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1 Inledning 
Min inriktning inom lärarprogrammet är mot grundskolans tidigare år. Under min 
verksamhetsförlagda utbildning reagerade jag på den till synes blygsamma satsningen på 
skönlitteratur på min partnerskola. I de läsgrupper som jag deltog i använde de sig av gammal 
litteratur som barnen ansåg vara väldigt tråkig. Gällande undervisningstid i skolbiblioteket 
användes den mest till att bläddra i faktaböcker och prata med kompisar. Jag ansåg även att 
inslaget av högläsning i undervisningen var förvånansvärt litet. I klassrummen uppfattade jag 
att många elever tyckte att det var jobbigt att läsa.  
 
I dagens mediasamhälle tycker jag att det är extra viktigt att få elever att läsa skönlitteratur. 
Jag menar att det borde vara en rättighet att i skolan få komma i kontakt med skönlitteratur av 
varierande slag och dessutom på olika sätt. Att främja läslust hos barnen anser jag vara en 
central uppgift i läraryrket.  
 
I media har man kunnat läsa om förslag till att en ”litterär kanon” bör införas i skolan. Med 
detta menas en lista med obligatorisk skönlitteratur som bör ingå i undervisningen. Detta tror 
jag kan vara förödande för läslusten. Läsning ska i unga år inte vara något påtvingat eftersom 
barnen då lätt slår bakut. Det gäller istället att som lärare se till de enskilda eleverna och hitta 
för dem passande litteratur. För detta tror jag att det krävs lyhördhet, tid och engagemang, 
samt tillgång till en bred variation av litteratur som hela tiden bör förnyas. Med detta i 
tankarna så bestämde jag mig för att skriva ett arbete om lärares tankar kring skönlitteratur i 
undervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare tänker kring användandet av skönlitteratur 
i undervisningen i grundskolans år 3-6. 
 
De frågeställningar som arbetet utgår från är följande:   
 

• Vilken ställning har skönlitteratur i lärares undervisning? 
 

• Varför väljer lärare att använda skönlitteratur i undervisningen? 
 

• Hur upplever lärare elevers attityd till skönlitteratur? 
 

• Hur gör lärare för att främja läslust? 
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2 Litteraturbakgrund 

2.1 Vikten av ett väl utvecklat språk 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
kan man under rubriken skolans uppdrag läsa att: 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 
samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga (Lärarens handbok, 2005, s. 11). 

 
Kåreland (2001) menar att barns språkförmåga till stor del är en effekt av språkstimulans i 
hemmiljön. De barn som växer upp i en miljö med otillräcklig språklig träning får i regel 
svårare att klara sig i skolan jämfört med barn från mer språkmedvetna miljöer. Kåreland 
anser därför att föräldrar har ett stort ansvar för barnens språkutveckling. De behöver ge 
barnen språklig träning och stimulans genom samtal, berättande och gemensam läsning, 
menar Kåreland.  
 
Nilsson (1986) menar att en av de vuxnas viktigaste uppgifter är att hjälpa barn att skaffa sig 
och utveckla ett språk. Barn behöver enligt Nilsson få upp ögonen för hur ett rikt och levande 
språk kan se ut och det får de genom att läsa skönlitterära böcker som har ett nyanserat språk.  

2.2 Fördelar med att använda skönlitteratur i undervisningen 

2.2.1 Skönlitteratur stimulerar språkutvecklingen 
Hallberg (1993) menar att litteraturläsning och upplevelsen kring den utgör en väg till språket. 
Mycket av det som är mest angeläget för barn hittar man enligt Hallberg i skönlitteratur för 
barn. Ekström (2004) skriver att längtan att kunna skriva och läsa väcks i samspelet mellan 
barn och vuxna vid gemensam läsning av texter.  
 
Svensson (1995) framhäver vikten av daglig läsning av skönlitteratur för barn i skolan. För de 
barn som inte hemma får böcker lästa för sig blir detta en chans att få komma i kontakt med 
det skrivna språket, som genom berättelser förmedlar glädje, sorg, spänning och fantasi. 
Svensson anser att böckerna är det bästa hjälpmedlet vi har för att ge barnen ett rikt språk. 
Olika författare uttrycker sig på skilda sätt och det är nyttigt att möta andra språkliga 
uttryckssätt än dem som man själv är van vid. När barn kommer i kontakt med olika 
språkstilar i böcker ges de ett mer självständigt förhållande till språket, menar Svensson.  
Även Norström (1995) poängterar att läsning gynnar den språkliga förmågan genom att 
läsaren möter olika texter av olika författare som behandlar språket på sitt eget speciella sätt.  
 
I skönlitteraturen gestaltas många viktiga frågeställningar och genom att läsa, samtala och 
skriva kring dessa gynnas barns språkutveckling, menar Nilsson (1990). Wingård (1994) 
menar att läsning har många värdefulla effekter för barns språkutveckling på olika plan. 
Genom läsning så kan barnens ordförråd utökas och språkkänslan förstärkas. Wingård 



 3 

påpekar att ord och uttryck återkommer i texter vilket gör att barnen tränar in ordbilderna och 
därigenom blir säkrare på stavning. 
 
Skönlitteratur är enligt Wingård (1994) betydande som förebild till de egna skriftliga 
framstegen. Glappet mellan tal- och skriftspråk är för många barn svårt att behärska, men 
läsning hjälper till att internalisera de språkliga strukturer som skriftspråket bygger på. Ett 
första steg till att denna färdighet ska utvecklas är lyssnandet till högläsning i de lägre 
åldrarna, menar Wingård.  
 
Ekström (2004) och Dominkovic (2006) hävdar även de att barn som ofta får lyssna till 
högläsning möter berättelsers mönster och uppbyggnad vilket hjälper barnen att utforma egna 
sammanhängande berättelser av olika slag. Även Norström (1995) belyser sambandet mellan 
litteraturläsning och skrivförmåga. Genom att läsa studerar barnen författarens sätt att berätta 
en historia. Både medvetet och omedvetet lär de sig hur man i skrift skapar en bra berättelse. 
Vana läsare blir duktiga på att strukturera upp berättelser och skapa goda miljö- och 
personbeskrivningar. Just därför skriver de intressantare och mer engagerande berättelser än 
vad ovana läsare gör. De barn som inte läser alls får däremot ofta problem med att uttrycka 
sig skriftligt, skriver Norström.  
 
2.2.2 Skönlitteraturen har betydelse för fantasin 
En viktig aspekt som enligt Wingård (1994) bör poängteras är läsandets betydelse för 
fantasin. Fantasin stimuleras genom att uppleva böckernas värld. Genom att läsa bra böcker 
sätts vår egen kreativitet i rörelse och tankegångar skapas som utvecklas även efter det att 
boken är utläst, menar Wingård.  
 
Norberg (2003) menar också att skönlitteratur utvecklar fantasin och att en människa med 
fantasi bättre klarar att lösa uppgifter i vardagslivet och hanterar problemsituationer lättare. 
När man läser skapar man sina egna bilder vilket är fördelaktigt vid t.ex. inlärning, skapande 
och visionärt tänkande. Norberg påpekar att medier som tv och film serverar allting färdigt. 
Där förses orden med bilder.  
 
Norström (1997) anser att det finns en risk att barn i dagens mediasamhälle lätt blir passiva 
kulturkonsumenter. Vidare skriver han att skolan har en viktig uppgift att bidra till att barn 
blir aktiva och kreativa människor. Om vi kan vänja barnen vid att regelbundet läsa böcker så 
har vi skapat goda förutsättningar i det avseendet, menar Norström.  
  
2.2.3 Skönlitteraturen påverkar empatin 
Enligt Kåreland (2001) är utbudet av barnlitteratur numera så omfattande att det är lätt att 
finna böcker som för barnen presenterar nya världar, ger nya upplevelser och hjälper dem att 
lära känna sig själva och sin vardag. Norström (1995) menar att i många fall så kan barn 
bearbeta sina egna upplevelser och aktuella problem genom att läsa en bok som gestaltar 
människor som befinner sig i liknande situationer. Lindö (2002) anser att det är viktigt att 
texter bör knyta an till barnens egna liv så att de kan känna igen sig. 
 
Enligt Wingård (1994) är skönlitteraturen överlägsen både ren facklitteratur och visuella 
medier när det handlar om förmågan till empati. Genom att läsa böcker får man möjlighet att 
leva sig in i olika personligheter. På så vis lär man sig viktiga saker om andra människors 
levnadsvillkor och deras sätt att tänka och känna. Wingård anser att detta är en värdefull 
förmåga att ha med sig i livet och som förhoppningsvis leder till att läsaren gör etiskt riktiga 
ställningstaganden. Även Hallberg (1993) nämner att barn utvecklas genom böcker med 
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inlevelsestruktur. Sådana böcker får läsaren engagerade i personernas öde. Detta engagemang 
kräver ställningstagande angående begrepp som rätt/fel och ond/god, som i förlängningen kan 
leda till personlig mognad, menar Hallberg. Genom att läsa skönlitteratur menar Norberg 
(2003) att man stimuleras att reflektera och tänka över våra värderingar. Norberg anser att ett 
arbete med skolans värdegrund har sin givna utgångspunkt i skönlitteratur som beskriver 
barns och ungdomars levnadsvillkor i dag.  
 
2.2.4 Skönlitteraturen är ett komplement till läroböcker 
Gómez (1996) menar att skönlitteratur har mycket att tillföra olika ämnesstudier då den 
förutom faktiska kunskaper ger ökad förståelse och inlevelse och lyfter fram 
problemställningar. Skönlitteraturen har en stor bredd och variationsrikedom och behandlar 
alla tänkbara områden. Enligt Gómez är läromedelstexter fulla med fakta och språket är ofta 
kortfattat. Gómez menar att skönlitteraturen får stor betydelse eftersom den levandegör den 
enskilda människans känslor och tankar. Den som läser får tolka texter från t.ex. andra tider 
eller kulturer utifrån sin förförståelse och sin erfarenhet och får dessutom konstruera egna 
bilder, skriver Gómez. Amborn och Hansson (2002) uttrycker sig på liknande sätt och menar 
att vi genom att läsa skönlitteratur i skolan får en mer aktiv kunskap där fakta sätts i 
mänskliga sammanhang som ger annorlunda förklaringar än de vi kan finna i en vanlig 
faktabok. 
 
2.2.5 Vikten av att samtala om det lästa 
Enligt Nilsson (1990) är boksamtal väsentliga för att läraren ska kunna utvecklas som 
vuxenkamrat till barnen och för att kunna sätta sig in i deras föreställningsvärld. Nilsson 
menar att vuxna lätt glömmer barndomens funderingar och upplevelser kring rädsla, ångest 
och förtvivlan. Barnboksförfattarna däremot har en förmåga att berätta om det på ett levande 
och engagerande sätt. Därför är det nyttigt för vuxna att läsa barnlitteratur eftersom den ger 
upphov till många tankeställare, anser Nilsson.  
 
