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I detta arbete undersöker vi varför elever ska läsa skönlitteratur i skolan, genom att vi 
tar del av tidigare forskning och undersöker vad som står i styrdokument när det 
gäller läsning av skönlitteratur. Vi har studerat styrdokument från 1919, 1963 samt 
gällande kursplaner. Dessutom har vi via en enkätstudie som riktat sig till lärare och 
barnbibliotekarier tagit del av deras syn på syftet med skönlitteratur i skolan. Under-
sökningen har visat att det finns många olika anledningar till att använda sig av skön-
litteratur i undervisningen. Genom att eleverna kontinuerligt läser och arbetar med 
skönlitteratur kan de göra vinster i språkutveckling och utveckling av personliga kva-
litéer och förmågor, så som empati och förståelse för andra människor. Studien har 
visat att den tidigare forskningen och våra informanter står eniga i frågan om att man 
i skolan bör använda sig av skönlitteratur, dock kan deras åsikter i frågan varför skil-
ja sig åt.  
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1 Inledning 

Om man tänker sig en varm, solig och framförallt ledig sommardag finns det vissa 

saker man kan tycka skulle passa in i bilden. För en del skulle det kanske vara en 

glass eller en strand. För någon annan skulle det kunna vara en bra bok och en 

hängmatta i skuggan under ett äppelträd.  

     För vissa av oss har läsning alltid förknippats med glädje, nöje, avkoppling och 

välbehag. Andra sammankopplar läsning med obehag, svårigheter eller rastlöshet.  

     Överallt omkring oss står de skrivna budskapen. Att kunna läsa har blivit något 

viktigt för gemene man. Det finns idag inget utrymme för att vara en dålig läsare. Alla 

måste kunna läsa. Även de praktiska yrkena ställer idag krav på läs- och skrivkunska-

per. En snickare måste kunna läsa ritningar och arbetsbeskrivningar, måste kunna 

beställa material och samråda med kunder och kollegor. Det går inte att säga att ”i 

mitt yrke behövs ingen läsfärdighet”. Det finns oändligt många tillfällen när läsning 

är ett krav. ”Läskunnighet är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället” 

(Amborn & Hansson 1998:11).  

     I skolan kan man tydligt se hur vissa elever kastar sig över allt läsbart. All text är 

en potentiell historia eller berättelse. Andra elever tycks aldrig finna den glädje som 

en text kan innebära. De verkar vara rastlösa, har svårt att hitta böcker som intresse-

rar dem och de tycker att läsningen känns svår. 

Varför bör barn läsa böcker överhuvudtaget? Det är en lika komplicerad som själv-
klar och till synes märklig fråga. Det är också den första fråga pedagogen bör ställa 
sig i alla sammanhang. Varför – sedan vad och till sist hur. Tidigare har vi börjat 
med frågan hur och har kanske aldrig kommit att fråga oss varför egentligen (Am-
born & Hansson 1998:5).  

Vi har i denna studie också ställt oss frågan varför barn ska läsa skönlitteratur i sko-

lan. Finns det några givna svar?  

 1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka olika föreställningar om ändamålet med 

skönlitteratur i skolan, så som dessa framkommer i styrdokument från 1900-talets 

början fram till idag, och på andra håll, så som åsikter från lärare, bibliotekarier och 

författare som forskat kring ämnet. 
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1.2 Frågeställningar  

• Vad har sagts i styrdokument angående läsning av skönlitteratur i skolan? 

• Vad finns det för anledningar till att barn ska läsa skönlitteratur i skolan? 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för vad andra har sagt om skönlitteraturens roll i skolan. Vi 

börjar med att beskriva vad tidigare forskning har att säga om styrdokumenten från 

1919 fram till idag när det rör skönlitteraturläsning. Vidare beskriver vi vad som 

framkommit i forskningen som anledningar till att elever ska få tillgodogöra sig skön-

litteratur i skolan, både i form av högläsning och som enskild läsning. 

2.1 Vad säger tidigare forskning om styrdokumenten 

som rör läsning? 

Amborn & Hansson(1998:10) skriver att den första normalplanen för undervisning i 

småskola och folkskola kom år 1878, detta var den första läroplanen och 1889 och 

1900 kom ytterligare normalplaner. Man ville att eleverna skulle anpassas till det nya 

samhället under framväxt, och man ansåg att det var viktigt att de kunde utantilläs-

ning och högläsning.  

