte var att undersöka lärares användning av barnlitteratur i förhållande till 
läromedel i engelska i årskurs 4–6 och därför valde vi att göra en kvantitativ studie baserad 
på enkäter. I början av enkäten fanns ett missivbrev (se bilaga 1) bifogat. Enkäten består av 
23 frågor, varav 4 är öppna frågor och 19 är slutna frågor med svarsalternativ (se bilaga 2). 
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Av dessa 19 slutna frågor innehåller 3 ett svarsalternativ där informanterna gavs 
möjligheten att skriva egna svar. Eftersom enkäten var elektronisk gavs informanterna 
möjligheten att svara direkt från en dator, mobil eller surfplatta.  

Mejl med enkäten skickades till 274 engelsklärare för årskurs 4–6 och 4 rektorer. Av 278 
skickade mejl levererades endast 266 vilket innebar att 12 mejl inte gick fram. Efter en 
vecka hade vi endast fått 35 svar och det bestämdes att enkäten skulle läggas upp i två olika 
Facebookgrupper för lärare. Enkäten bifogades i ett inlägg i följande Facebookgrupper: 
Engelska i åk 4–6 som är en sluten grupp och Nätverk för lärare i engelska som är en 
offentlig grupp. Det totala antalet svar blev 86 varav 33 från Facebookgrupperna och resten 
från de kontaktade skolorna.  

Samtliga lärare som fått enkäten via mejl fick en påminnelse med länken till enkäten tio 
dagar efter det första mejlet. Ännu en påminnelse mejlades ut dagen innan enkäten 
stängdes för att ge samtliga en sista möjlighet att besvara den. Facebookgrupperna fick 
endast en påminnelse dagen innan enkäten stängdes eftersom inlägget fortsatt finnas kvar 
i de två grupperna. 

3.2 Informanter 

Studien besvarades av 86 informanter från 32 olika kommuner i Sverige.  

3.3 Bortfall 

Av totalt 86 svar har fyra informanters svar raderats från undersökningen. Bland dessa fyra 
fanns en som svarade att hen inte undervisar i engelska, två som inte svarat på alla frågor 
och en vars svar var identiska med föregående informants, inlämnade bara ett par minuter 
tidigare, där vi inte kunde veta om det var samma person som av misstag svarat en gång till 
eller inte. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Vid distribuering av enkäter har Vetenskapsrådets (2007) fyra huvudkrav tagits hänsyn till. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
och de finns för att skydda integriteten och rättigheterna hos informanterna. Genom att 
förklara studiens syfte för informanterna och även att deras deltagande var frivilligt tog vi 
hänsyn till informationskravet. Genom att ge informanterna möjlighet att delta eller avstå 
från deltagande i studien uppfylls samtyckeskravet. Då informanternas namn inte nämns i 
studien uppfyller vi även konfidentialitetskravet. Informationen som framkommit av 
enkäten används endast i studien, vilket vi informerade informanterna om. I och med detta 
har även nyttjandekravet tagits hänsyn till.  

3.5 Analysmetod 

Alla enkätsvar sammanställdes till en början i ett Exceldokument där varje informant 
tilldelades ett nummer. För att se sammanhang mellan olika svar samt enskilda 
informanters svar tematiserades de utifrån likheter och lades in i ytterligare 
Exceldokument. För att få en överblick över ytterligare kopplingar färgmarkerades svaren 
sedan för lättare sammanställning av antal svar.  I nya Exceldokument lades svaren på 
frågorna vi ville jämföra för att enklare hitta kopplingar mellan informanternas svar. För 
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att exempelvis undersöka i vilken utsträckning lärare som använder barnlitteratur läser 
engelskspråkig litteratur på fritiden lades endast enkätens fråga 8 och 20 i ett separat 
Exceldokument för att på så sätt tydliggöra sambandet. De öppna frågorna lades in i 
enskilda dokument eftersom informanterna svarade med egna ord. De svar som liknade 
varandra färgmarkerades i samma färg för att få grupper om svar. Resterande enskilda svar 
fick en egen grupp som kallades ”övrigt”. 

4 Resultat och diskussion 

Nedan redovisas resultat följt av diskussion. Resultatet är uppdelat i sju avsnitt som 
motsvarar enkätfrågorna. 

4.1 Användning av barnlitteratur och läromedel 

Angående användningen av barnlitteratur i engelskundervisningen i allmänhet visar 
Skolinspektionens undersökning (2010) att det är underordnat jämfört med läromedel, 
vilket är det undervisningsmaterial som är mer dominant (Skolverket, 2015a). 
Informanternas svar har dock visat motsatsen eftersom 60 av 82 informanter använder 
barnlitteratur. Även om majoriteten av informanter använder barnlitteratur gör de det i 
mindre utsträckning än läromedel (se figur 1). Av de 60 informanter som använder 
barnlitteratur anger 70% att de använder barnlitteratur i mindre utsträckning än läromedel 
medan endast 11,3% använder mer barnlitteratur än läromedel. För övriga 17,7% är 
användningen lika.  

 
Figur 1: Informanternas skattning av sin användning av barnlitteratur i förhållande till läromedel. 

Majoriteten av de 60 informanterna använder barnlitteratur i form av berättelser, 
vilket redovisas i figur 2. De informanter som gav egna svar nämnde även 
barnlitteratur, serier, faktaböcker, sagor, pjäser och nyheter. 
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Figur 2: Vilken typ av barnlitteratur informanterna använder i undervisningen (flervalsfråga). 

Informanternas svar visade även att majoriteten informanter använder högläsning vid 
arbete med barnlitteratur i klassrummet. Denna data redovisas i figur 3 och visar även att 
självständig läsning är ett annat populärt svar. De informanter som gav egna svar nämnde 
ledtrådslekar, redovisning av fakta, sant eller falskt, läsläxa, ordkunskap, smartboard, 
grammatik och textsamtal. 

 

Figur 3: Aktiviteter informanterna använder kring läsningen av barnlitteratur.2 

Av de 22 informanter som svarade att de inte använder barnlitteratur i undervisningen 
angav 8 att de använt det tidigare. Tre av dessa informanter svarade att det beror på vilken 
årskurs de undervisar, två informanter angav att det beror på nivån eleverna befinner sig 
på; den ena angav att det beror på att eleverna är osäkra och att det är ont om tid och den 
andra svarade att det kan vara svårt för eleverna att förstå litteraturen utan stöd. Tre 
informanter gav ingen orsak till varför de inte använder sig av barnlitteratur just nu. 