Enligt Rimsten-Nilsson (1980) menar många lärare att de inte hade känt många av sina elever 
på samma sätt om de inte hade diskuterat barn- och ungdomsböcker tillsammans med dem. 
 
2.2.6 Den skönlitterära upplevelsen har ett värde i sig 
Nilsson (1986) poängterar att läsning av skönlitteratur framförallt skänker oss underhållning 
och avkoppling. Genom att läsa kan man fly från verkligheten och vila tankarna för en stund. 
Wingård (1994) framhåller att barnen genom läsning av skönlitteratur i skolan får uppleva en 
känsla av avkoppling och spänning i motsats till stressande krav på studieprestationer. 
 
Hallberg (1993) anser att boken bör i det fördolda fungera som ett läromedel. Eleverna ska på 
olika plan utvecklas också genom skönlitteraturen, men den skönlitterära boken får inte 
uppfattas som belöning eller som mindre betydelsefull än läroboken.  
 

Barnboken är skönlitteratur och syftar primärt till upplevelse, oavsett hur man som 
lärare använder den. Även när barnboken blir en del i skolarbetet måste den 
fortfarande kunna uppfattas som skönlitteratur av läsaren. Eleverna ska få känna att 
den skönlitterära upplevelsen har ett värde i sig. Boken ska vara något mer än en 
hjälpgumma åt andra ämnen. Den ska vara en språngbräda för fantasin, en dörr som 
öppnas på vid gavel mot nya oanade rymder. Det främsta målet för litteraturläsningen 
i skolan blir att skapa lust till boken som livsledsagare (Hallberg, 1993 s. 5). 
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2.2.7 Den skönlitterära boken har fått konkurrens 
Wingård (1994) skriver att utvecklingen av dagens mediasamhälle har resulterat i att det 
tryckta ordet har fått en väldig konkurrens. I hemmen konkurreras den skönlitterära boken ut 
till förmån för TV, filmer och dataspel. Wingård menar att alltför många barn tar till sig dessa 
medier som serverar äventyr och spänningsupplevelser utan direkta krav på ansträngning. Att 
läsa en bok däremot kräver trots allt koncentration skriver hon. 
 
Även Kåreland (2001) tar upp bokens hotade ställning i dagens mediasamhälle. Oron över 
barns bristande läsförmåga är något som ofta debatteras. Det är vanligt att barn har en negativ 
inställning till läsning och precis som Wingård (1994) nämner så menar Kåreland att boken 
tvingas konkurrera med mycket annat om barnens uppmärksamhet. 
 
Kåreland (2001) påpekar att en god tillgång till skönlitteratur inte räcker för att väcka barns 
läslust. Hon skriver att alla barn inte heller har samma möjlighet att nå fram till litteratur. Hon 
menar främst att det är negativa attityder till läsning som utgör hindren för detta. Kåreland 
menar att vuxna måste hjälpa till med att skapa en positiv inställning till böcker och läsning 
samtidigt som barn måste få en chans att umgås med böcker i lugn och ro.  
 
Wingård (1994) anser att en av de viktigaste uppgifter som skola och bibliotek har är att få 
elever att uppskatta skönlitteratur. För detta krävs dock både tid, kunskaper och samverkan 
mellan lärare, bibliotekarier och föräldrar, menar Wingård. 

2.3 Barns läsvanor samt attityd till skönlitteratur 

Våren 2003 presenterades det samlade resultatet av PIRLS 2001, en av de mest omfattande 
undersökningarna någonsin av elevers förmåga att läsa (Skolverket, 2003). I undersökningen 
deltog elever i 9-10-årsåldern från trettiofem länder. De tre områden som undersöktes var: 
läsförmåga, läsvanor och attityder till och sammanhang för läsning.  
 
Resultatet av PIRLS 2001 visade att de svenska eleverna i skolår 4 hade den högsta 
genomsnittliga poängen på den allmänna lässkalan av samtliga deltagande länders barn från 
samma skolår. Undersökningen visade att det fanns ett påtagligt samband mellan positiv 
attityd till skönlitteratur och gott läsprovsresultat.  
 
Av svenska elever i fyran hade 54 % en mycket positiv attityd till läsning, 7 % en negativ och 
39 % något däremellan. Sammantaget hade svenska elever en något mer positiv inställning än 
det internationella genomsnittet. I likhet med de internationella resultaten visades det att 
svenska flickor hade en betydligt mer positiv attityd till läsning (65 % mycket positiva) än 
pojkar (43 % mycket positiva).   
 
Även om det visade sig att de svenska barnen internationellt sett läste ganska mycket fanns 
dock enligt trendstudien en förskjutning i riktning mot att läsa mindre. Andelen svenska barn 
som 1991 dagligen läste för nöjes skull hade minskat från 49 % till 46 % år 2001. Andelen 
som gör det en gång i månaden eller ännu mer sällan hade samtidigt ökat från 26 & till 29 %.  
 
Undersökningen visade också att elever hade tillgång till färre böcker hemma än tio år 
tidigare och tendensen var internationell (44 % istället för 48 % svarar ”fler än 100 böcker”), 
men starkare i Sverige (65 % istället för 72 %). I trendstudien fanns även en tendens till 
minskat utnyttjande av bibliotek, och i Sverige var tillbakagången betydligt kraftigare än i 
övrigt. År 1991 svarade 58 % av de svenska barnen att de lånade böcker minst en gång i 
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veckan, tio år senare bara 33 %. ”Aldrig eller nästan aldrig” hade här nu blivit ett mer vanligt 
svarsalternativ (35 %), ett svar som endast 19 % av de svenska barnen gav år 1991. 

2.4 Hur kan lärare göra för att främja läslust?  

2.4.1 Hitta lämplig litteratur 
Enligt Smith (1997) så lär sig barn läsa såvida det finns tillgång till texter som de är 
intresserade av och kan förhålla sig till. Därför menar Smith att det är lärarens uppgift att se 
till att meningsfull och stimulerande litteratur finns tillgänglig.  
 
Alleklev & Lindvall (2000) menar att positiva läsupplevelser är något man måste sträva efter. 
När barn hittar intressanta och läsvärda böcker stärks deras självförtroende och de upptäcker 
att läsning är spännande och roligt, skriver författarna.  
 
Ekström (2004) menar att man som pedagog ansvarar för att ge eleverna böcker som 
innehåller konstnärliga och språkliga utmaningar. Annars finns en risk att barnen går miste 
om berättelser som de kanske mest skulle ha tyckt om. Att se till hur barnen förhåller sig till 
språket kan ge en ledtråd. Man bör försöka ta reda på barnens tidigare läsvanor och kan till en 
början välja samma stil av böcker som de gillar, skriver Ekström.  
 
Körling (2003) menar att man bör låta eleverna ”läsa sig mätta” på en viss sorts litteratur om 
de så önskar. Detta gör nämligen eleverna bekanta med berättarteknik och skrivsätt anser hon. 
Däremot skriver hon att man som vuxen efterhand bör visa eleven vidare till annan slags 
litteratur.  
 
Norström (1997) menar att det är viktigt att eleverna hittar böcker som är intressanta och 
dessutom lagom svåra att läsa. Den språkliga nivån bör alltså vara lämplig för var elev. Om 
språket är alltför lätt kan boken uppfattas som barnslig av eleven, och om språket är för svårt 
förstår inte eleven något och tappar då sugen och vill byta bok, skriver Norström. 
 
Lindö (2002) anser att det är viktigt att texter bör knyta an till barnens egna liv så att de kan 
känna igen sig och som samtidigt inspirerar dem till att berätta egna historier. Enligt Nilsson 
(1997) måste all läsning vara meningsfull. Han menar att texterna måste intressera eleverna 
och helst handla om sådant som de känner igen eller har egna erfarenheter av. ”Den värld 
eleverna möter i litteraturen måste ha något med deras egen värld att göra. Eleverna måste ges 
möjligheter att känna igen sig, att jämföra, att hålla med eller bli arga, ledsna, upprörda eller 
glada” (Nilsson, 1997, s.37). Wagner (2004) skriver att barn i skolan måste få komma i 
kontakt med böcker som berör, som väcker och ger svar på frågor, som väcker förundran och 
utvecklar viljan och lusten att läsa.  
 
Norström (1997) upplever ofta att elever anser att det inte finns några bra böcker på skolan. 
Han menar att många elever behöver hjälp med att hitta böcker. Norström menar att man som 
lärare oftast kan hjälpa eleverna men att det kan vara en fördel att också ta hjälp av en 
bibliotekarie.  
 
Hallberg (1993) anser att lärare har en aktiv roll som litteraturförmedlare. Enligt Hallberg 
krävs att läraren har en insikt om barnens litterära behov samt en god uppdaterad kunskap om 
barnlitteratur. Molloy (1996) anser att svensklärare bör läsa mycket barn- och 
ungdomslitteratur. Hon menar att lärare brister i sin professionalism om de inte anser sig ha 
tid till detta. Hon menar vidare att elever ofta vill diskutera böcker med sin lärare och då är 
det en förutsättning att läraren är införstådd med innehållet i boken. Om en lärare läser 
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mycket blir det enklare att hitta passande litteratur både för den enskilde eleven och för hela 
gruppen. Molloy skriver också att det finns en risk att lärare oreflekterat använder sig av 
samma böcker år efter år. 
 
Ekström och Isaksson (1997) menar att barn inte alltid nöjer sig med baksidetexter eller 
kortfattade innehållsreferat eller med en försäkring om att boken är bra. Ofta har barn 
konkreta frågor om en bok och vill veta detaljer. Därför bör man själv ha läst och vara insatt i 
böckerna. Utav barnens frågor måste man kunna ana vad de är ute efter för slags berättelser, 
menar författarna. Amborn och Hansson (2002) skriver att det är en konst att introducera 
böcker för barn men att det är ett väldigt stimulerande och tacksamt sätt att väcka läslust. De 
menar att den tid och kraft som man lägger ned på sitt bokprat definitivt fås igen när eleverna 
kastar sig över den bok som just presenterats. De menar precis som Ekström och Isaksson 
(1997) att man själv måste läsa böckerna först.  
 
2.4.2 Låt eleverna inspirera varandra 
Genom att tillåta spontana samtal om böcker i klassrummet, där man som lärare inte är 
inblandad, kommer läsningen att spridas inom barngruppen. När barnen själva föreslår sin 
kompis att läsa en bok är mycket vunnet. Då erövrar barnen böckerna till sin egen kultur, 
böckerna blir då attraktiva för barnen. Boken ses då inte som en skolaktivitet, utan som en 
bok som man vill läsa oavsett var man läser den någonstans (Körling, 2003). 
 