     Vidare skriver författarna att i undervisningsplanen från 1919 skildras moders-

målsämnet noggrannare än i de föregående normalplanerna. Där beskrivs för första 

gången att eleverna ska läsa svensk litteratur med texter anpassade till deras nivå och 

det framgår vilken typ av texter som eleverna bör läsa. Anledningen till att barn skul-

le läsa var att de skulle lära sig om svensk litteratur, svensk natur och det svenska 

samhället, även ur ett historiskt perspektiv.  

     I skolverkets rapport Vad händer med läsningen? från 2007 beskrivs undervis-

ningsplanen på ett liknande sätt. För första gången skall de texter som eleverna för-

väntas läsa kunna knyta an till elevernas egna erfarenheter (Skolverket 2007:29). 

     Efter andra världskriget blev svensk skola mer och mer påverkad av behaviorismen 

och B.F. Skinners teorier. Stor tilltro sattes till det vetenskapliga och man ville se 
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strukturerade och systematiska arbetsformer i skolan, så även när det gällde läsinlär-

ningen. Enligt vissa förutbestämda mönster skulle eleverna lära sig bokstäverna för 

att sedan ljuda samman dem till enkla ord. Här var innehållet inte det viktiga utan 

fokus sattes till stor del på formen. Detta medförde att läsning av skönlitteratur inte 

ansågs som viktigt när det gällde att lära barn att läsa (Skolverket 2007:29–32). 

     1955 nämns för första gången ordet skönlitteratur i undervisningsplanen. ”Det ta-

las om att skönlitteraturen ska få eleverna att inse vad som är litterärt värdefullt. Den 

ska dessutom ”säga eleverna något” och ge dem en lust att läsa mer” (Amborn & 

Hansson 1998:10). Nu omnämns för första gången den fria läsningen och författarna 

tror att detta var bänkbokens födelse. De menar att bänkböcker är en typ av litteratur 

som marginaliserar litteraturläsningen. Amborn & Hansson skriver att det fortfaran-

de gjordes val av litteratur utifrån moraliska föreställningar, idéer och tankar.  

     1962 kom Lgr 62 där man kan läsa att undervisningen ska ”stimulera läslust, in-

tresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet” (Amborn & 

Hansson 1998:10–11). Folkskola, realskola och flickskola ersattes av grundskolan och 

nu skulle för första gången alla elever samsas i samma skola. Detta innebar att elev-

grupperna blev mycket mer heterogena än vad man tidigare varit van vid. En följd av 

detta var att kostnaderna för specialpedagogiskt stöd ökade drastiskt och ett bra sätt 

att lösa problemet på var att anpassa läromedlen så att de näst intill förklarade sig 

själva. Pedagogerna behövde alltså inte lägga lika mycket tid på själva undervisning-

en. Gällande läsning införde man Fri läsning, Upplevelseläsning, och Studieteknik 

(Skolverket 2007:30–32). 

I Lgr-69 får svenskämnet karaktär av sophög och hjälpgumma, allt som inte fick 

plats någon annanstans fördes till svenskämnet och överallt skulle ämnet svenska 

hjälpa till. Ämnet hamnade i en kris (Amborn & Hansson 1998:11). 

 Författarna skriver att undersökningar gjordes som visade att elever hade ett nega-

tivt förhållningssätt till skönlitteratur och att det lästes väldigt lite skönlitteratur i 

skolorna. 

     Under åren 1970-1971 genomfördes en stor undersökning i 13 olika länder. Man 

ville undersöka hur bra läsförståelse nio- och fjortonåringar hade, men också under-

söka hur deras attityder till läsning och litteratur såg ut. Sverige placerade sig mycket 

högt på läsproven, däremot låg vi sist när det gällde litteratur- och läsintresse. Kritik 

riktades därför mot den formcentrerade undervisningen som varit dominerande i den 
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svenska skolan (Skolverket 2007:31–33). 