4.1.1 Diskussion 

Enligt Skolinspektionens (2010) undersökning används mestadels traditionella 
undervisningsmaterial, såsom läroböcker, i skolan. Undersökningens resultat stämmer 
                                                   

2 I tabellen förekommer fri läsning vilket vi hänvisar till som självständig läsning. 
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mestadels överens med denna studie. Majoriteten av informanterna svarade att de 
använder barnlitteratur i undervisningen men för det mesta används det i mindre 
utsträckning än traditionella läromedel. Sju informanter använder barnlitteratur i större 
utsträckning än läromedel. Skolverket (2015a) föreslår att anledningen till bristen på 
användning av annat än läromedel kan vara att det krävs mer planeringstid, vilket 
möjligtvis kan stämma för våra informanter. Detta kan även vara en möjlig anledning till 
att vissa informanter slutade använda barnlitteratur, vilket några informanter nämnde. De 
tillade att det även berodde på elevers osäkerhet. Detta resultat motsäger flera forskare 
vilka har påpekat att barnlitteratur och läsning kan stärka elevers självkänsla (Eisemann, 
2013; Traverso, 2013). Vi anser att det kan vara svårt att arbeta med litteratur när elever är 
osäkra men successivt utvecklar de sin läsförmåga och blir bättre läsare, vilket vi upplevt 
under våra VFU-perioder. Krashen (2004) delar dessa åsikter och menar att elever behöver 
tid för och uppmuntran till läsning. Vidare angav 11 informanter att de använder 
barnlitteratur och läromedel i lika stor utsträckning och en lärare nämnde att hen är 
medveten om att läromedel inte täcker allt i läroplanen (Skolverket, 2016a).  I en rapport 
av Balke (1990) nämns det att lärare som saknar kunskap inom ett visst ämne tenderar att 
hålla fast vid traditionella undervisningsmaterial såsom läromedel. Det kan därför vara en 
orsak till varför en del lärare väljer att arbeta med läromedel. Det är viktigt att ta hänsyn 
till, enligt flera informanter, vilken årskurs eleverna går i. Flera informanter svarade att 
deras användning av barnlitteratur beror på vilken årskurs de undervisar i. Vi är medvetna 
om att informanternas svar möjligtvis kan bero på elevgruppens kunskapsnivå. Däremot 
anser vi att möjligheten till användningen av barnlitteratur bör finnas oavsett elevers nivå. 
Ifall eleverna har svårt att läsa själva kan högläsning vara lösningen. Flera informanter är 
osäkra på användningen av barnlitteratur fastän forskning visar att läsning kan stärka 
elevers självkänsla och därför behöver eleverna uppmuntras till läsning (Eisenmann, 2013; 
Krashen, 2004; Traverso, 2013).  

Studiens resultat visar att få lärare använder barnlitteratur i större utsträckning än 
läromedel. Krashen (2013) nämner i en artikel att ju mer elever läser, desto bättre blir de 
på att läsa. Vidare menar forskaren att de elever som läser mer också får bättre 
skolresultat. Det är därför värt att nämna att resultatet av vår undersökning visar att 7 
informanter väljer att använda barnlitteratur i större utsträckning än läromedel. 
Högläsning är enligt informanterna det mest använda arbetssättet vid arbete med 
barnlitteratur. Flera forskare anser att högläsning är en stark faktor som ökar viljan att läsa 
hos barn (Jönsson, 2007; Mustakim, Mustapha & Lebar, 2014; Lundgren & Ohlis, 2003). 
Elever som har svårt att läsa får genom högläsning samma läsupplevelse som sina 
klasskamrater eftersom de kan koncentrera sig på bokens innehåll istället för att lägga allt 
fokus på själva läsningen (Kolb, 2013; Lundgren & Ohlis, 2003) och kanske är det därför 
många informanter använder sig av arbetssättet. 

Självständig läsning var ett annat populärt arbetssätt enligt informanterna. Kolb (2013) 
observerade hur elever läser böcker och hur de påverkas av det och såg att elever som fick 
möjligheten till självständig läsning blev mer motiverade, fick bättre självkänsla samt 
förbättrad läsförmåga. Det kan alltså vara en god idé att anpassa texter så att alla elever 
oavsett läsförmåga kan ta del av dem. Kolb (2013) observerade flera EFL-klassrum och såg 
upprepande mönster gällande elevers läsning. Resultatet visade att elever använder sig av 
bilder som finns i böcker för att förstå innehållet. Bilder och lässtrategier hjälpte även 
eleverna att förstå och förutsäga vad som skulle hända längre fram i berättelsen (Kolb, 
2013; Westlund, 2012). Ytterligare visade resultatet att när elever fick höra berättelsen 
läsas högt kunde de enklare följa med i texten och koppla ord med uttal. Studien av Kolb 
(2013) visade slutligen att självständig läsning påverkade elevers motivation, självkänsla 
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och läsförmåga på ett positivt sätt. Resultatet av denna studie visade att en del informanter 
som använder sig av självständig läsning eller högläsning har nämnt att barnlitteratur har 
visats vara effektiv för att öka elevers motivation och självkänsla, vilket bekräftar det Kolb 
menar. Resultatet från informanternas svar (se figur 3) överensstämmer med studier 
beskrivna av Krashen (2004) som visar att självständig läsning och gemensam högläsning 
förbättrade elevers resultat i läs-och hörförståelse, grammatik och skrivande.   

Flera forskare har kommit fram till att enbart läsning inte utvecklar läsförståelsen utan att 
aktiviteter kring läsningen är viktiga faktorer (Chou, 2014; Mustakim, Mustapha & Lebar, 
2014; Rocha Erkaya, u.å.). Chou (2014) menar, efter att ha observerat och intervjuat elever, 
att barnlitteratur kan gynna elever när det är integrerat med tydliga lärandemål och syften. 
Däremot argumenterar Krashen (2004) emot detta och menar att självständig läsning utan 
aktiviteter kring den kan resultera i förbättrad läs- och skrivförmåga. Krashen menar att ju 
mer självständig läsning elever har desto bättre läsare blir de. Ytterligare menar forskaren 
att övningar och aktiviteter inte hjälper elever att bli bättre läsare utan för att utveckla 
läsförmågan behöver elever enbart läsa (Krashen, 2004). Mason (2013) visar liknande 
resultat i en undersökning där en grupp elever som lyssnade på en berättelse jämfördes 
med en annan grupp som både lyssnade på berättelsen och genomförde 
inlämningsuppgifter kopplade till den. Det fanns ingen skillnad i undersökningens resultat 
utan att enbart lyssna på berättelsen visade sig ha lika stor eller till och med större effekt än 
den traditionella metoden. Vi ser att en kombination av självständig läsning och 
läsaktiviteter är lämpligast. Detta eftersom forskning kring enbart självständig läsning tar 
upp att läsförmågan utvecklas medan läsaktiviteter även utvecklar läsförståelsen. Därför är 
det värt att notera att studiens resultat visar att flertalet informanter använder självständig 
läsning och högläsning som arbetsmetoder. 