2.4.3 Förmedla att läsning av skönlitteratur är roligt och viktigt 
För att läsning överhuvudtaget ska bli möjlig och för att den ska kännas meningsfull, är det 
viktigt att barnen får gott om tid för läsning, anser Norström (1997). Barn behöver mycket tid 
för att sätta sig in i en ny bok. De ska få en uppfattning om personer och miljöer, och de ska 
sätta sig in i handlingen. För detta behöver barnen en längre sammanhängande lästid, menar 
Norström. Vidare menar han att om en lärare avsätter mycket tid för litteraturläsning och 
bokprat blir läsningen självklart viktig för eleverna. Han påpekar också att vi vuxna måste 
visa barnen att vi själva tycker om att läsa och förmedla hur roliga, gripande och engagerande 
böcker kan vara.  
 
Norström (1997) skriver att det kan finnas många skäl till att elever inte vill läsa. Vidare 
menar han att om man kan komma fram till varför barnet inte vill läsa så öppnar sig vissa 
möjligheter. I ett utvecklingssamtal med föräldrarna finns det en god potential att få grepp om 
problemet. Där kan man peka på och klargöra problemet för föräldrarna. Norström menar att 
det är viktigt att understryka att föräldrarnas insatser är minst lika avgörande som skolans för 
att bryta barnets läsovilja.  
 
2.4.4 Läs högt 
Norström (1997) anser att högläsning är ett effektivt sätt att göra böcker eftertraktade och 
locka till läsning. Han menar att även den värsta motståndaren till läsning lyssnar intresserat 
till upplästa berättelser. Molloy (1996) framhåller att högläsning ofta är en bra metod för 
läsovana klasser eller elever, eftersom de lässvaga eleverna blir hjälpta av en röst som tar dem 
genom texten. Antingen kan läraren läsa högt eller så kan man överlåta läsaktiviteten till 
eleverna i så kallad stafettläsning, där eleverna turas om att läsa.  
 
Hallberg (1993) skriver att det är av stor vikt att lärare använder sig av högläsning i 
undervisningen. Under de första sex skolåren bör läraren helst läsa högt minst 20 minuter 
varje dag. Speciellt för barn med annat modersmål än svenska är frekventa 
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högläsningstillfällen väsentliga eftersom det kan vara deras enda chans att få höra svenska i 
sammanhängande form, menar Hallberg.  
 
Genom att lyssna skapas många upplevelser i barnens inre bild- och fantasivärld. Lyssnande 
tränar koncentrationsförmågan och utökar det passiva ordförrådet hos barn. Med högläsning 
får barnen också erfarenhet av andra berättelser än vad de själva väljer eller kan läsa 
(Hallberg, 1993). När lärare läser högt så kan barnen interagera med berättelsens innehåll utan 
att samtidigt behöva tolka det skrivna. Detta gör det möjligt att vidga barnens syn på litteratur 
och stimulera deras behov och önskan att lära sig läsa, skriver Alleklev & Lindvall (2000).  
 
Chambers (1993) menar att högläsning är ett sätt att väcka barns intresse för böcker de annars 
inte skulle ha brytt sig om. Han menar att när barn lyssnar till sådant de ännu inte kan läsa 
själva, kommer de i kontakt med texter som kan väcka lusten att sträcka sig längre. 
Dominkovic (2006) hävdar att det är viktigt att vuxna fortsätter att läsa högt för barnen även 
när de kan läsa själva. Hon menar att den egna läsningen ger viss tillfredsställelse men att den 
behöver kompletteras med lyssnandet till bra och lite mera komplicerade texter.  
Ekström & Isaksson (1997) menar att föräldrar ofta slutar att läsa högt för sina barn för att de 
vill att de ska börja läsa själva och träna sin egen läsning. Författarna menar att detta inte är 
bra eftersom barnen då går miste om de riktigt spännande böckerna med fantastiskt 
berättarspråk. De böcker som barnen själva kan läsa är inte alls lika komplicerade utan mer 
tillrättalagda, vilket är under den nivå de brukar lyssna på när föräldrarna läser högt för dem. 
Nilsson (1986) skriver att det är viktigt att vuxna läser mer avancerade böcker för sina barn än 
vad barnen själva klarar av, eftersom det kan visa vilka möjligheter böckernas värld rymmer, 
när man har utvecklats till en god läsare. 
 
Något som enligt Ekström och Isaksson (1997) är viktigt gällande högläsning är att den som 
ska läsa högt måste själv läsa boken först, för att vara förberedd på vad som kommer att 
hända. Nilsson (1986) menar att man blir en bättre högläsare genom att läsa böckerna själv 
innan, eftersom man då känner till berättelsen och personerna.  
 
2.4.5 Skapa en stimulerande och avslappnad läsmiljö 
Chambers (1994) poängterar vikten av en stimulerande läsmiljö. Han menar att om elever slår 
sig ner på en lugn och bekväm plats kan de läsa mycket länge. Om de däremot sitter 
obekvämt och dessutom blir störda gång på gång, kommer de snart att ge upp. Elever måste 
ställa sig in på att koncentrera sig på boken så att de kan låta sig fångas av den och ge den 
hela sin uppmärksamhet. Chambers menar att all erfarenhet visar hur mycket lättare detta blir 
för eleverna om det i skolan finns speciella platser som är till enbart för läsning. 

2.5 Sammanfattning av litteratur 

I dagens kommunikationssamhälle är det viktigt att vuxna hjälper barn att utveckla sitt språk. 
Genom att låta barn få läsa och lyssna till skönlitteratur stimuleras deras språkutveckling på 
olika sätt. De får bland annat ett utökat ordförråd och blir bättre på att stava. Dessutom är 
skönlitteratur betydande som förebild för barns egna skriftliga framsteg eftersom den hjälper 
till att internalisera de språkliga strukturer som skriftspråket bygger på.  
 
Förutom de språkliga aspekterna så medför läsning av skönlitteratur även många andra 
fördelar. Framförallt skänker den oss avkoppling, underhållning och spänning. Dessutom så 
stimuleras fantasin genom att uppleva böckernas värld. Skönlitteratur har en stor bredd och 
variationsrikedom och behandlar alla tänkbara områden. Genom att läsa skönlitteratur får man 
en mer aktiv kunskap där fakta sätts i mänskliga sammanhang som ger annorlunda 
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förklaringar än de vi kan finna i en vanlig faktabok. I många fall kan barn bearbeta sina egna 
upplevelser och problem genom att läsa om personer som befinner sig i liknande situationer. 
Skönlitteraturen är också överlägsen både ren facklitteratur och visuella medier gällande 
förmågan till empati. Man får möjlighet att leva sig in i olika personligheter och lär sig på så 
vis viktiga saker om andra människors levnadsvillkor och deras sätt att tänka och känna. 
Genom att samtala kring böcker och läsning får lärare en möjlighet att utveckla en positiv 
relation till eleverna. 
 
Resultatet av PIRLS 2001 (Skolverket, 2003) visar att många barn har en negativ inställning 
till läsning och att barn tenderar att läsa allt mindre. Här finns även ett tydligt samband mellan 
god läsförmåga och positiv attityd till läsning.  
 
I dagens samhälle har böcker fått stor konkurrens från andra mer lättillgängliga medier som 
t.ex. datorer och tv. Det är därför viktigt att vuxna hjälper till med att skapa en positiv 
inställning till böcker och läsning samtidigt som barn måste få en chans att umgås med böcker 
i lugn och ro. Väsentligt är att läraren i undervisningen avsätter mycket tid till läsning av 
skönlitteratur på olika sätt. Det krävs även att läraren har en insikt om barnens litterära behov 
samt en god uppdaterad kunskap om barnlitteratur. Det är lärarens uppgift att förse eleverna 
med meningsfull och stimulerande litteratur som utvecklar deras vilja och lust att läsa.  
 
Ett bra sätt att vidga barnens syn på skönlitteratur är att läsa högt. När barnen får lyssna till 
sådant som de själva inte klarar av att läsa så får de en insikt i hur spännande och roligt det 
kan vara att läsa, vilket kan stimulera deras eget behov av att läsa. Ett annat bra sätt att fånga 
barnens intresse för böcker är att prata mycket om böcker, dels att man som lärare 
introducerar böcker men också genom att låta barnen presentera och rekommendera böcker 
för varandra.  
 
Att skapa bekväma och lugna platser, speciellt avsedda för läsning, är en bra förutsättning för 
att barnen verkligen ska kunna koncentrera sig på sin läsning.  
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3 Metod  

3.1  Kvalitativ intervju  

Min tanke var från början att utgå ifrån en kvantitativ enkätundersökning med ett större antal 
informanter. Men eftersom mitt intresse för mer personliga och öppna svar övervägde så 
ansåg jag att informanterna skulle bli alltför styrda av en enkät, därför föll valet på att 
genomföra en studie med en kvalitativ ansats. Gällande kvalitativa studier menar Denscombe 
(2000) att det finns ett intresse för betydelser och det sätt människor förstår saker på. Stukát 
(2005) skriver att huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat 
som framkommer, inte generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera eller 
gestalta något. Fokus ligger på att beskriva och förstå ett särpräglat fenomen menar Stukát. 
 
Jag bestämde mig för att genomföra kvalitativa intervjuer med endast ett begränsat antal 
informanter. Enligt Patel och Davidsson (2003) är avsikten med en kvalitativ intervju att 
intervjuaren ska få en uppfattning om informantens tankar om något. Johansson & Svedner 
(2001) uttrycker att syftet med den kvalitativa intervjun är att få informanten att ge ett så 
omfattande svar som möjligt om det ämne uppsatsen behandlar. 
 
Enligt Denscombe (2000) så är intervjun en flexibel metod för insamling av data vilken också 
garanterar en relativt hög svarsfrekvens eftersom man gemensamt kommer överrens om en 
lämplig tid och plats för intervjun. Patel och Davidson (2003) menar att en fördel med 
intervjuer är att de ger möjligheter till kompletteringar, vilket inte enkäter gör. 
 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att svaren är öppna 
och betoningen ligger på att ge den intervjuade möjlighet att utveckla sina egna synpunkter 
om det ämne som intervjuaren tar upp. Intervjuaren bestämmer vilka frågor som ska besvaras 
men är flexibel gällande frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2000).  
 
Jag utgick från ett antal huvudfrågor som jag ansåg relevanta för att kunna besvara de 
forskningsfrågor som studien är uppbyggd kring. Även följdfrågor hade formulerats men 
dessa behövdes inte alltid ställas. Intervjufrågorna sammanställdes i en intervjuguide (bilaga 
1) som användes vid intervjuerna.  