     I nästföljande läroplan, Lgr-80 och dess kursplan, fick läsningen av skönlitteratur 

en betydande roll. Det kom ytterligare en kursplan i svenska 1988 där det stod att 

skönlitteratur skulle genomsyra svenskundervisningen. Innan Lgr-80 hade skönlitte-

ratur varit en del av svenskundervisningen, men aldrig förr hade litteraturen fått så 

stort utrymme. Ämnet blev också ett medel genom vilket man skulle överföra vårt 

kulturarv och våra värderingar men också ett redskap att tillägna sig nya erfarenhe-

ter. Det handlade inte längre bara om rättstavning, utan svenskämnet fick också 

andra perspektiv (Amborn & Hansson 1998:11). 

     I Lgr-80 var kraven på läsförmågan högre än i tidigare kursplaner, och Svenska 

som andraspråk blev för första gången ett eget ämne. 1991 gjordes en ny undersök-

ning om elevers läsning och Sveriges elever placerade sig bättre nu än vad de hade 

gjort 20 år tidigare. Man kunde tydligt se att de skolor som lyckades bra i större ut-

sträckning hade välfyllda skolbibliotek, regelbundet lånade böcker och att eleverna 

läste litteratur regelbundet, både enskilt och genom högläsning av läraren (Skoverket 

2007:35–36). 

     Amborn och Hansson (1998:11–12) skriver att Lpo-94 ger uttryck för att läsning av 

skönlitteratur främjar elevers fantasi och inlärning. Dessutom är läskunskap en för-

utsättning för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. I och med detta anges 

både de individuella vinsterna med att vara en god läsare samt de samhälleliga vins-

terna, där samhället kräver litterära medborgare. 

     Amborn & Hansson (1998:11–12) menar att den senaste läroplanen och dess kurs-

planer skiljer sig från den tidigare Lgr-80 på så sätt att det i Lpo-94 inte utförligt står 

beskrivet att skönlitteraturen skall vara dominerande i svenskundervisningen. 

Svenskämnet anses vara det viktigaste ämnet i skolan i Lpo-94 då det är en förutsätt-

ning för vidare lärande. Den senaste läroplanen ger uttryck för ett helhetstänkande 

kring språket till skillnad från den föregående läroplanen.  

     I Lpo-94 kan man läsa att ”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” (Lärarförbundet 2006:11). 
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2.2 Anledningar till att läsa skönlitteratur i skolan  

    Persson (2007:6-8) menar att anledningarna till att läsa litteratur med tiden för-

ändras. Idag hör man ofta orsaker som att eleverna tränar stavning och grammatik 

medan en tidigare anledning har varit att man ansett litteraturen som moraliskt upp-

bygglig.  

     Nilsson (2007:80–85) berättar att man kan se olika förhållningssätt till läsandet 

av skönlitteratur i skolan. Det finns de som menar att man måste läsa mycket för att 

bli en god läsare. De tenderar att se till det kvantitativa, antal lästa sidor blir mått-

stocken på om man är duktig eller inte. Det finns också de som menar att litteratur är 

en del av vår kultur och att eleverna ska läsa litteratur för att själva bli en del av kul-

turen. Problemet här är att det skulle kunna vara alltför normerande. Vad som är god 

litteratur kanske inte borde avgöras av en välutbildad litteraturvetare utan av eleven 

själv. Vissa ser läsning av skönlitteratur som en möjlighet till upplevelser, där elevens 

läsupplevelse får stå i centrum. Dessutom anser han att skönlitteraturen kan ses som 

en kunskapskälla. Hans förhoppning är att man kan beakta alla dessa sätt att se på 

läsning av skönlitteratur. Det ena måste inte utesluta det andra. ”I skönlitteraturen 

möter eleverna, i gestaltad, levandegjord form, andra människors livsöden, verklighe-

ter och erfarenheter” (Nilsson 2007:86). Via litteraturen kan eleverna förstå männi-

skor och fenomen runt omkring dem.  

     Wingård & Wingård (1994:9) har i sin bok Lässtimulans i skolans vardag skrivit 

om ett danskt projekt där läspedagoger hade frågat barn om varför barn väljer att läsa 

böcker. Svaren de fick har de delat upp i olika teman:  

• Underhållning, spänning och omväxling 
 

• Medel att förbättra sin egen situation, en god grund för framtida utbildning 
och arbete 

 
• Tidsfördriv och avslappning 

 
• Självklarhet eller t o m tvång, något man ”bara måste kunna” 

 
• Kunskapsbank, medel att stilla nyfikenheten från omvärlden 

 
• Lästräning.     (Wingård & Wingård 1994:9) 
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Författarna menar att alla dessa svar är viktiga för att man ska vilja läsa och att det 

borde räcka med bara en av dessa saker för att motivera till läsning men att dessa 

motiveringar tillsammans blir ännu starkare. 