Majoriteten av samtliga 82 informanter, som figur 2 visar, använder barnlitteratur i form 
av berättelser. Svaret som kommer nära efter är filmade/digitaliserade berättelser. Tidigare 
nämndes det att barnlitteratur finns i flera olika varianter, exempelvis kan berättelser läsas 
som helhet, förkortad version eller som talbok (Larsson, 2012; Westlund, 2012). Elever 
behöver läsa för att utveckla en läsvana, vilket till skillnad från böcker i andra medier, sker 
genom läsning (Krashen, 2004). Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad 
mellan dessa olika medier. Även om alla har samma innehåll behöver det inte betyda att 
alla medier utvecklar elevers läsvana. Därför kan det vara intressant att notera, som figur 2 
visar, att flera informanter läser berättelser istället för att använda filmer/digitaliserade 
berättelser.  

4.2 Elevinflytande 

De 60 informanter som använder barnlitteratur i undervisningen tillfrågades om eleverna 
har möjligheten till inflytande vid val av litteratur eller om det är läraren själv som 
bestämmer vad klassen ska arbeta med. 34 av informanterna angav att eleverna inte är 
med och väljer barnlitteraturen som används medan resterande 26 informanter svarade att 
eleverna får välja. Bland de informanter som svarade på vilka fördelar de ser med 
barnlitteratur i undervisningen svarade en att hen utgår från elevernas intressen och anser 
att barnlitteratur bidrar till att eleverna får inflytande över sitt eget skolarbete, se bilaga 2, 
fråga 17. 

4.2.1 Diskussion 

I Lgr 11 (Skolverket, 2016a s.15) står det under “elevernas ansvar och inflytande” att varje 
elev gradvis ska få större inflytande över sin utbildning och utöver det är det viktigt att 
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varje lärare möjliggör elevinflytande när det gäller undervisningens innehåll. Skillnaden 
mellan informanternas svar är inte stor men pekar ändå på att majoriteten informanter 
inte låter eleverna bestämma, vilket går emot läroplanen. Studien säger dock ingenting om 
huruvida eleverna har inflytande över andra delar av undervisningen. Att ge eleverna 
möjligheter att välja barnlitteratur har sina konsekvenser och kan ses från två olika 
perspektiv; dels behöver den väljas med omsorg (Ghosn, 2002), dels är det motiverande 
för elever när de får bestämma vad de vill läsa (Kolb, 2013). I stället för att låta eleverna 
välja litteratur på egen hand kan läraren välja flera olika sorters berättelser och böcker i 
olika genrer för att sedan låta eleverna välja från dessa. På så vis får eleverna välja men 
valet är underbyggt med didaktik. Skolinspektionen (2014) menar att elever inte ska 
bestämma över allt i undervisningen men mindre delar av det. Genom att ge elever 
möjligheten till inflytande kan deras motivation öka (Kolb, 2013; Skolinspektionen, 2014) 
eftersom elever som menar att de inte har inflytande över undervisningen känner sig 
mindre stimulerande av den. När det gäller elevinflytande visar Skolinspektionens 
granskning att var tredje grundskola brister i det området (Skolinspektionen, 2014) och 
detta syns även i resultatet av denna studie.  

4.3 Barnlitteratur i klassrummet 

4.3.1 Syftet med användningen av barnlitteratur 

De främsta anledningarna till att använda barnlitteratur i undervisningen, enligt 
informanterna, är att stärka elevers ordförråd (se figur 5). De informanter som gav egna 
alternativ svarade att eleverna vågar mer, känner att de kan, får läsa autentisk engelska, 
utveckla hörförståelse, prova på genreövningar, uppleva olika texter och skapa underlag för 
samtal med och respekt för andra. 

 

Figur 4: Informanternas syfte med användningen av barnlitteratur i undervisningen (flervalsfråga). 

4.3.1.1 Diskussion 

Informanterna som svarade att syftet med att använda barnlitteratur är att stärka elevers 
ordförråd menar att läsning hjälper elever att lära sig nya ord. Krashen (2004) nämner att 
de som läser mer på sitt andraspråk skriver bättre på det språket och om ett ord läses flera 
gånger ökar förståelsen för ordet varje gång det läses. På så vis förbättras grammatiken och 
ordförrådet med tiden och i den bemärkelsen är det viktigt att elever får använda och höra 
engelska i klassrummet. Vidare nämns det av Krashen (2004) och Mason (2013) att 
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barnlitteratur hjälper elever att utveckla ett större ordförråd. Studien av Mason jämförde 
en grupp som tränade på ord genom en gloslista och en annan som fick höra en berättelse 
som innehöll orden. Resultatet visade att gruppen som lärde sig genom litteratur kom ihåg 
flera ord efter en vecka jämfört med gruppen som endast tränade på en lista med ord. 
Krashen (2004) är av liknande åsikt när det gäller ordinlärning och menar att det blir 
tydligt att sammanhang är hjälpsamt när det kommer till att öka sitt ordförråd. Detta 
återspeglas i våra resultat såtillvida att informanterna anser att det vanligaste syftet är att 
stärka ordförrådet. Flera informanter har även svarat deras syfte är att förbättra elevers 
läsförståelse (se figur 4). Både Westlund (2012) och Kolb (2013) belyser att läsning främjar 
elevers läsförståelse. Vid högläsning eller självständig läsning lär sig elever samtidigt att 
använda lässtrategier till hjälp för att förstå olika texter. På så vis kan elevernas 
läsförståelse förbättras.  