3.2 Urval  

Min inriktning inom lärarutbildningen riktar sig mot grundskolans tidigare år. Jag begränsade 
urvalet till endast lärare som arbetar inom grundskolans år 3-6. Främsta anledningen till detta 
är att arbetssätten skiljer sig såpass mycket åt, främst beroende av elevers grad av 
läskunnighet, att en jämförelse av informanternas svar skulle vara tämligen ointressant om 
även lärare från tidigare årskurser skulle vara representerade.  
 
Ambitionen var att undersökningen skulle omfatta sex intervjuer med lärare från olika skolor. 
Detta för att undvika risken med att informanternas svar skulle bli alltför lika, för genom att 
arbeta tillsammans påverkas man ofta av varandras tankar och arbetssätt. Men eftersom det 
var svårt att hitta tillräckligt många informanter som var villiga att medverka, fick jag godta 
att två av informanterna arbetade på samma skola, förvisso i olika arbetslag vilket i sig var 
positivt med tanke på det ovannämnda.  
 
Totalt sex lärare valde att medverka i min studie. Fem av lärarna arbetar i årskurserna 3-5 på 
skolor i en liten kommun i Mellansverige. Av dessa fem så har fyra en utbildning som 
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mellanstadielärare samt en lång arbetslivserfarenhet på ungefär 30 år. Den femte läraren har 
en utbildning som 1-7-lärare och har arbetat i ungefär fem år. Den sjätte läraren arbetar sedan 
ett par år tillbaka på högstadiet i en medelstor kommun i Mellansverige. Innan dess arbetade 
hon dock i grundskolans år F-6. Hon har en utbildning som mellanstadielärare med en 
arbetslivserfarenhet på 30 år då hon mestadels har arbetat i årskurs 4-6. I hennes fall utgick 
jag ifrån hur hon hade arbetat i grundskolans år 3-6. Denna lärare är den enda av 
informanterna som har gått kortare specifika fortbildningskurser inom litteraturpedagogik. 
Några av de övriga informanterna nämnde att de gått en och annan fortbildningsdag i 
litteraturpedagogik. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Personligen tog jag kontakt med rektorer på olika skolor för att informera dem om min 
undersökning. Rektorerna hänvisade mig sedan till de lärare som skulle kunna falla in under 
undersökningens målgrupp. I några fall fanns inte rektor på plats på skolorna. I dessa fall 
valde jag att direkt ta kontakt med lärare som i sin tur kunde hänvisa mig vidare till andra 
lärare.  
 
På en skola ville rektorn att jag skulle återkomma vid nästa personalmöte för att informera om 
min undersökning. Då jag inte hade möjlighet att närvara vid tillfället ifråga erbjöd sig rektorn 
att själv dela ut mitt missivbrev till berörda lärare. Tyvärr hörde varken rektor eller lärare av 
sig efteråt. Jag gjorde inget försök att återigen ta kontakt eftersom tillräckligt många lärare 
från andra skolor var villiga att medverka i undersökningen. 
 
Till några skolor valde jag av praktiska skäl att ta en första kontakt via e-post till rektorerna. 
Ingen av dessa rektorer svarade dock. Detta var också en av anledningarna till att jag valde att 
personligen försöka komma i kontakt med tänkta informanter, för att snabbt få samtycke till 
ett deltagande i studien.  
 
Varefter lärarna blivit informerade om studien och om deras rättigheter gällande deltagandet i 
denna bokades tider för intervjuer med dem som valde att medverka. Intervjuerna, som varade 
mellan 25-35 minuter, genomfördes samtliga på informanternas arbetsplatser. Bristen på 
avskilda utrymmen resulterade i att klassrummen fick användas som intervjulokal.  
 
För att få samtalet att flyta på bra spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en mp3-spelare 
för att sedan transkriberas. Under intervjuerna fördes inte några anteckningar utan fokus låg 
på att lyssna på vad informanterna sa för att kunna ställa frågorna i lämplig ordning samt för 
att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

3.4  Analys 

För att få fram resultatet har intervjuerna transkriberats och sedan analyserats var för sig. 
Varje informant har fått en kod vilket hjälper mig att veta mina referenser samtidigt som 
informanterna garanteras konfidentialitet.  
 
Resultatet av intervjuerna har strukturerats utifrån mina forskningsfrågor. Intervjufrågorna har 
sorterats in under den forskningsfråga som jag anser att de kan hjälpa till att svara på. Texten i 
resultatet kom till genom att sammanfatta informanternas svar samt att använda passande 
citat.  
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3.5 Tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2003) menar att varje kvalitativ studie är unik och att det därför är av 
stor vikt att forskningsprocessen redogörs så detaljerat som möjligt så att de som tar del av 
studien ska kunna bedöma hur tillförlitlig studien är. Denna aspekt har jag försökt att beakta.  
 
En fördel som Denscombe (2000) framhåller med intervjuer är att man har en direkt kontakt 
med informanterna vilket också innebär att insamlingsuppgifter direkt kan granskas gällande 
riktighet och relevans, intervjuaren kan fråga informanterna om uppgifterna uppfattats på rätt 
sätt. 
 
Eftersom materialet har spelats in på band, så finns det dokumenterat och lagrat om det skulle 
behövas en ytterligare kontroll av vad som sades. De transkriberade intervjuerna finns också 
tillgängliga att läsa. Trovärdigheten, alltså validiteten, är hög att det som resultatet visar är det 
som respondenterna sade. 
 
Det finns alltid en risk med att informanterna svarar så som de tror att jag som intervjuare vill 
att de ska svara. Men jag bedömer det som om informanterna svarade uppriktigt på mina 
frågor. Under intervjuerna försökte jag inta en så neutral hållning som möjligt för att inte 
påverka informanternas svar i någon riktning. Men eftersom det fanns en ram för vilka frågor 
som skulle besvaras så har jag försökt ställa relevanta följdfrågor för att få ett bra underlag 
och därmed säkerställa resultatet. 
 
Min studie är inte omfattande och kan därför bara ge en bild av hur dessa informanter tänker. 
Ingen generalisering kan göras av lärares tankar kring ämnet, vilket heller inte har varit min 
mening. Om andra informanter hade valts så är det möjligt att andra svar hade framkommit.  
Av intervjuerna kan inte avgöras om informanterna arbetar så som de beskrivit. För att få reda 
på det så hade det krävts observationer vilket för denna studie inte var relevant då syftet 
endast var att undersöka lärarnas uppfattningar kring ämnet. 
 
Av de sex informanter som deltog i studien var det endast en som var bekant för mig, men det 
i så liten utsträckning att detta inte torde ha någon inverkan för resultatet av intervjun. 

3.6 Etiska aspekter 

Jag har vid arbetet med min undersökning utgått från och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer angående informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om syftet med studien samt att 
deltagandet var frivilligt och att deras medverkan närsomhelst kunde avbrytas. Gällande det 
insamlade materialet till undersökningen så har informanterna garanterats konfidentialitet. 
Informanterna försäkrades om att inspelningarna av intervjuerna endast kommer att avlyssnas 
av mig och att uppgifterna endast kommer att användas till mitt examensarbete. Inga uppgifter 
om studiens deltagande personer lämnas ut till andra personer och informanterna kommer inte 
att kunna bli identifierade.  
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4 Resultat 
I följande avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att redovisas. 

4.1 Vilken ställning har skönlitteratur i lärares undervisning? 

Resultatet av studien visar att skönlitteraturen har en stark ställning i lärarnas undervisning. 
Lärarna menar att de prioriterar läsning på alla sätt och vis eftersom de anser att den medför 
så många positiva effekter för eleverna. Samtliga påpekar att de pratar väldigt mycket om 
böcker, hur spännande och roligt det kan vara att läsa. Lärarna framhäver att de går till 
biblioteket varje vecka för att låna nya böcker. Alla säger också att de försöker avsätta tid 
varje dag till högläsning samt egen tyst läsning. Oftast har de också läsgrupper samt läsläxa 
varje vecka. En lärare uttrycker sig så att skönlitteraturen är en av grundpelarna i 
undervisningen.  
 

Vi går till skolbiblioteket varje vecka. Det är bänkboken med recensioner, att 
läsa högt för kompisar, vi har läsgrupper, det händer att vi använder boken 
till något speciellt tema. Vi låter barnen läsa högt hemma för sina föräldrar 
och de har papper som de ska fylla i hur mycket de läst. Sen så läser jag högt 
varje dag. 

 
En annan lärare säger såhär:  

 
Vi använder skönlitteratur mycket tycker jag, varje dag. De har ju sina egna 
bänkböcker som de läser och så har jag en uppläsningsbok där vi pratar 
mycket om svåra ord, känslor och värderingar och så. Sen använder vi 
litteraturen mycket när vi jobbar med svenska i planeringen, när vi ska ta 
fram ordklasser och beskriva huvudpersoner och sånt där. 

 
En lärare säger att de på skolan har börjat satsa på att läsa och skriva mycket mer medvetet 
under de senaste åren jämfört med tidigare eftersom det har framgått av rapporter hur dålig 
svenska skolan är på det.  
 
En annan lärare framhäver att hon i svenskan alltid har utgått helt från skönlitteratur eftersom 
hon anser att den engagerar och stimulerar eleverna mer än vad läroböcker gör. Endast vid 
enstaka lektioner har hon plockat in något från läroböcker, säger hon.  
 
Även om lärarna tycker att de prioriterar läsning av skönlitteratur så menar de dock att de har 
tiden emot sig. En lärare uttrycker sig såhär:  
 

Ja, jag tycker att jag prioriterar bänkbok och högläsning och även annat inom 
skönlitteraturen. Men sen märker man att det är så mycket annat som man 
måste få gjort. Vissa veckor känner man att oj då nu har vi nästan inte läst 
någonting och det är synd för jag tycker det är jätteviktigt.  
 

Samtliga lärare skulle vilja få in mer tid till framförallt högläsning och tyst läsning, men även 
gruppläsning samt annat som att arbeta med olika teman och att läsa gemensamma texter som 
sedan kan diskuteras. 
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4.2 Varför väljer lärare att använda sig av skönlitteratur i undervisningen? 

Samtliga lärare framhäver skönlitteraturens positiva effekter för elevernas språkutveckling.  
 

Ja, det är ju hela den här språkliga biten. Hela svenska språket kommer ju i 
alla ämnen så läsning är förstås jätteviktigt.  

 
Samtliga lärare anser att läsning av skönlitteratur har en positiv inverkan på elevers eget 
berättande och skrivande. De menar att eleverna får ett större ordförråd och att de blir bättre 
på att stava. 
 

Genom att läsa mycket får eleverna ett större ordförråd, så att de inte bara 
säger mockapär om allting. Jag brukar uppmana de som har svårt att skriva 
och stava att läsa mycket.  