2.2.1 Språkutveckling 

I Skolverkets diagnosmaterial Nya språket lyfter! kan man läsa att ”Utrymmet för 

skönlitteratur för de yngre eleverna måste vara stort!” (Nya språket lyfter 2008:27). 

För att barn ska lyckas med läsinlärningen är det viktigt att de är intresserade och 

tycker att det är roligt. Det är viktigt att tillvarata elevernas första läsintresse och det-

ta gäller speciellt de elever som behöver mer tid för att lära sig läsa. Även Fylking ger 

uttryck för åsikten att barns läsintresse är det viktiga. ”Genom läsning tillägnar man 

sig både syntaxen (meningsbyggnaden), vokabulären och strukturen i skriftspråket. 

Men det allra viktigaste är att varje barn identifierar sig som läsare!” (Fylking 

2003:33).  

     Taube (2000) anser att det är vanligt att elever finner läsningen tråkig när de inte 

tycker att de är bra nog på det. Hon skriver att elever måste få känna att de lyckas 

med sina ansträngningar att läsa för att de ska bli motiverade att fortsätta. En viktig 

motivationsfaktor är det egna intresset. Detta är något som borde få styra undervis-

ningsinnehållet åtminstone till viss del. 

     I Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? beskrivs det hur man genom-

förde läsutvecklingstester på barn under deras första och andra skolår.  Det visade sig 

att de flesta elever missgynnades av den avkodningsbaserade undervisningen som var 

vanlig i de undersökta klasserna. Man kunde också se att de elever som utvecklades 

mest under försöket läste mycket på fritiden och de kände intresse för läsning. Ut-

vecklingen skedde med andra ord inte enkom av undervisning, utan också genom 

läsning av skönlitteratur på fritiden (Skolverket 2007:67–68). Vid en undersökning 

gjord av Högskoleverket 2006 angavs motiveringar till varför man ska läsa skönlitte-

ratur. Det vanligaste var att litteraturläsning är språkutvecklande, att läsningen kan 

vidga människors perspektiv och verka för att utveckla ett kritiskt tänkande och kri-

tisk reflektionsförmåga (Persson 2007:225–226). 

     Läsning av skönlitteratur är mycket viktigt för språkutvecklingen i olika avseen-

den, till exempel när det gäller ordförråd, uttryck och för att stärka språkkänslan hos 

läsaren. Det är viktigt att läsa högt för barn redan när de är små då det påverkar 
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språkutvecklingen när barnen lyssnar till berättelserna (Wingård 1994:10–11). Hög-

läsning är den vanligaste formen av läsning i skolans tidigaste år och den ska engage-

ra eleverna och skapa diskussioner. Det är språkutvecklande, roligt och intressant att 

få höra olika berättelser och sagor och tillsammans med andra diskutera det lästa. 

Det är viktigt att förförståelsen byggs upp tillsammans och att eleverna tydligt ser vad 

syftet med läsningen är. 

Under hela skoltiden betyder lärarens högläsning mycket för elevernas utveckling: 
av gemenskap, engagemang, ökade förtrogenhet med språkets skriftliga uttrycks-
former och inte minst njutning av god högläsning! (Skolverket 2008:26). 

Ekström & Isaksson (1997:38–39) anser att högläsningen är viktig för de barn som 

inte kan läsa själv. Ett syfte med högläsning är att barnen får njuta och lyssna till be-

rättelser där de får använda sin egen fantasi för att ta till sig berättelserna. Ju högre 

upp i åldrarna man kommer desto färre bilder blir det, eftersom bilderna ska finnas 

som drivkraft till att skapa de egna fantasibilderna. Om man ser högläsning ur en pe-

dagogisk synvinkel menar författarna att det är viktigt att se högläsning som ett 

gynnsamt tillfälle att stimulera barnets språk. De framhåller att utan högläsning finns 

risken att språkutvecklingen hämmas och barnen får då inte den stimulans som hög-

läsningen kan erbjuda. De menar även att barn i tre till fyraårsåldern får sina läsva-

nor grundade med hjälp av högläsning, en stund om dagen gör att goda läsvanor kan 

utvecklas hos barnen.  