En informant svarade att barnlitteratur har stärkt elevers mod och hjälpt dem att inse att 
de kan mer än vad de tror. Detta har resulterat i att eleverna vågar prata och använda 
språket mer. Detta är av värde eftersom Pinter (2006) beskriver att barn ofta får en rädsla 
och minskad språklig aktivitetslust när de börjar skolår fyra på grund av puberteten. 
Traverso (2013) lyfter liknande resonemang och nämner att elevers självkänsla oberoende 
ålder kan stärkas vid användning av barnlitteratur. Det finns en enorm variation inom 
barnlitteratur och den kan användas som hjälpmedel vid inlärning av olika lärandemål. 
När eleverna arbetar med exempelvis rim och ramsor tränar de på uttal och prosodi (Linse, 
2007) och genom läsning av autentiska texter lär sig eleverna mer om grammatik, ord och 
uttryck samt empati (Eisenmann, 2012; Krashen, 2013; Traverso, 2013).  

4.3.2 Fördelar med barnlitteratur 

Samtliga 82 informanter fick en öppen fråga angående vilka fördelar de anser att 
barnlitteratur har för elever. 62 informanter svarade på frågan. Som figur 5 visar angav 
majoriteten att barnlitteratur kan öka elevers motivation. 

 

Figur 5: Barnlitteraturanvändningens fördelar för eleverna enligt informanterna.3  

                                                   

3 Diagrammet redovisar en öppen fråga där informanterna själva fick skriva sina svar. Flera 
informanter hade liknande svar vilka hamnade i samma kategori. 
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4.3.2.1 Diskussion 

Eleverna ska utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 
2016a). Genom läsning av barnlitteratur ges elever möjligheten att diskutera och jämföra 
kultur- och samhällsfrågor samt andra viktiga frågor om livet (Eisenmann, 2013; Ghosn, 
2002; Lütge, 2013; Rocha Erkaya, u.å.). Det är värt att notera att endast två informanter 
svarade att dessa fördelar går att se hos elever vid arbete med barnlitteratur, och därför 
kanske det skulle varit ett svarsalternativ till frågan.   

I Lgr 11 (Skolverket, 2016a) står det att undervisningen ska vara kopplad till elevers 
intressen. Berättelser om exempelvis fotboll, hästar eller rymden kan vara utgångspunkten 
(Westlund, 2012) och lärare kan på ett enklare sätt nå alla elever när de inkluderar böcker i 
olika genrer i undervisningen (Chou, 2014; Rocha Erkaya, u.å.; Westlund, 2012). En 
informant anger detta som orsaken till att hen väljer litteraturen de ska arbeta med 
eftersom eleverna då får möta litteratur de vanligtvis inte skulle ha valt själva. På så vis kan 
eleverna vidga sina vyer trots att det i detta fall är motsatsen till elevinflytande. En fördel 
med att läraren väljer litteratur trots att det går emot elevinflytande är att variation enligt 
Kolb (2013) kan vara ytterligare en anledning till ökad motivation hos elever och det är 
något våra informanter nämner som en effekt av användandet av barnlitteratur. Om 
läraren utgår från elevers intressen ökar samtidigt elevers motivation för läsning vilket 
majoriteten av informanterna nämner som den största fördelen med barnlitteratur.  

Endast ett fåtal informanter nämnde att barnlitteratur kan individanpassas, vilket de 
nämnde som fördelar med att använda barnlitteratur i undervisningen. Det står tydligt 
skrivet i Lgr 11 (Skolverket, 2016a) att lärare bör se alla individer utifrån deras egenskaper, 
förutsättningar och behov. Berättelser går att anpassa efter elevers intressen och även 
beroende på elevers kunskapsnivåer (Chou 2014; Rocha Erkaya, u.å.; Westlund, 2012). En 
informant nämnde att barnlitteratur kan användas kompletterande eftersom läromedel 
inte alltid täcker allt som finns i kursplanen även om den är anpassad till den. Det är värt 
att notera att inte fler informanter nämnde detta eftersom Skolverket (2015a) nämner att 
det är viktigt att lärare är medvetna om det. Därför skulle en kombination av de båda 
materialen vara lämpligast för eleverna. 

4.3.3 Effekter för elevers lärande 

De 60 informanter som använder barnlitteratur fick en öppen fråga om vilka effekter de 
sett att barnlitteratur har på elevers inlärning. Till skillnad från vad informanterna anser 
vara fördelar med barnlitteratur ställdes denna fråga för att få kunskap om vilka effekter 
informanterna har sett när de använt barnlitteratur i klassrummet. 57 informanter 
besvarade frågan och svaren kategoriserades eftersom flera effekter nämndes. Majoriteten 
angav, som figur 6 visar, att elevers läs- och hörförståelse förbättras vid användning av 
barnlitteratur. 
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Figur 6: Barnlitteraturanvändningens effekter för eleverna enligt informanterna.4   

4.3.3.1 Diskussion 

Den mest synliga effekten av barnlitteratur i engelskundervisningen på elever, enligt 
informanterna, är förbättrad läs- och hörförståelse. Läsförståelse har lyfts fram tidigare av 
Westlund (2012) och Kolb (2013) som effekter på elevers lärande genom arbete med 
barnlitteratur. Vid högläsning gynnas elevers hörförståelse eftersom de hör hur ord ska 
uttalas. Dessutom gynnar läsning elevers motivation (Chou, 2014; Kolb, 2013; Rocha 
Erkaya, u.å.; Westlund, 2012). Som tidigare nämnts lyfter Chou (2014) även fram att 
högläsning gynnar hörförståelsen. Flera informanter svarade att ordförrådet ökar vid 
läsning (se figur 6) vilket är mycket relevant då flera forskare, bland annat Krashen (2004) 
och Mason (2013), har lyft fram det. I studien av Krashen undersöktes skillnaden mellan 
inlärningen av ord genom litteratur och genom glosor där två studentgrupper deltog. 
Resultatet visade tydligt att sammanhang är viktigt för inlärningen och ordförståelsen och 
därför var användningen av litteratur mest gynnande. Det är därför betydelsefullt att 
informanterna ser barnlitteraturens fördelar och samtidigt ser dess effekt för eleverna. 

Några informanter har nämnt att de sett att elever vågar mer vid användning av 
barnlitteratur vilket nämnts i tidigare avsnitt av Traverso (2013). Dessutom har fåtalet 
informanter svarat att elevers skrivförmåga utvecklas vid arbete med barnlitteratur fastän 
forskning har belyst det tydligt. Krashens (2004; 2013) studie kring elever i årskurs 4 och 5 
visade att genom läsning utvecklades inte bara elevers hör- och läsförmåga utan även deras 
skrivförmåga. 