 
Det är mycket hjälp om de läser mycket för de får en bild av ordet och de ser 
om det ser felstavat ut när de skriver själva. Det är faktiskt den största 
hjälpen när det gäller rättstavning. 

 
Samtliga lärare påstår att de oftast kan se om elever läser mycket böcker genom att analysera 
det som eleverna själv skriver.  
 

Man kan se att elever påverkas av de böcker de läser på det sätt de bygger 
upp sina berättelser. De som läser mycket har oftast ett mer levande, 
varierande och beskrivande språk när de skriver.  

 
Flertalet av lärarna menar dock att den främsta anledningen till att använda skönlitteratur i 
undervisningen är att det ger eleverna upplevelser.  
 

Det är klart att ju mer man läser desto säkrare blir man och man får upp 
språkkänslan i ett naturligt sammanhang och sådär som man inte får när man 
sitter och tränar på adjektiv eller har formell svenska. Men det viktigaste 
tycker jag är att man har texter som kan skapa autentiska frågor att diskutera 
utifrån och prata om och uppleva någonting. Ja, framför allt att man läser om 
sådant som engagerar eleverna, att man hittar böcker som faktiskt kan 
engagera dem och att man utifrån gemensamma läsupplevelser kan diskutera 
t.ex. värderingar. 

 
En lärare menar att skönlitteratur är en konst, att det är avkopplande och något som man mår bra 
av. Hon menar också att det är viktigt att man får en upplevelse, att man får ta del av olika 
känslouttryck. 
 
Samtliga lärare menar att läsning av skönlitteratur ger barnen en upplevelse som har med 
fantasin att göra.  
 

Böcker sätter ju igång fantasin till skillnad från tv där allt är serverat och 
klart, så det är nog inte att underskatta.  

 
Flertalet lärare menar att det är bra för elevens egen kreativitet att läsa eftersom de då får 
skapa sig egna bilder inne i huvudet.  
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Jag tycker att det är viktigt att man ger barnen den här biten med läsning, att 
man fantiserar för jag tror inte de får det så mycket i vardagslivet. 

 
Flertalet lärare menar att det är viktigt att det satsas på skönlitteratur i undervisningen 
eftersom böcker har fått mindre plats i vårt samhälle helt enkelt.  
 

Det är sån konkurrens med annat såsom film, tv-spel och datorspel och då är 
det viktigt att vi vuxna pushar för att boken finns.  

 
Några av lärarna menar att de brukar prata om gemensamt lästa texter, om känslor och vad 
som är rätt och fel och så vidare. Några lärare menar att skönlitteraturen ger upphov till 
många bra diskussioner gällande värderingar. Flertalet lärare nämner att skönlitteratur är bra 
för att elever genom att läsa får en inblick i andra människors situationer och hur olika 
relationer kan se ut.  
 

Vi har ganska många invandrarbarn här på skolan och det finns en hel del 
böcker som beskriver hur deras vardag kan ha sett ut.  

 
En annan lärare påpekar att det är många barn som lever med endast en förälder, eller också 
växelvis hos båda, och att det finns bra böcker som behandlar just skilsmässor där barn kan 
relatera och känna igen sig i olika situationer.  
 
Något som nämns av flertalet av lärarna är att de brukar använda sig av skönlitteratur i andra 
skolämnen som t.ex. historia.  
 

Då eleverna får läsa eller höra en spännande berättelse om hur en persons 
vardag kunde ha sett ut ger det så mycket mer än att bara läsa fakta i en 
lärobok. På det sättet blir det mer påtagligt och levande vilket jag tror att 
eleverna lär sig mer av. 

 
En lärare påpekar att skönlitteratur kan hjälpa till att utveckla positiva relationer till eleverna. 
Hon säger att hon ofta lär känna och förstå eleverna på ett bra sätt genom att prata med dem 
om böcker och om vad de läser 

4.3 Hur upplever lärarna elevernas attityd till skönlitteratur? 

Hälften av lärarna tycker att det är ganska svårt att motivera många av eleverna till att läsa. 
De upplever det som att det är färre som läser nu än det har varit tidigare. Flera lärare tar upp 
att föräldrars brist på engagemang kan vara en bidragande orsak till detta.  
 

Läsning handlar ju ofta om ett intresse. Har inte föräldrarna uppmärksammat 
läsning som viktigt och spännande när man är liten så kanske det inte är så 
kul sen heller. 

 
Konkurrens från annan media är ytterligare något som lärarna nämner som en bidragande 
orsak till elevers bristande intresse för att läsa böcker.  
 

Det är många som sitter med datorspel och sådant. När jag började som 
lärare så fanns inte datorspel. Så visst ser man en utveckling som är negativ, 
att barn läser mindre och det är väl därför vi får de här resultaten med att 
elever läser sämre. Datorer och tv är säkert bidragande orsaker till det. 
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En lärare menar att det förr var mer självklart att läsa böcker eftersom det inte fanns så många 
andra alternativ.  
 

Jag menar att utvecklingen av tv, datorer, tv-spel och mobiltelefoner och allt 
det här gör ju att barnen har tillgång till så oerhört mycket mer lättillgängligt. 
Det är svårare att motivera elever varför man ska läsa böcker nu. Det finns 
elever som säger att de inte vill läsa för de kan titta på tv och film.  

 
Samma lärare menar att när eleverna är i biblioteket och ska välja böcker så händer det ibland 
att det kommer fram elever, speciellt pojkar, som kan komma med kommentarer som att ”Har 
du ingen action?”. Hon menar att eleverna då har någon slags tanke om att man tar en bok 
precis som man tar en videofilm och sen så får man in den direkt i huvudet. Den här processen 
att man måste omarbeta texten själv i huvudet det har eleverna då inte arbetat in. De förstår 
inte riktigt hur böcker fungerar, menar läraren. 
 
En annan lärare tror att dagens mediasamhälle gör att elever får svårt att orka bara vara stilla 
och sitta ner och läsa en bok.  
 

Det är som om det måste hända någonting hela tiden. Man får inte ha tråkigt, 
det får inte gå sakta.  

 
Samma lärare menar också att det oftast är så att flickorna generellt sett läser mer än pojkarna. 
 

Så har det varit i alla år. Jag har ingen förklaring men det har väl att göra 
med tålamod kanske? Många pojkar har svårt att koncentrera sig helt enkelt. 

 
Alla de övriga lärarna menar även de att flickor oftare visar ett större intresse för läsning än 
vad pojkar gör. 
 
Den andra hälften av lärarna tycker att eleverna generellt sett har en väldigt positiv inställning 
till böcker. De menar dock att det förstås alltid finns någon eller några som är inte tycker om 
att läsa. ”Det är ju så att man inte alltid kan nå alla, vissa fastnar helt enkelt aldrig för det här 
med att läsa”, säger en lärare. En annan lärare säger att hon trodde att det här med datorer 
skulle ta över barns intresse från böcker mer än vad hon tycker att de har gjort. Hon säger att 
det är klart att de spelar sina dataspel och kanske tycker det är roligare, men att det mer hör 
till hemmiljön.  
 

Här i skolan tycker jag att nästan alla accepterar att man ska läsa. Det är som 
att de resonerar så att skola är skola och där läser man. Fast just nu har jag 
förstås en lite annorlunda klass så de här barnen har inte så mycket datorer 
och tv-spel hemma så de tycker mycket om att läsa böcker.    
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4.4 Hur gör lärarna för att främja läslust?   

4.4.1 Högläsning 
Högläsning är något som samtliga lärare framhäver som en viktig del i arbetet med att främja 
läslust. Lärarna säger att de försöker läsa högt varje dag, om så bara en kort stund. De betonar 
kontinuiteten i högläsningen för elevernas skull.  
 

Det får inte gå för lång tid mellan gångerna så att de glömmer bort vad boken 
handlar om.  

 
Lärarna nämner att det är bra om man är förberedd och har läst boken innan man ska läsa upp 
den för klassen. Flera påpekar att språket måste fungera och att boken måste vara engagerande 
rakt igenom. Lärarna betonar starkt hur viktigt det är med inlevelse vid uppläsningen för att 
fånga elevernas intresse. En lärare menar att det är lättare att leva sig in i berättelsen om man 
redan har läst boken. En annan uttrycker sig såhär: 
 

Själv försöker jag när jag läser att göra det så spännande som möjligt. Jag 
riktigt skärper mig och spelar lite teater så att det blir jättespännande.  
  

Genom högläsning menar flera lärare att man kan introducera eleverna för böcker som de 
själva kanske inte skulle välja. Dessutom menar flera att det är bra med högläsning för dem 
som tycker att det är jobbigt att läsa själv. På det sättet får de läsupplevelser som de kan dela 
med andra. De slipper tänka på hur bokstäverna ”hoppar” och kan bara lyssna, säger en lärare. 
En annan lärare säger att han ibland läser ett antal sidor högt ur en bok för att skapa 
nyfikenhet. Sedan får eleverna själva läsa vidare om de tycker att den verkar bra.  
Samtliga lärare menar att högläsning är ett bra sätt att få eleverna att upptäcka tjusningen med 
skönlitteratur. Det är bland annat dilemmat att alla elever inte får höra föräldrarna läsa högt 
hemma som gör att lärarna framhäver att högläsning är viktigt.  
 

Eftersom vi har många invandrarelever i klassen så är jag extra mån om att läsa 
högt för eleverna eftersom de kanske inte pratar så mycket svenska hemma.  

 
Lärarna menar också att högläsningen främjar de som har det lite svårt att läsa själva. Dessa 
elever får på detta sätt tillgång till lite svårare och kanske mer spännande litteratur än vad de 
själva skulle ta sig an.  
 

Vissa elever kanske bara läser Kalle Anka hemma, vilket inte medför någon 
känsloupplevelse, variation eller utveckling alls. 

 
4.4.2 Bokprat 
Lärarna säger att de pratar och berättar väldigt mycket om böcker. De menar att det är viktigt 
att man har läst de böcker man ska berätta om för att kunna göra presentationen så intressant 
som möjlig för eleverna. En lärare menar också att man bör försöka läsa det eleverna läser för 
att kunna få en personlig relation till texten för att kunna prata med dem om innehållet.  
 
4.4.3 Förmedla stimulerande litteratur  
Samtliga lärare säger att de är mån om att hjälpa eleverna att hitta en bok som passar just dem.   
 

Det är svårt när man är liten, det är lätt att man går till biblioteket och bara 
tar någon bok och så läser man och så är den jättetråkig och då blir det ingen 
rolig läsning och så får man gå och byta, det är ofta så det är i början.  
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Flertalet lärare menar att elever ofta säger att de inte hittar någon bra bok. De upplever att 
många elever behöver hjälp med att hitta böcker. Lärarna menar att det krävs att man lär 
känna eleven och tar reda på vad den är intresserad av och sen försöker bygga på det. De 
säger att de brukar fråga vad barnen har läst och vad de tycker om för att kanske kunna 
rekommendera liknande typ av böcker.  
 