     Vidare skriver författarna att högläsning i skolan inte är samma sak som högläs-

ning hemma, dels för att det kan vara upp till 25 elever i klassen, men också för att 

det krävs mycket engagemang av eleverna för att kunna lyssna när man läser. Det är 

något helt annat än godnattsagorna hemma, där barnet i lugn och ro kan mysa till-

sammans med föräldrar och syskon. Detta att lyssna på högläsning i skolan är dess-

utom något som författarna menar kan inverka på koncentrationen, då det är mycket 

krävande för eleverna. 

Högläsning är faktiskt en demokratisk rättighet som skapar gemenskap också utan-
för skolan. Många skolor har tagit fasta på detta och funnit nya och okonventionella 
läsmöjligheter inom skolans ram. (Ekström & Isaksson, 1997:46)  

Även om barn kommer från skilda läskulturer så kan högläsningen i skolan förena 

dessa barn och ge dem en gemensam grund. 
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2.2.2 Värdegrund  

     Norberg (2003:94–95) anser att det är viktigt att eleverna får möta olika slags 

skönlitterära texter från olika tider och kulturer och att detta bidrar till att eleverna 

får en varierad syn på verkligheten och livet. I dagens samhälle där vi möter informa-

tion från många olika håll och vårt samhälle består av människor från många olika 

kulturer kan skönlitteraturen kanske hjälpa oss att komma varandra närmare och få 

förståelse för olika kulturer och levnadsvillkor. Hon skriver också att genom litteratu-

ren kan det kanske växa en tolerans så att rasistiska yttringar motverkas. Persson 

(2007:248) skriver att ”det är genom modersmålet som vi kan formulera tankar om 

vilka vi är och vilket samhälle vi vill leva i”. Han skriver att läsning av skönlitteratur 

bidrar till att skapa demokrati genom att eleverna får träna olika empatiska förmågor, 

såsom att ta nya perspektiv och att leva sig in i andra situationer.  

Tanken att man genom litteraturläsning kan utveckla egenskaper som nyfikenhet, 
kritiskt tänkande och empati och att dessa egenskaper är avgörande för en individs 
medborgerliga bildning i en demokrati är inte ny (Persson 2007:255). 

 Han påpekar att detta var begrepp och åsikter man tog fasta på redan för 20 år sedan 

i Linnér och Malmgrens Litteratur och social förståelse från 1980. 

     Genom skönlitteraturen får läsaren en möjlighet att reflektera över sig själv och 

andra, över egna och andras värderingar och förhållanden (Wingård och Wingård 

1994:10–11). Författarna anser att något som många inte tänker på när de läser skön-

litteratur är hur den förmedlar förmågan att kunna sätta sig in i andra människors 

liv, olika känslor och utvecklar empati hos läsaren. De skriver också om hur man kan 

få förståelse för andra människors levnadsvillkor och leva sig in i andras personlighe-

ter genom att läsa skönlitteratur. 

Ett arbete med skolans värdegrund har sin givna utgångspunkt i barn- och ung-
domsböcker, som beskriver barns och ungdomars verklighet i dag på olika teman 
som jämlikhet, demokrati, mobbning, våld, rasism, missbruk. (Norberg 2003: 93-
94) 

Norberg (2003:92–93) menar att barn genom att läsa skönlitteratur utvecklar sin 

empati och känsla för andra människor, till exempel hur det kan vara att bo någon 

annanstans i världen eller hur det känns att vara sjuk. 
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2.2.3 Kognitiva förmågor  

Läsning av skönlitteratur vidgar elevers tankevärld och att det utbildar eleverna i hur 

det kan vara att vara människa och hur vi bör förhålla oss till varandra (Wingård & 

Wingård 1994:10–11). Författarna menar att läsning är som ”hjärngympa” eftersom 

man använder sin fantasi för att skapa inre bilder när man läser vilket gör att olika 

tankar sätts igång, men dessa tankar slutar inte bara för att boken lästs ut utan finns 

kvar hos eleven även efteråt.  