4.4 Tillgång till engelskspråkig barnlitteratur 

Samtliga 82 informanter tillfrågades om det finns ett skolbibliotek på skolan de jobbar på. 
Av 82 tillfrågade informanter svarade 76 att det finns ett skolbibliotek på deras skola. 
Därefter tillfrågades informanterna om tillgången till engelskspråkig litteratur på 
skolbiblioteket. Som figur 7 visar angav majoriteten av informanterna att det finns 
                                                   

4 Öppen fråga där informanterna själva fick skriva sina svar. Liknande svar sammanställdes i samma 
kategori.  
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engelskspråkig barnlitteratur på skolbiblioteket. Orsaken till varför minoriteten 
informanter inte vet om det finns engelskspråkig litteratur på biblioteket saknas. En 
informant valde att inte besvara frågan. 

 

 
Figur 7: Informanternas tillgång till engelskspråkig litteratur i skolbiblioteket. 

Av de 76 informanter som angav att det finns ett skolbibliotek använder 54 informanter 
barnlitteratur i undervisningen. Figur 8 visar om det finns engelskspråkig barnlitteratur 
tillgänglig på skolbiblioteket bland de informanter som använder barnlitteratur. Resultatet 
visar att majoriteten har kännedom om att det finns. Minoriteten informanter angav att de 
inte vet. 

 

 
Figur 8: Tillgång till engelskspråkig litteratur i skolbiblioteket bland lärare som använder 
barnlitteratur i undervisningen. 

22 informanter använder inte barnlitteratur i engelskundervisningen men har ett 
skolbibliotek. Figur 9 visar att endast hälften av informanterna har kännedom om att 
engelskspråkig barnlitteratur finns på biblioteket. 
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Figur 9: Tillgång till engelskspråkig barnlitteratur i skolbiblioteket bland lärare som inte använder 
barnlitteratur i undervisningen. 

4.4.1 Diskussion 

Frågan om skolbibliotek ställdes för att ta reda på om informanterna har möjlighet att få 
tag på engelsk barnlitteratur på skolan. Enligt Skolinspektionen (2016) ska alla elever ha 
tillgång till skolbibliotek som antingen finns på skolområdet eller på rimligt avstånd från 
skolan. Detta lyfter även Krashen, Lee och McQuillan (2012) fram och menar att bibliotek 
är den faktorn som är mest avgörande för att barn i allmänhet ska läsa och uppmuntras till 
läsning. Krashen (2004) lyfter fram att barn som har tillgång till litteratur i skolan läser 
mer. Sex informanter anger att skolbibliotek saknas på deras arbetsplats men det är värt 
att notera att dessa sex informanter trots avsaknaden av skolbibliotek använder sig av 
barnlitteratur i undervisningen, vilket innebär att deras elever får tillgång till litteratur på 
annat vis. Larsson (2012) och Westlund (2012) menar, att litteratur i form av talböcker och 
elektroniska böcker idag sprids enkelt inom olika medier. Detta kan möjligtvis vara 
orsaken till att skolorna använder litteratur trots avsaknaden av skolbibliotek. Trots dess 
tillgänglighet inom olika medier är det viktigt att elever uppmuntras att besöka bibliotek 
eftersom det kan skapa viljan att låna fler böcker och läsa mer (Krashen, 2013). Skolverkets 
(2007) undersökning visar även att endast hälften av eleverna i svenska skolor besöker ett 
bibliotek någon gång i veckan. 21 informanter angav i enkäten att det saknas 
engelskspråkig litteratur på skolbiblioteket medan 3 informanter inte visste om det finns. 
Med tanke på Skolverkets (2007) undersökning som visar på att det oftast saknas litteratur 
på andra språk än svenska på många av de undersökta skolbiblioteken är det inte konstigt 
att ungefär en fjärdedel av informanterna saknar engelskspråkig litteratur på 
skolbiblioteket. Vår studie visade dock att 18 informanter trots avsaknaden av 
engelskspråkig barnlitteratur eller kunskap om dess tillgång i skolbiblioteket ändå 
använder engelskspråkig barnlitteratur i undervisningen. 

4.5 Lärares språkanvändning och läsvanor 

I detta avsnitt presenteras data om lärares språkanvändning av engelska i klassrummet och 
på fritiden, lärares läsvanor på fritiden samt kopplingar mellan dessa och lärares 
användning av barnlitteratur. 
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4.5.1 Lärares språkanvändning 

Samtliga 82 informanter talar engelska under lektionstid i varierande grad. Som figur 
10 visar angav majoriteten av informanterna att de talar engelska mer än hälften av 
lektionstiden. Två informanter valde att inte besvara frågan.  

 

Figur 10: Informanternas skattning av mängden engelska de talar i klassrummet. 

Vidare visar resultatet att majoriteten av informanterna talar engelska på fritiden en gång i 
månaden (se figur 11). 

 

Figur 11: Informanternas skattning av mängden engelska de talar på fritiden. 

 

Till skillnad från föregående diagram visar figur 14 att användningen av engelska i 
klassrummet påverkar användningen av barnlitteratur. Ju mer mängd engelska som talas i 
klassrummet, desto mer används barnlitteratur. Det går att se bland de informanter som 
talar engelska mer än hälften av lektionstiden att en stor majoritet använder barnlitteratur.  
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Figur 12: Sambandet mellan användningen av barnlitteratur och mängden talad engelska i 
klassrummet.  

Informanterna fick även möjligheten att lägga till en eventuell kommentar till frågan. 
Endast en informant kommenterade att hen pratar uteslutande engelska under 
engelsklektionerna. Tre informanter angav att de pratar engelska nästan uteslutande. 
Sju informanter angav att det beror på årskurs och att de i årskurs fyra talar engelska 
mindre del av lektionen än i en årskurs 6-klass. Fem informanter sa att de talar 
engelska men översätter sedan till svenska. Sammanlagt tio informanter angav att 
orsaken till att de talar svenska är för att undvika missförstånd vid exempelvis 
information om prov eller vid grammatikundervisning. Informanterna som svarade 
att det beror på vilken årskurs nämnde också att de successivt ökar mängden talad 
engelska under lektionen. Däremot nämnde ingen av informanterna vilken årskurs de 
för tillfället undervisar i vilket kan påverka mängden talad engelska i klassrummet. 