Det som lärarna anser vara viktigt är att litteraturen måste vara på de enskilda barnens nivå. 
Flera av lärarna framhåller att språket inte får vara för svårt men inte heller för enkelt 
eftersom det måste finnas en viss utmaning för att eleverna ska kunna stimuleras och 
utvecklas.  
 

Genom att prata med barnen om det lästa kan man få en bild av hur pass de 
har tagit till sig en bok. Då kan man få värdefull information som kan beaktas 
inför nästa val av bok. 

 
Om eleverna hela tiden läser samma typ av böcker säger flera lärare att de försöker de få 
eleverna att byta spår och prova någon annan slags genre. En lärare säger att det i början är 
viktigt att de får läsa så kallade långserieböcker om de vill, eftersom det ofta fyller ett behov, 
men att man sen försöker hitta litteratur som leder vidare.  
 
Av studien framkommer att flera av lärarna tycker att det är svårt att hålla sig uppdaterade om 
ny barnlitteratur. Flera lärare tycker också att det är svårt att hinna med att läsa barnlitteratur. 
Några lärare menar att de ofta kör med säkra kort, sådant som de vet brukar gå hem hos 
eleverna. Samtliga lärare säger att de ofta tar hjälp av skolbibliotekarier eller bibliotekarier.  
 
4.4.4 Tillsätta tillräckligt med tid för egen läsning 
Alla lärare framhäver på ett eller annat sätt att det är viktigt att inte bänkboken blir 
utfyllnadsläsning när de gjort klart någon annan arbetsuppgift. De menar att det är ett bra sätt 
att skapa arbetsro för dem som inte har arbetat klart, men det ska inte bli som en belöning för 
de som är snabba. Det måste finnas speciell lästid på schemat då alla läser. Tiden måste också 
vara väl tilltagen menar lärarna.  
 

Eleverna måste få tid till att komma in i boken och uppleva sammanhang, 
avkoppling och spänning.  

 
Det som många av lärarna också tycker är viktigt är att det inte får gå för lång tid mellan 
lästillfällena så att eleverna glömmer bort vad de läste sist. 
 
4.4.5 Lässtimulerande miljö 
De flesta lärarna uttryckte sitt klara missnöje med tillgången till lässtimulerande miljöer. 
Lärarna klagade på trånga klassrum samt dålig tillgång till andra utrymmen. De saknade även 
soffor som eleverna kan sitta och läsa i. En lärare uttrycker sig såhär:  
 

Vi har ett litet trångt klassrum med många elever. Det finns inget grupprum 
heller, dessutom är det sällan en lugn atmosfär. Så för de barnen som behöver 
ha lugn och ro för att kunna koncentrera sig är det svårt att komma till ro och 
läsa. Matsalen ligger utanför och där är det ofta liv och rörelse, så det är vårt 
dilemma med utrymmet. Skolbiblioteket är också en passagegenomgång där 
det också är liv och rörelse så det finns ingen möjlighet för barnen att sitta i 
lugn och ro. 
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Lärarna säger att de försöker göra det bästa av situationen. Eleverna tillåts att mysa till det lite 
för sig med kudde på golvet eller under någon bänk eller så. Samtidigt betonade några av 
lärarna att det inte får gå för långt så att halva lästiden går åt till att bygga mysiga kojor.  
En lärare menar att eftersom tillgången på utrymmen är begränsad så får man helt enkelt skola 
in eleverna i att faktiskt klara av att sitta på sin stol och läsa när man är i klassrummet.  
 

Det är klart att det är ju mysigt att ligga i soffan men man får ju inte 
vara beroende av det för det ska ju gå att läsa ändå.  

 
De flesta av lärarna var dock fascinerade av hur duktiga eleverna är ändå att sitta still på sina 
hårda stolar och läsa. 
 
4.4.6 Förmedla nyttan av och nöjet med att läsa böcker  
Flera av lärarna säger att det också är viktigt att man som lärare bör vara en förebild, att själv 
visa att man tycker om att läsa och att det är något som är viktigt. Så här sa en lärare:  
 

Jag har alltid en egen bok som jag läser när eleverna läser. Många lärare tar 
säkert tillfället i akt och rättar elevernas arbetsböcker eller så, men det tycker 
jag är fel. Jag tycker att det är viktigt att man själv visar sitt intresse för 
böcker. 

 
Samtliga lärare säger att de på föräldramöten och utvecklingssamtal försöker påverka 
föräldrarna att läsa mer för och med eleverna hemma för att eleverna på det sättet ska få en 
ökad lust att själva läsa och därigenom få ett mer utvecklat språk.  
 

Många barn skulle klara sig bättre i skolan genom att få mer läsning hemma. 
Det är jag nästan helt övertygad om. Dels att läsa högt för dem och dels 
genom att som förälder pusha för att läsning är någonting viktigt och roligt. 
Men det är ju en sak att som lärare nå fram till föräldrarna med det budskapet 
också. Det är ju en privat sak. 

 
4.4.7 Eleverna inspirerar varandra 
Några av lärarna tyckte att de själva inte behövde göra så mycket för att inspirera eleverna till 
att läsa. De menade på att eleverna själva inspirerade varandra genom att berätta för varandra 
om böcker de läst.  
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5 Resultatanalys 
I denna del av undersökningen ska resultaten av intervjuerna analyseras och ställas mot den 
bakgrundslitteratur som jag har tagit del av. Analysen struktureras utifrån de frågeställningar 
som undersökningen utgår från. 

5.1 Vilken ställning har skönlitteratur i lärares undervisning? 

Norström (1997) menar att om en lärare avsätter mycket tid för litteraturläsning och bokprat 
blir läsningen självklart viktig för eleverna. I min studie framgår att lärarna har liknande 
tankar. Alla lärare anser att skönlitteraturen har en stark ställning i deras undervisning. De 
menar att de prioriterar läsning av skönlitteratur på alla sätt och vis eftersom de anser att det 
medför så många positiva effekter för eleverna. Samtliga lärare skulle dock vilja använda sig 
mer av skönlitteratur i undervisningen, de menar att tiden tyvärr inte riktigt räcker till. 

5.2 Varför väljer lärare att använda sig av skönlitteratur i undervisningen?  

Wingård (1994) menar att läsning av skönlitteratur har många värdefulla effekter för barns 
språkutveckling på olika plan. Samtliga lärare framhäver detsamma. De anser att läsning av 
skönlitteratur har en positiv inverkan på elevers eget skrivande och berättande, vilket även 
Wingård (1994), Norström (1995), Svensson (1995), Ekström (2004) och Dominkovic (2006) 
skriver om.  
 
Svensson (1995) framhäver vikten av daglig läsning av barnböcker i skolan. För de barn som 
inte hemma får böcker lästa för sig blir detta en chans att få komma i kontakt med det skrivna 
språket. Detta är också något som flera av lärarna poängterar, att det inte är alla föräldrar som 
läser för sina barn. Just därför är det viktigt att prioritera läsning i skolan, menar lärarna. 
Kåreland (2001) menar att de barn som växer upp i en miljö med otillräcklig språklig träning i 
regel får svårare att klara sig i skolan jämfört med barn från mer språkmedvetna miljöer. En 
lärare poängterar just att han helt säkert tror att vissa barn hade klarat sig bättre i skolan om de 
hade fått mer högläsning samt lästräning i hemmet.  
 
Den främsta anledningen till att använda skönlitteratur är att det ger eleverna upplevelser 
menar flertalet av lärarna. Samtliga lärare anser att det är avkopplande och spännande för 
eleverna att få läsa eller att lyssna till högläsning. Både Nilsson (1986), Hallberg (1993) och 
Wingård (1994) poängterar att läsning av skönlitteratur framförallt ger underhållning och 
avkoppling.  
 
Samtliga lärare poängterar precis som Wingård (1994) och Norberg (2003) att läsning av 
skönlitteratur är viktigt för att stimulera barnens förmåga att fantisera. Lärarna menar att 
böcker sätter igång fantasin till skillnad från tv där allt är serverat och klart, vilket 
samstämmer med Norströms (1997) tankar om att barn i dagens mediasamhälle lätt blir 
passiva kulturkonsumenter.  
 
Flertalet lärare nämner att det är viktigt att det satsas på skönlitteratur i undervisningen 
eftersom böcker har fått mindre plats i vårt samhälle. Eftersom det är sån konkurrens med 
andra medier, som t.ex. film och datorspel, är det viktigt att vi vuxna pushar för att boken 
finns menar en lärare. Problemet med att boken har fått stor konkurrens från annan media är 
något som både Kåreland (2001) och Wingård (1994) belyser.  
 
De flesta av lärarna uppger att de använder sig av skönlitterära texter i t.ex. ämnet historia. 
Lärarna för liknande resonemang som Gómez (1996) och Amborn och Hansson (2002) att 
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man genom att läsa skönlitteratur får en mer aktiv kunskap där fakta sätts i mänskliga 
sammanhang som ger annorlunda förklaringar än de man kan hitta i faktaböcker. 
 
Att elever kan få en inblick i hur olika relationer kan se ut genom att läsa olika slags böcker är 
något som nämns av de flesta lärare. De menar precis som Kåreland (2001) och Norström 
(1995) att barn kan relatera och känna igen sig i olika situationer i böcker.  
 
Flertalet lärare nämner att skönlitteratur är bra för elever på det sätt att de får en inblick i 
andra människors situationer. Wingård (1994) tar upp att skönlitteraturen är ett bra hjälpmedel 
när det gäller förmågan till empati. Genom att läsa skönlitteratur menar Norberg (2003) att 
man stimuleras att reflektera och tänka över våra värderingar. Norberg anser att ett arbete med 
skolans värdegrund har sin givna utgångspunkt i skönlitteratur som beskriver barns och 
ungdomars levnadsvillkor i dag. Några av lärarna menar att de pratar om gemensamt lästa 
texter, om känslor och vad som är rätt och fel och så vidare. De menar att skönlitteraturen ger 
upphov till många bra diskussioner gällande värderingar.  
 
En lärare påpekar att skönlitteratur kan hjälpa till att utveckla positiva relationer till eleverna. 
Rimsten-Nilsson (1980) menar just många lärare att de inte hade känt många av sina elever på 
samma sätt om de inte hade diskuterat barn- och ungdomsböcker tillsammans med dem.  