     Genom att läsa skönlitteratur övas koncentrationen upp då det tar längre tid att ta 

sig igenom en bok än om man till exempel tittar på TV som vräker ut information 

hela tiden (Wingård & Wingård 1994:8-9). Skönlitteraturen tar upp olika ämnen som 

är aktuella för många människor och gör att många känslor och diskussioner väcks. I 

skönlitteraturen finns inga givna svar utan det krävs att läsaren reflekterar över tex-

ten, gärna tillsammans med andra, för att komma fram till svaren i olika komplicera-

de sammanhang. Genom diskussioner kan man förstå andra människor och deras 

situationer eller bearbeta sina egna upplevelser.  

     Norberg (2003:92–93) skriver att genom skönlitteraturen utvecklas fantasi, empa-

ti, tröst, nya tankar väcks, språket utvecklas och läsningen ger inspiration. Hon me-

nar att barnen måste använda sig av inre bilder när de läser, och här gör hon en jäm-

förelse med TV och film där hon menar att allt redan är serverat. Hon anser att man 

klarar av att lösa problem i vardagen bättre om man har utvecklat sin fantasi, vilket 

också gör det lättare att lära sig nya saker.  

     Amborn & Hansson (1998:18–25) ger några exempel på varför det är viktigt att 

låta elever läsa skönlitteratur. Även dessa författare trycker lite extra på punkten att 

det är språkutvecklande, men de menar också att det är en speciell känsla som kan 

fås i mötet med texten och bilderna som är svår att hitta någon annanstans. Eleverna 

får möjlighet att se och uppleva saker som ligger långt från deras egen värld, kanske 

till och med långt från en värld de kan föreställa sig, och kanske kan detta möte hjäl-

pa eleverna i något som rör det egna livets problem eller bekymmer.  

3. Metod 

Vi antar en kvalitativ ansats och väljer att arbeta med kvalitativa enkäter för att få en 

djupare förståelse av skönlitteraturens syfte i skolan. Vi har använt oss av enkätfor-
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mulär till lärare och bibliotekarier för att få del av deras syn på syftet med läsning av 

skönlitteratur i skolan. 

     Vi har dessutom undersökt vad som skrivits om skönlitteratur i olika styrdoku-

ment, både aktuella och tidigare handlingar. 

3.1 Datainsamlingsmetod  

Vi har använt oss av ostrukturerade enkäter som insamlingsmetod, som innebär att 

man tillämpar öppna frågor där informanterna ger skriftliga svar (Stukat 2005:43). 

     En enkät är ett frågeformulär som informanterna fyller i självständigt och i vårt 

fall svarade lärarna anonymt och bibliotekariernas svar behandlades konfidentiellt. 

Ett sådant frågeformulär har vissa kriterier för att kunna kallas forskningsmässigt, 

dels ska utformningen av enkäterna endast syfta till att samla information, dels måste 

formuläret bestå av en eller flera förutbestämda frågor så att alla som besvarar enkä-

ten svarar på samma frågor. Dessutom frågar man genom formuläret informanterna 

bara om saker som direkt berör frågeställningarna. Man kan alltså inte fråga efter 

svar på ämnen som inte direkt berör studien (Denscombe 2000:106–107). 

     Vi har valt att göra en enkätundersökning eftersom vi har ett stort antal informan-

ter på olika platser och vi anser inte att vi måste samla informationen personligen.  

     Denscombe (2000:109) skriver att man kan räkna med att frågeformulär är en 

engångsföreteelse på så vis att forskaren oftast inte har möjlighet att göra om under-

sökningen om något skulle gå på tok. Han skriver också att de flesta informanter 

förmodligen inte kommer att vilja besvara ett andra frågeformulär för att man ska 

kunna rätta till det som blev fel i det första.  

     Vi har valt att använda oss av öppna frågor i vår enkätundersökning eftersom vi 

vill att våra informanter ska få utforma sina svar själva. En fördel med öppna frågor 

är att informanterna kan uttrycka sig med egna ord och de behöver inte känna sig 

styrda av förtryckta svarsalternativ. En av nackdelarna med öppna frågor är att det 

kräver mer av informanterna, vilket kan leda till att det minskar deras lust att med-

verka i studien. En annan nackdel är att sammanställningen av data kräver mycket 

tid innan den är färdigt att användas (Denscombe 2000:122–123). 