4.5.1.1 Diskussion 

I Lgr 11 står det att eleverna ska “förstå [...] innehållet i talad engelska” (Skolverket, 2016a, 
s.34). Detta sker bland annat när elever lyssnar på när läraren pratar eller vid högläsning.  
Lightbown och Spada (2013) menar att elever automatiserar och börjar tala mer om de får 
höra och tala det språk de försöker lära sig. Det är därför värt att notera att studiens 
samtliga informanter talar engelska i klassrummet och det är tydligt i resultatet att de som 
använder barnlitteratur talar mer engelska under lektionstiden, se figur 14. 

Majoriteten av informanterna som talar engelska mer än hälften av undervisningstiden 
använder barnlitteratur i undervisningen. Bland lärare som talar engelska ungefär hälften 
av tiden används också barnlitteratur av majoriteten, även om skillnaden är liten mot de 
informanter som inte använder barnlitteratur. Av de lärare som talar engelska mindre än 
hälften av undervisningstiden använder endast en informant barnlitteratur. Detta resultat 
pekar mot att ju mer engelska som talas i klassrummet, desto mer används barnlitteratur i 
undervisningen. Scott & Ytreberg (1990) menar att det gör “[...] all skillnad i världen om 
läraren känner sig bekväm med vad han/hon gör” (Vår översättning) (Scott & Ytreberg, 
1990, s.10). Pinter är av liknande åsikt och menar att “lärares självförtroende och vilja att 
använda språket naturligt i klassrummet är en huvudbeståndsdel för framgång” (Vår 
översättning) (Pinter, 2006 p. 39). Något som naturligtvis påverkar detta resultat är det 
faktum att informanterna anpassar mängden talad engelska i klassrummet beroende på 
vilken årskurs de undervisar i, vilket vi är fullt medvetna om. 

De informanterna som använder barnlitteratur i undervisningen talar mer engelska under 
lektionstiden. Det går alltså att urskilja ett samband mellan lärares språkvanor och 
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användningen av barnlitteratur i undervisningen. Genom att lyssna på läraren när hen 
pratar engelska kan eleverna även utveckla sin hörförståelse (Chou, 2014).  

4.5.2 Lärares läsvanor 

Samtliga 82 informanter tillfrågades hur mycket de läser engelskspråkig skönlitteratur på 
fritiden. Figur 15 visar att majoriteten sällan läser engelskspråkig skönlitteratur. 

 

Figur 15: Lärares läsning av engelskspråkig skönlitteratur på fritiden. 

Sambandet mellan läsning och användning av barnlitteratur i undervisningen framgår inte 
och därför kopplades dessa i figur 17. Den visar att majoriteten informanter som använder 
barnlitteratur i undervisningen läser mer på fritiden jämfört med informanterna som inte 
använder barnlitteratur. 

  

Figur 17: Läsning av engelskspråkig skönlitteratur på fritiden bland lärare som använder respektive inte 
använder barnlitteratur. 

4.5.2.1 Diskussion 

Det ingen stor skillnad i antalet informanter som sällan läser engelskspråkig litteratur på 
fritiden och de som gör det ofta, se figur 17. Om lärare läser på fritiden och pratar om det 
framför eleverna kan de uppmuntra till läsning. Dessutom kan det betyda att lärare som 
läser engelskspråkig litteratur på fritiden förbättrar sitt eget språk och på så vis blir bättre 
förebilder för elever. Det är viktigt att eleverna har vuxna föredömen som uppmuntrar till 
läsning insisterar Krashen (2004) samt Stommen och Mates (2004). Om den förebilden 
finns så kanske eleverna uppmuntras till läsning vilket i sin tur ökar deras lust att lära 
(Skolverket, 2016b). När elever har förebilder de vill efterlikna i någonting blir de 
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uppmuntrade till det (Bucher, 1997; Rose, 2004; Wlodkowski, 1978). Elevers läsfrekvens i 
och utanför skolan påverkas av en vuxen förebild (Anderson m.fl., 1988; McKool, 2007) 
men majoriteten av informanterna läser engelskspråkig skönlitteratur endast en gång om 
året på fritiden. Elevers läsning beror på om läraren prioriterar läsning i klassrummet och 
ger eleverna möjligheten till självständig läsning (Anderson m.fl., 1988, Campbell, 1989).  
 

En hypotes vi hade är att lärare som läser på fritiden kanske är mer benägna att läsa i 
klassrummet medan eleverna läser eftersom de då har ett egenintresse. Studiens resultat 
visar inte detta eftersom vi inte frågat efter vad lärarna gör under tiden eleverna läser men 
det kan vara viktigt att läraren läser under tiden eftersom det är en viktig faktor för att 
elever ska vilja läsa (Anderson m.fl., 1988; McKool, 2007). Detta belyser även Eisenmann 
(2013) och menar att lärare ska vara förebilder och läsa samtidigt som eleverna läser. 
McKool (2007) studerade villiga och ovilliga läsare och kom fram till att elever som var 
villiga att läsa kände någon som rekommenderade läsmaterial till dem. På grund av det 
uppmuntrades de och blev mer positiva till läsning. Stommen och Mates (2004) kom fram 
till liknande resultat när de studerade elever i årskurs 6 och 9 för att undersöka deras 
inställning till läsning och vilka faktorer som utvecklade läslust hos eleverna. Deltagarna i 
studien menade att de blivit inspirerade att läsa av andra personer. Vidare visade resultatet 
att elever som var ovilliga att läsa saknade en förebild som uppmuntrade till läsning. Av 
den anledningen minskade deras läslust fastän eleverna varit relativt intresserade av att 
läsa tidigare. Av den anledningen anses det viktigt att eleverna har en läsande förebild 
(Stommen & Mates, 2007).  

4.6 Behöriga lärare 

I detta avsnitt behandlas behörigheten hos informanterna som undervisar i engelska 
respektive använder barnlitteratur i undervisningen. 

Diagrammet visar att majoriteten av behöriga lärare använder barnlitteratur i 
undervisningen (se figur 18). Av de informanter som inte använder barnlitteratur är lika 
många behöriga i både engelska och barnlitteratur som obehöriga i något av dem eller 
båda. Några informanter använder barnlitteratur fastän de inte har behörighet. 