5.3 Hur upplever lärarna elevers attityd till skönlitteratur? 

Ena hälften av lärarna tycker att det är ganska svårt att motivera många av eleverna till att 
läsa. De upplever att det är färre som läser nu än det har varit tidigare. Resultatet av PIRLS 
2001 (Skolverket) visade också att svenska elever, i åldern 9-10 år, tenderar att läsa mindre än 
tio år tidigare. Flera lärare tar upp att föräldrars brist på engagemang och konkurrens från 
andra medier kan vara bidragande orsaker till elevers bristande intresse för att läsa böcker.  
 
Att flickor oftare visar ett större intresse för läsning än vad pojkar gör är något som samtliga 
lärare påpekar. Detta stämmer också överrens med resultatet av PIRLS 2001 (Skolverket, 
2003). En lärare tror att det kanske kan bero på pojkars ofta bristande koncentrationsförmåga.  
 
Om den ena hälften av lärarna tycker att det är svårt att motivera många av eleverna till att 
läsa så tycker den andra hälften av lärarna att elever generellt sett har en väldigt positiv 
inställning till böcker. En lärare säger att hon trodde att datorer skulle ta över barns intresse 
från böcker mer än vad hon tycker att de har gjort. Enligt PIRLS 2001 (Skolverket) så hade de 
svenska eleverna en något mer positiv inställning till läsning än det internationella 
genomsnittet. 

5.4 Hur gör lärarna för att främja läslust? 

Högläsning är något som samtliga lärare framhäver som en viktig del i arbetet med att främja 
läslust. De menar att högläsning är ett bra sätt att få eleverna att upptäcka tjusningen med 
skönlitteratur, vilket även Norström (1997) skriver om. Det är bland annat dilemmat att alla 
elever inte får höra föräldrarna läsa högt hemma som gör att lärarna framhäver att högläsning 
är viktigt.  
 
Samtliga lärare säger att deras mål är att läsa högt ungefär 15-20 minuter varje dag. Detta 
samstämmer ganska väl med Hallbergs (1993) rekommendationer om att läraren under de 
första sex skolåren bör läsa högt minst 20 minuter varje dag. Lärarna antyder dock att de inte 
alltid hinner med att läsa högt. 
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Precis som Ekström och Isaksson (1997) hävdar flera av lärarna att det är bra om man är 
förberedd och har läst boken innan man ska läsa upp den för klassen. Lärarna betonar starkt 
hur viktigt det är med inlevelse vid uppläsningen för att fånga elevernas intresse. Nilsson 
(1986) menar att man blir en bättre högläsare genom att läsa böckerna själv innan, eftersom 
man då känner till berättelsen och personerna.  
 
Flera lärare menar att man genom högläsning kan introducera eleverna för lite svårare böcker 
som de själva kanske inte kan läsa eller skulle välja. Detta är också något som tas upp av flera 
av författarna (Hallberg, 1993, Chambers, 1993, Dominkovic 2006, Ekström & Isaksson, 
1997 och Nilsson, 1986).  
 
Högläsning är bra för de elever som tycker att det är jobbigt att läsa själva anser flera lärare. 
På det sättet får de spännande läsupplevelser som de kan dela med andra, säger en lärare. 
Alleklev och Lindvall (2000) skriver att när lärare läser högt så kan barnen interagera med 
berättelsens innehåll utan att samtidigt behöva tolka det skrivna. Detta gör det möjligt att 
vidga barnens syn på litteratur, menar författarna. Molloy (1996) framhåller att högläsning 
ofta är en bra metod för lässvaga elever eftersom de blir hjälpta av en röst som tar dem genom 
texten. 
 
Lärarna säger att de pratar och berättar väldigt mycket om böcker för att väcka elevernas 
intresse för läsning. Amborn och Hansson (2002) skriver att det är en konst att introducera 
böcker för barn men att det är ett väldigt stimulerande och tacksamt sätt att väcka läslust. 
Flera av lärarna menar att det är viktigt att man har läst de böcker man ska berätta om för att 
kunna göra presentationen så intressant som möjlig för eleverna. Även Ekström och Isaksson 
(1997) samt Amborn och Hansson (2002) belyser detta. En lärare menar också att man bör 
försöka läsa det eleverna läser för att kunna få en personlig relation till texten för att kunna 
prata med dem om innehållet. Molloy (1996) skriver något liknande. Hon menar att elever 
ofta vill diskutera böcker med sin lärare och då är det en förutsättning att läraren är införstådd 
med innehållet i boken. 
 
Flera av lärarna säger precis som Norström (1997) att det är viktigt att man som lärare bör 
vara en förebild, att man själv visar att man tycker om att läsa och att det är något som är 
roligt och viktigt. Samtliga lärare säger att de på föräldramöten och utvecklingssamtal 
försöker påverka föräldrarna att läsa mer för och med eleverna hemma för att eleverna på det 
sättet ska få en ökad lust att själva läsa. Enligt Norström (1997) är det viktigt att lärare 
påpekar att föräldrarnas insatser är viktiga för att främja barnens vilja att läsa. 
 
Att bänkboken inte blir utfyllnadsläsning när eleverna gjort klart någon annan arbetsuppgift 
framhäver samtliga lärare. Hallberg (1993) skriver om att den skönlitterära boken inte får 
uppfattas som belöning, vilket flera av lärarna också nämner. Lärarna anser att det måste 
finnas speciell lästid på schemat då alla läser. Tiden måste också vara väl tilltagen så att 
eleverna kan komma in i boken och få uppleva sammanhang, avkoppling och spänning, som 
en lärare uttrycker sig. Detta stämmer överrens med vad Norström (1997) antyder, att det är 
viktigt att barnen får gott om tid för läsning för att det ska kännas meningsfullt.  
 
Några av lärarna tycker att de själva inte behöver göra så mycket för att inspirera eleverna till 
att läsa. De anser att eleverna själva inspirerar varandra genom att presentera lästa böcker för 
varandra. Körling (2003) tar upp något liknande. Hon menar att man vinner mycket på att låta 
barnen själva föreslå sina kompisar att läsa en bok. Barnen erövrar då böckerna till sin egen 
kultur och böckerna blir på så vis attraktiva för barnen, skriver Körling.  
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Chambers (1994) poängterar vikten av en stimulerande läsmiljö för att elever ska kunna 
koncentrera sig på läsningen. De flesta lärarna uttrycker sitt klara missnöje i detta avseende. 
Samtliga lärare menar dock att de försöker göra det bästa av situationen. Eleverna tillåts att 
mysa till det lite för sig med kudde på golvet eller så.  
 
Samtliga lärare säger att de är måna om att hjälpa eleverna att hitta böcker som passar just 
dem. De för liknande resonemang som Smith (1997), Nilsson (1997), Lindö (2002) och 
Wagner (2004) när de betonar att litteraturen måste vara meningsfull för eleverna, den ska 
intressera och stimulera och helst handla om sådant som eleverna kan relatera till.  
 
Lärarna upplever liksom Norström (1997) att många elever behöver hjälp med att hitta 
böcker. Det krävs att man lär känna eleven och tar reda på vad den är intresserad av och sen 
försöker bygga på det, vilket även Ekström (2004) antyder. Lärarna anser även att litteraturen 
måste vara på de enskilda barnens nivå. Flera av lärarna framhåller precis som Norström 
(1997) och Ekström (2004) att språket inte får vara för svårt men inte heller för enkelt 
eftersom det måste finnas en viss utmaning för att eleverna ska kunna stimuleras och 
utvecklas. Flera lärare säger att om eleverna hela tiden läser samma typ av böcker så försöker 
de få eleverna att byta spår och prova någon annan slags genre, för att de ska kunna utvecklas.  
 
Hallberg (1993) anser att lärare har en aktiv roll som litteraturförmedlare och att de därför 
måste ha en god uppdaterad kunskap om barnlitteratur. Flera lärare tycker dock att detta är 
svårt. De menar också att det är svårt att hinna med att läsa nya böcker. Samtliga lärare säger 
att de ofta tar hjälp av skolbibliotekarier eller bibliotekarier för att få råd och tips, vilket också 
är något som Norström (1997) råder till. Några lärare menar att de i brist på tid ofta kör med 
säkra kort, sådana böcker som de vet brukar gå hem hos eleverna. Molloy (1996) skriver dock 
att det finns en risk att lärare oreflekterat använder sig av samma böcker år efter år. Molloy 
anser också att svensklärare brister i sin professionalism om de inte anser sig ha tid till att läsa 
barn- och ungdomslitteratur.  
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare tänker kring användandet av 
skönlitteratur i undervisningen i grundskolans år 3-6. De frågeställningar som studien utgick 
från var: 

• Vilken ställning har skönlitteratur i lärares undervisning? 
• Varför väljer lärare att använda skönlitteratur i undervisningen?  
• Hur upplever lärare elevers attityd till skönlitteratur? 
• Hur gör lärare för att främja läslust? 

6.1 Metoddiskussion 

Innan genomförandet av intervjuerna ansåg jag mig vara i tidsbrist så därför valde jag att inte 
göra någon provintervju. I efterhand önskar jag dock att jag hade gjort en sådan. Det hade 
varit bra för att se om intervjufrågorna verkade vara ledande eller oklara på något sätt. 
Dessutom hade jag kunnat få vägledning om i vilken mån jag hade behövt begränsa antalet 
frågor. Semistrukturerade intervjuer är bra på det sätt att informanterna inte blir så styrda, 
men då de får prata ganska fritt blir det väldigt mycket material som måste transkriberas och 
kategoriseras upp för att se om det finns skillnader/likheter i informanternas svar. Att 
genomföra och analysera intervjuerna var ett ganska tidskrävande arbete men jag anser ändå 
att detta var det bästa alternativet för denna studie.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att lärarna anser att det är väldigt viktigt med skönlitteratur i 
undervisningen. Det intressanta är att även om lärarna tycker att de prioriterar läsning av 
skönlitteratur i undervisningen så framkommer det att de tycker att det är svårt att hinna med 
allt som de vill. Samtliga nämner att de skulle vilja få in skönlitteraturen mer i 
undervisningen. Här kan konstateras att det nog krävs ett stort engagemang och god planering 
av lärare om skönlitteraturen dagligen ska kunna ges hög prioritet i skolan.  
 
Lärarna i studien uppger många olika skäl till varför de väljer att använda skönlitteratur i 
undervisningen. De flesta lärare började dock med att framhäva skönlitteraturens positiva 
effekter för elevernas språkutveckling. Visst är det så att man kan öva upp sin känsla för 
språket genom att läsa mycket. Men enligt mig så får inte skönlitteraturen endast fungera som 
ett medel för att få eleverna till att bli bättre på att t.ex. stava. Jag håller med de lärare som 
menar att den främsta anledningen till att använda sig av skönlitteratur i undervisningen är att 
det ger elever upplevelser. Samtliga lärare anser att det är avkopplande och spännande för 
eleverna att få läsa eller att lyssna till högläsning. Jag menar att elever verkligen behöver 
denna ”andningspaus” varje dag i skolan.   
 