     Några fördelar med frågeformulär är att det kan vara relativt ekonomiskt, på så 

sätt att man inte behöver åka till alla informanter och träffa dem personligen, utan 

man kan skicka enkäterna med post eller via e-post. En annan fördel är att det är lät-
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tare att utföra enkäter än exempelvis intervjuer. Det enda som behövs göras är att 

skicka ut enkäterna, vilket man kan göra oanmält, men för att öka antalet svar har vi 

valt att kontakta informanterna innan utskicket av formulären (Denscombe 

2000:126–128).  

     Några nackdelar med frågeformulär kan vara att de färdiga svarsalternativen inte 

känns passande för informanterna, vilket kan vara frustrerande. Detta kan göra att de 

väljer att inte svara på enkäten.  ”I många avseenden går de möjliga nackdelarna 

hand i hand med de möjliga fördelarna. Man kan inte få det ena utan att också få det 

andra” (Denscombe 2000:127).  

3.2 Urval och tillvägagångssätt  

Vi började med att ta kontakt med rektorerna, på de skolor där vi ville dela ut enkä-

ter, via telefon. Vi informerade om att vi arbetade med vårt examensarbete och om 

syftet med studien. Vi bad rektorerna om hjälp att se till att alla lärare på skolorna 

som arbetar med elever i år 1-6 fick tillgång till enkäterna. Vi informerade om att del-

tagandet är frivilligt, och att svaren behandlas anonymt. Vi valde att lägga ett kuvert 

på expeditionen på respektive skola där informanterna kunde lämna sina enkäter, så 

att vi på utsatt datum kunde hämta alla på samma gång. Detta innebär att vi inte vet 

vem som har lämnat vilket svar. Till bibliotekarierna valde vi att e-posta enkäten. 

Detta innebär att vi behandlar dessa svar konfidentiellt, då vi vet vilka som har svarat 

på enkäten.  

     Försättsbladet till enkäterna har gjorts med inspiration av Denscombe (2000:113). 

Där angav vi syftet med studien, aktuell högskola och institution, kursansvarig samt 

våra namn. Förutom detta skrev vi också en text där vi uppmuntrar till deltagande, 

samt delger informanterna att deltagandet är frivilligt, att svaren behandlas anonymt 

(i vissa fall konfidentiellt) och att ingen information kommer att kunna härledas till-

baka till dem (se bilaga 1). 

     Vi genomförde två pilotstudier av enkätfrågorna. Efter den första var vi tvungna 

att omarbeta frågorna eftersom de inte gav svar på det som vi ville veta. Slutresultatet 

blev ett formulär med endast tre frågor (se bilaga 2) som delades ut i 52 exemplar på 

två skolor och två bibliotek. Vi väljer att inte namnge kommunerna för att öka ano-

nymiteten i studien. 

     Vi trodde att det skulle vara enkelt att få tag på äldre kursplaner i ämnet svenska 
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men detta visade sig vara ett större projekt än väntat. Vi började med att söka i data-

baser efter tidigare kursplaner men det tidigaste vi kunde hitta med denna metod var 

Lgr-69. Vi ansåg att detta inte var tillräckligt tidigt och därför kontaktade vi stadsbib-

lioteket som hänvisade oss vidare till stadsarkivet. Väl där uppmanade de oss att kon-

takta riksarkivet i Arninge som informerade oss om att vi kunde få ta del av äldre 

kursplaner, men eftersom det inte går att beställa material från riksarkivet innebar 

det att vi åkte dit för att få se dessa. Vi valde att fotografera de delar ur undervis-

ningsplanen 1919 och kursplanen i svenska från 1963 som vi ansåg var relevanta för 

vårt arbete, för att kunna arbeta med dessa delar vid ett senare tillfälle.  