 
Figur 18: Utbildning bland lärare som använder respektive inte använder barnlitteratur. Varje 
informant räknas endast med en gång, vilket innebär att om utbildning i exempelvis engelska saknas 
räknar vi inte med hen i “saknar båda”. 
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4.6.1 Diskussion 

Utbildning och behörighet är viktiga för lärare. Det finns en tendens hos lärare som saknar 
behörighet i ett visst ämne att undvika områden som de är osäkra på och istället fokusera 
på andra områden som de är mer säkra på (Ahlquist, 2015). Exempelvis kan läraren 
undvika läsning genom att rikta in sig på grammatik. Enkätsvaren visade att 12 
informanter saknar behörighet i engelska. Det är ett litet antal med tanke på att 82 
informanter besvarade enkäten men samtidigt är det enligt Skollagen (SFS 2010:800) 
endast behöriga lärare som ska bedriva utbildning. Granskning utförd av Skolinspektionen 
(2014) visar att det finns samband mellan lärares behörighet och undervisningens kvalitet. 
Granskningen från Skolinspektionen visar att elever som undervisas av ämnesbehöriga 
lärare får större möjlighet att utveckla de förmågor som finns i läroplanen och läraren 
anpassar i högre grad undervisningen till elevernas behov och erfarenheter. I en rapport av 
Balke (1990) nämns det att lärare som saknar kunskap inom ett visst ämne tenderar att 
hålla fast vid traditionella undervisningsmaterial såsom läromedel. Ändå finns det stor 
brist på behöriga lärare och Skolinspektionen (2014) nämner att var tredje grund- och 
gymnasielärare saknar behörighet i sina undervisningsämnen och var femte lärare som 
arbetar i skolan saknar lärarlegitimation. Majoriteten av informanterna som har utbildning 
i barnlitteratur och engelska använder barnlitteratur i undervisningen men studien visar 
även att ett fåtal informanter använder barnlitteratur trots att det inte ingått i deras 
utbildning. Däremot visar resultatet att majoriteten informanter som använder 
barnlitteratur har utbildning i det.  

5 Sammanfattande diskussion och slutsats 

I följande avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och förslag till 
fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

En enkätstudie valdes för att få översikt över användningen av barnlitteratur i 
engelskundervisningen för årskurs 4–6 bland engelsklärare i Sverige. Studien är begränsad 
eftersom antalet informanter är litet, och svaren kan därför inte generaliseras.  

Majoriteten av frågorna i enkäten är slutna eftersom det kan kännas tidskrävande för 
informanterna att svara på öppna frågor även om det finns fördelar med dessa. En fördel är 
att frågorna inte leder informantens tankar i en viss riktning utan ger hen friheten att svara 
med egna ord. De öppna frågorna kan däremot ha varit svårtolkade vilket kan ha inneburit 
att informanterna valt att svara det som låg närmast men ändå inte är det svar hen 
egentligen vill ge (Bryman, 2011). När det gäller slutna frågor har de flera fördelar. De är 
lätta att ställa och besvara, de ökar jämförbarheten i svaren och kan klargöra innebörden 
av en viss fråga för informanten om hen är osäker. Samtidigt kan slutna frågor irritera 
informanterna om de inte tycker att det finns något passande alternativ menar Bryman 
(2011), men som nämnts tidigare har detta lösts genom att lägga till ett svarsalternativ där 
informanten kan skriva ett eget svar.  

Frågor som är av stor vikt för studien bör vara obligatoriska så att de inte går att undgå. 
Det missade vi i vår enkätdesign. På grund av att vissa informanter inte svarat på frågor 
som varit relevanta för fortsatta frågor raderades alla svar från några informanter. Vissa 
frågor borde också ha lagts till för att få en tydligare överblick över informanternas 
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bakgrund, exempelvis undervisningsspråk eller om hen jobbar på fristående eller 
kommunal skola. Vi valde från början att rikta oss mot kommunala grundskolor men 
eftersom enkäten lades ut i Facebookgrupper kan vi inte garantera att alla informanter 
jobbar på kommunala grundskolor. Anledningen till att vi intresserar oss för om 
informanterna arbetar i friskola eller i kommunal skola är för att vi av erfarenhet vet att i 
vissa friskolor med engelsk profil talas det mer engelska, vilket kan vara en bidragande 
faktor till mer talad engelska i klassrummet. Det hade även varit intressant att veta i vilken 
årskurs informanterna jobbar eftersom det i vissa fall är avgörande för hur lektioner är 
uppbyggda och hur mycket engelska som talas. Vi är även medvetna om att spannet 
årskurs 4–6 är brett och att det kan vara svårt att jämföra undervisningen mellan 
årskurserna eftersom undervisningen kan skilja sig mer åt än inom en årskurs. Vidare hade 
det varit intressant att veta hur mycket tid som avsätts för läsning, om lärarna läser 
samtidigt som eleverna under fri läsning, om skolbiblioteket används, hur lärare som inte 
har skolbibliotek får tag på litteratur och lite mer information om varför lärare arbetar mer 
eller mindre med barnlitteratur. Ytterligare frågor som borde ha lagts till är om lärare 
uppmuntrar elever till biblioteksbesök, lån av böcker eller läsning i allmänt och om 
eleverna uppmuntras att använda det engelska språket. Samtidigt var det viktigt att hålla 
enkäten kort nog för att få många svar. Det är en svår balansgång att gå mellan en 
uttömmande enkät med få svar och en kortfattad enkät med många svar. Vi är ändå glada 
över de intressanta resultat vi fick, och har lärt oss mycket av processen. 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att flertalet lärare använder barnlitteratur i engelskundervisningen 
och ser flera fördelar med det, vilket sammanfaller med rön av till exempel Chou (2014), 
Kolb (2013), Krashen (2004), Rocha Erkaya (u.å.) och Westlund (2012). Barnlitteratur 
används av flertalet informanter men i mindre utsträckning än läromedel och alltid i 
kombination med läromedel. Informanternas svar visar att användning av läromedel 
dominerar även om barnlitteratur också används vilket stämmer överens med 
undersökningen av Skolinspektionen (2010). Skolverket (2015a) menar dock att det är 
viktigt att lärare utgår från didaktiska val när de väljer läromedel och är medvetna att 
läromedel inte alltid täcker kursplanens mål, vilket framkom i vårt resultat.  