Flertalet lärare nämner att det är viktigt att det satsas på skönlitteratur i undervisningen 
eftersom böcker har fått sån konkurrens från andra medier. Norström (1997) skriver att det 
finns en risk att barn i dagens mediasamhälle lätt blir passiva kulturkonsumenter. Det kan 
ligga någonting i detta påstående anser jag. Det är lätt för barn att bli uppslukade av alla dessa 
dataspel och filmer som finns lättillgängliga, speciellt för de barn som tycker det är lite motigt 
att läsa. Jag anser därför att det blir mer och mer angeläget att satsa på läsning av 
skönlitteratur i undervisningen. Förutom skolan så menar jag också att föräldrar måste 
engagera sig i att uppmuntra barn till att läsa. Vi vuxna måste pusha för att böcker finns, som 
även en lärare påpekar. 
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Något som poängteras av lärarna är att läsning av skönlitteratur är viktigt för att stimulera 
barnens förmåga att fantisera. Jag har den uppfattningen att barn tittar alltför mycket på tv där 
allt är ”serverat och klart”, som en av lärarna uttrycker det. När barn istället får läsa böcker 
sätts deras fantasi igång, vilket torde gynna deras kreativitet. Jag tror t.ex. att barn med stor 
erfarenhet av skönlitteratur har lätt att sysselsätta sig själva.  
 
De flesta av lärarna uppger att de ibland använder sig av skönlitterära texter i t.ex. ämnet 
historia. De menar precis som Gómez (1996) och Amborn och Hansson (2002) att 
skönlitteratur ger en mer aktiv kunskap än faktaböcker. Jag anser att skönlitterära texter är 
mer engagerande och spännande än de ganska torftiga texter som ofta återfinns i läroböcker. 
Därför tycker jag att man ska försöka få med skönlitteratur i alla skolämnen där det är möjligt. 
Jag tror att det kan vara fördelaktigt att utifrån skönlitteratur arbeta med olika teman där man 
på ett naturligt sätt kan väva in många olika skolämnen. Några av lärarna påpekar att de gärna 
skulle vilja arbeta mer tematiskt. 
 
Resultaten av denna studie visar att endast några lärare menar att de ibland läser gemensamma 
skönlitterära texter som kan ge upphov till bra diskussioner gällande värderingar. Jag 
instämmer med Norberg (2003) som skriver att ett arbete med skolans värdegrund har sin 
givna utgångspunkt i skönlitteratur. Jag anser att skönlitteraturen kan fungera som ett indirekt 
sätt att uppfostra barn. Ett bra sätt är att läsa gemensamma texter som sedan kan diskuteras. 
Barn behöver få träna på att uttrycka sig och även lyssna och ta hänsyn till andras åsikter. 
Engagerande skönlitterära texter är utmärkta att använda i detta syfte menar jag.  
 
Lärarna ger många exempel på hur de gör för att främja läslust. Något som samtliga lärare 
framhäver är högläsning. Resultaten antydde dock att lärarna ofta känner att de inte riktigt 
hinner med högläsning i den utsträckning de önskar. Under min verksamhetsförlagda 
utbildning reagerade jag också över att inslaget av högläsning var ganska litet. Här menar jag 
att det handlar mycket om lärarens eget intresse och prioritering. Eftersom jag anser att 
högläsningens kraft är stor menar jag att man för elevernas skull bör satsa på högläsning en 
liten stund varje dag.  
 
Resultaten i denna studie såsom en tidigare studie (Skolverket, 2003) pekar på att det finns en 
tendens till minskad läsning bland skolelever. Lärarna uppger konkurrens från andra medier 
som en bidragande orsak till detta. Jag menar dock att man även kan utnyttja andra medier i 
ett läsfrämjande syfte. Om en elev har väldigt svårt att läsa själv anser jag att det till en början 
kan vara bra att ta till ljudböcker, dvs. skönlitterära böcker som är upplästa på band eller CD. 
Det var dock ingen av lärarna i denna studie som nämnde att de utnyttjade denna möjlighet. 
 
Det som jag tyckte var anmärkningsvärt i studien var att hälften av lärarna faktiskt tyckte att 
eleverna generellt sett har en väldigt positiv inställning till läsning. Jag trodde nog precis som 
en av lärarna i denna studie att t.ex. datorer skulle ta över elevernas intresse för böcker. 
Eftersom nästan alla lärarna i studien har en lång yrkeserfarenhet hade jag nästan förväntat 
mig att i stort sett alla skulle uppge att de har sett en negativ attitydförändring hos elever 
gällande läsning av skönlitteratur. Nu är förvisso denna studie inte omfattande men resultatet 
var ändå positivt överraskande utifrån mina förväntningar. Kanske finns det omständigheter 
såsom elevernas socioekonomiska bakgrund som spelar in här? De lärare som uppgav att 
eleverna har en positiv inställning till läsning arbetar på skolor där en stor del av eleverna 
kommer från medelklassen. Det kan hända att dessa elever i större utsträckning har läsande 
förebilder hemma och kanske därför har utvecklat ett naturligt förhållningssätt till 
skönlitteratur. 
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Något som jag finner intressant är att samtliga lärare i studien påpekar att flickor oftare visar 
ett större intresse för läsning än vad pojkar gör. Detta stämmer också överrens med resultatet 
av PIRLS 2001 (Skolverket, 2003). Även jag har sett dessa tendenser ute på min 
verksamhetsförlagda utbildning och jag kan inte låta bli att fundera över varför det är så. En 
lärare tror att det kanske kan bero på pojkars ofta bristande koncentrationsförmåga. Kan det 
vara så eller finns det andra bakomliggande orsaker till detta undrar jag?  

6.3 Slutsatser 

Resultatet av studien visar att lärarna anser att skönlitteratur är ett viktigt inslag i 
undervisningen. Trots att de anser sig prioritera skönlitteraturen så menar de att tiden inte 
riktigt räcker till. Samtliga lärare påpekar att de skulle vilja använda sig mer av skönlitteratur i 
undervisningen. 
 
Anledningarna till varför lärarna väljer att använda skönlitteratur i undervisningen är många. 
De flesta lärarna nämnde i första hand den språkliga aspekten, dvs. att skönlitteratur är 
stimulerande för barns språkutveckling. Samtliga lärare menade även att läsning av 
skönlitteratur är bra för barns personliga utveckling på olika sätt. Genom att läsa får de träna 
upp sin fantasiförmåga samt sin empatiska förmåga. De får i skönlitteraturen också uppleva 
spännande och roliga saker samtidigt som de lär sig mycket.  
 
Enligt resultatet finns en viss tendens till minskat intresse för skönlitteratur hos elever. 
Bidragande orsaker till detta uppges vara ökad konkurrens från andra medier samt föräldrars 
bristande engagemang gällande läsning för och med sina barn. Resultatet visar också att 
flickor oftare visar ett större intresse för skönlitteratur än vad pojkar gör. Lärarna framhäver 
att det är viktigt att vuxna hjälper till att bygga upp barns intresse för skönlitteratur.  
 
I arbetet med att främja läslust uppger lärarna att det är viktigt att avsätta mycket tid för 
bokprat och läsning. De anser också att elever behöver hjälp med att hitta stimulerande 
litteratur som utvecklar deras vilja att läsa mer. Genom högläsning menar lärarna att man kan 
få elever att upptäcka tjusningen med skönlitteratur. Lärarna betonar också vikten av en lugn 
och stimulerande miljö för att eleverna ska kunna koncentrera sig på läsningen.  

6.4 Framtida studier 

Som jag nämnde ovan så finner jag det intressant att flickor oftare visar ett större intresse för 
läsning än vad pojkar gör. Vilka orsaker kan ligga till grund för detta undrar jag? Vad har 
tidigare forskning att rapportera i detta avseende? Vad skulle svaret bli om man frågar 
eleverna? 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till lärare 
 
Vad är du utbildad som och hur länge har du arbetat?  
Behandlades skönlitteratur i din grundutbildning?  
Har du fått någon fortbildning inom skönlitteratur? 
 
 
Vilken ställning har skönlitteratur i din undervisning?  
-  I vilken omfattning använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 
 
 
Varför väljer du att använda dig av skönlitteratur i undervisningen? 
- Vilka positiva effekter anser du att läsning av skönlitteratur medför? 
 
 
Hur använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 
- Har eleverna egen tyst läsning och gruppläsning? 
- Har ni någon form av boksamtal?  
- Förekommer läsning av skönlitteratur i andra ämnen än svenska? 
- Läser du högt för dina elever?  

Hur förbereder du dig inför högläsning?  
 
 
Hur gör du för att skapa och främja läslust?  
- Hur gör du för att skapa en stimulerande läsmiljö?  
- Hur tycker du det går att hålla dig uppdaterad om ny barnlitteratur? 
- Hur gör du om en elev inte alls visar något läsintresse? 
- Förekommer det samarbete med någon bibliotekarie / skolbibliotekarie?  
- Uppmuntrar du föräldrar att läsa för och med sina barn?  
 
 
Vilken attityd tycker du att elever har till läsning av skönlitteratur?  
- Har du märkt någon förändring under dina yrkesverksamma år? 
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Mälardalens högskola     Bilaga 2  
Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap 
Eskilstuna 2006-10-04 
 
 
 
Till berörda lärare. 
 
 
Hej. 
 
Jag heter Lina Landquist och är lärarstudent vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.  
Under hösten skriver jag ett examensarbete om skönlitteraturens utrymme i undervisningen i 
grundskolans tidigare år och ser gärna att ni deltar i min studie. 
 
Arbetet kommer att bygga på frivilliga intervjuer med ett antal lärare på olika skolor.  
 
All information som samlas in till uppsatsen kommer att behandlas konfidiellt och inga namn 
på personer eller skolor kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Intervjupersonerna har 
också rätt att när som helst avbryta sitt deltagande om så önskas.  
Jag har för avsikt att använda bandspelare för inspelning av intervjuerna för att få samtalet att 
flyta på bättre. Om ni av någon anledning föredrar att bandspelare ej används så respekterar 
jag givetvis detta. 
Endast jag och min handledare på Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap kommer 
ha tillgång till materialet.  
 
Jag berättar gärna mer om min undersökning och det går då bra att kontakta mig på telefon 
enligt nedan.  
 
För att komma vidare i mitt arbete är jag tacksam för svar så snart som möjligt. 
 
Tack på förhand, 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lina Landquist   llt98008@student.mdh.se 
 
0221- 282 82, 0730- 67 37 18 
 
Handledare: 
Marja-Terttu Tryggvason  marja-terttu.tryggvason@mdh.se  (016-15 32 55) 
 