Högläsning och självständig läsning var de mest använda arbetssätten, vilket flera forskare 
ser som gynnsamma undervisningsmetoder (Krashen, 2013; Kolb, 2013; Jönsson, 2012). 
Dessutom nämner informanterna flera fördelar med användningen av barnlitteratur. 
Majoriteten av informanterna ser att det gynnar elevers motivation samt möjliggör 
variation i undervisningen, både i bemärkelsen att eleverna får prova på något nytt men 
även att den kan anpassas till olika elevers kunskapsnivåer. Chou (2014) är av samma åsikt 
och menar att barnlitteratur kan kopplas till elevers intressen och därmed öka deras 
läslust. Slutligen visar studiens resultat att de lärare som använder barnlitteratur i 
undervisningen läser mer engelska under fritiden och använder mer engelska under 
lektionstiden än de som inte använder barnlitteratur i undervisningen. Vi är dock 
medvetna om att studien är liten, att resultatet inte representerar alla lärare och att vi med 
stor sannolikhet hade sett tydligare samband om studien varit större samt om den hade 
riktat sig till lärare inom endast en årskurs.  
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5.3 Sammanfattning och slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka om barnlitteratur används i skolan, vilka 
fördelar lärare ser med det och om användningen av barnlitteratur kan kopplas till lärares 
utbildning, läsvanor och språkvanor.  

Studien visar att flertalet informanter använder barnlitteratur, vanligtvis i kombination 
med läromedel, men det finns även vissa lärare som inte använder barnlitteratur alls. Det 
är dock förvånande att barnlitteratur används i stor utsträckning även om det används i 
kombination med läromedel eftersom det dominanta undervisningsmaterialet är 
läromedel (Skolinspektionen, 2010). Givetvis är denna studie liten och därför 
representerar den inte alla lärare som undervisar engelska i årskurs 4–6.   

Ytterligare visar informanternas svar att finns det flera fördelar med barnlitteratur, bland 
annat att det skapar en varierande undervisning men även att det motiverar eleverna till 
lärande, och att de flesta är positivt inställda till barnlitteratur. Resultatet visade även att 
lärare som använder barnlitteratur tenderar att tala mer engelska under lektionstid. 
Dessutom påverkar lärares läsning på fritiden användningen av barnlitteratur i 
klassrummet. Det är förvånande att lärares utbildning inte har ett tydligt samband med 
användningen av barnlitteratur då vi har känt att vi blivit mer medvetna om vikten av 
barnlitteratur i klassrummet under vår utbildning. Däremot kanske läsning inte påverkas 
av utbildning utan intresse och därför kan det vara viktigt att elever får komma i kontakt 
med litteratur i olika genrer för att på så sätt skapa sig ett läsintresse. Skillnaden kan 
möjligtvis vara att lärare som har utbildning är mer medvetna om syftet och didaktiken 
bakom läsning och de möjligheter det skapar för eleverna. Det är positivt att även 
obehöriga lärare använder barnlitteratur i undervisningen eftersom elever kommer i 
kontakt med den trots att det i Sverige råder lärarbrist. Däremot får eleverna kanske inte 
en välplanerad didaktisk undervisning i barnlitteratur. Konsekvenserna kan då bli att 
eleverna inte får vetskap om syftet med läsningen vilket kan påverka bland annat 
läsintresset och läsandets fördelar. 

Denna forskning har bidragit med kunskap om vikten av läsning i klassrummet både för 
elever i årskurs 4–6 men även för yngre och äldre elever. Dessutom har studien visat vilka 
effekter läsning av barnlitteratur har för elever enligt flera lärare och hur det kan användas 
i klassrummet. Forskningen har även framhävt vikten av att läraren är en läsande förebild 
då kopplingar mellan läsningen på fritiden och användningen av barnlitteratur i 
klassrummet varit tydlig.  

Avslutningsvis har det varit intressant att undersöka hur det ser ut i skolor när det gäller 
användningen av barnlitteratur. Vi tror att en kombination av barnlitteratur och läromedel 
är det mest lämpliga alternativet även för oss som verksamma lärare i framtiden. Däremot 
vill vi fokusera på barnlitteratur och använda det lika mycket eller mer än läromedel. Vi 
tror att det är viktigt att barnlitteratur finns kvar i skolor eftersom vi genom denna studie 
sett dess fördelar för bland annat språkutveckling.  

5.4 Vidare forskning 

Det vore av intresse att observera lärare som arbetar med barnlitteratur för att se hur 
processen från planering till genomförande av lektioner kan se ut. Detta för att se om det 
krävs mer planeringstid av lärare samt för att se hur lärare tillgodogör sig barnlitteratur 
som undervisningsmaterial. Förslag på vidare forskning skulle därför vara att under en 
kortare tidsperiod byta läroböcker mot barnlitteratur för att se vilken påverkan det kan få 
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för elevers lärande i årskurs 4–6. Ännu ett förslag på vidare forskning skulle vara att 
intervjua lärare som använder barnlitteratur för att se hur de väljer böcker för en heterogen 
elevgrupp på så sätt att de stödjer elevers individuella lärande och utveckling inom 
engelskämnet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från grundlärarprogrammet 4–6 på Mälardalens Högskola. Nu är vi inne 

på vår sjätte termin och har börjat med vår C-uppsats, vilken vi valt att skriva inom ämnet 

engelska. Syftet med vår studie är att undersöka lärares användning av barnlitteratur och 

läromedel i engelskundervisningen.   

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur i ämnet, och vi vore mycket tacksamma om du 

har möjlighet att besvara vår enkät. Den riktar sig till lärare som nu undervisar eller som har 

undervisat i engelska de senaste fem åren i årskurs 4–6. Enkäten tar max 10 minuter att 

besvara. 

 

Givetvis kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att ditt deltagande är frivilligt. Dina svar är anonyma och resultatet kommer endast 

att användas i forskningssyfte. Enkäten kommer att vara öppen mellan 20 april och 4 maj 

2017. En påminnelse kommer skickas 4 dagar innan enkäten stängs. Ytterligare en 

påminnelse skickas en dag innan enkäten stängs. 

 

Enkätsvaren kommer att makuleras efter det att uppsatsen har publicerats. Slutversionen av 

uppsatsen kommer att publiceras på databasen DiVA. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information.  

   

Vi hoppas på ditt deltagande och tackar på förhand för din hjälp! 

  

Med vänliga hälsningar, 

 

Student: 

Astrid Gullström Öhlin                            e-post: xx.xx@xx.xx 

 

Student: 

Zaynab Hamid                                           e-post: xx.xx@xx.xx 

 

Handledare: 

Karin Molander Danielsson                   e-post: xx.xx@xx.xx 
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