3.3 Etiska principer 

Stukát (2005:130–132) redogör för fyra etiska principer att ta hänsyn till vid forsk-

ning. Den första principen är informationskravet vilken innebär att man skall infor-

mera de personer, som man vill ska medverka i forskningen, om syftet med deras del-

tagande och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Informanterna skall infor-

meras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

när de vill. De ska få förhandsinformation där det ska stå vem som är projektansvarig 

och hur man kan komma i kontakt med ansvarig forskare. De ska även få veta vad 

syftet med undersökningen är och i stora drag hur den kommer att genomföras. Det 

ska även framgå att den information som samlas endast är till för forskning. 

     Vi har förhållit oss till denna princip genom att vi först tog kontakt med rektorerna 

på de två skolorna vi ville ha med i vår enkätundersökning och bibliotekarierna och 

berättade muntligt om vårt arbete och hur vi tänkte gå tillväga för berörda informan-

ter. Vi skrev ett försättsblad till enkäterna där vi informerade om syftet med studien, 

kontaktinformation, att det är frivilligt att delta och att enkäterna är delvis anonyma 

och delvis konfidentiella.  

     Den andra principen samtyckeskravet innebär att alla som deltar i en undersök-

ning själva måste bestämma över sitt deltagande. Är deltagarna under 15 år behöver 

man, förutom deras eget samtycke, föräldrarnas/vårdnadshavares samtycke.  

     Eftersom vi inte har använt oss av informanter under 15 år och heller inte har ett 

etiskt känsligt ämne så har vi inte behövt få samtycke från några andra än våra till-

tänkta informanter. De har gett sitt samtycke genom att ha svarat på vår enkätunder-

sökning.  
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     Den tredje principen är konfidentialitetskravet som betyder att all information om 

personer som är med i en undersökning är konfidentiella och att personuppgifter ska 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Informationen skall redovisas på 

ett sätt som gör att deltagarnas identitet är skyddad.  

     Vi förhåller oss till den här principen på så sätt att vi inte använder oss av några 

namn på skolorna eller kommunerna och på så sätt skyddas de medverkande infor-

manterna. Dessutom har vi inte har fått in några personuppgifter eftersom enkätun-

dersökningen var delvis anonym och delvis konfidentiell och inte utformad så att in-

formanterna behövde svara på några personliga frågor. 

     Den fjärde principen nyttjandekravet innebär att man bara får använda den in-

samlade informationen om enskilda personer för vetenskapliga syften. 

     Vi har informerat våra tilltänkta deltagare om att informationen som samlas in 

endast kommer att användas i vetenskapliga sammanhang. 

4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras våra resultat utifrån två huvudpunkter. Den första de-

len berör de styrdokument som har reglerat svenskundervisningen. Vi har valt att 

fokusera på undervisningsplanen från 1919, kursplanen i svenska som ingick i läro-

planen 1962 och den kursplan i svenska som är aktuell idag. I detta avsnitt presente-

ras vilken roll skönlitteraturen har haft i svenskämnet genom dessa styrdokument. 

     I den andra delen presenterar vi resultatet från vår enkätstudie. Denna studie har 

genomförts med hjälp av två olika F–6 skolor i två olika kommuner, samt barnbiblio-

tekarier i dessa kommuner.  Vi ville undersöka vad några lärare och bibliotekarier, 

som arbetar mot grundskolans tidigare år, anser att läsning av skönlitteratur har för 

betydelse i skolan.  

4.1 Styrdokument  

Vi gjorde ett besök på Riksarkivet i Stockholm där vi fick hjälp att ta fram gamla styr-

dokument. Vi valde att undersöka undervisningsplanen från 1919 och en kursplan 

från 1963 som är underordnad Lgr-62 med kommentarer och anvisningar hur denna 

ska tolkas för att underlätta undervisningen . Vi valde att granska 1919 års undervis-

ningsplan eftersom det var först då man ansåg att elever skulle läsa skönlitteratur 
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anpassad till dem (Amborn & Hansson 1998:10). 

     1962 kom Lgr-62 som var den första läroplanen för en sammanhållen grundskola. 

Därför valde vi att göra ett avstamp även här. Vi har tagit fasta på vad eleverna ska 

läsa under tredje och femte skolåret, eftersom det är jämförbart med dagens mål i 

dessa årskurser. 

4.1.1 Undervisningsplan 1919 

Vi ville veta hur skönlitteratur omnämns i kursplanen för modersmålet, det ämne vi 

idag kallar svenska.  

     Kursplanen från 1919 är indelad i sekvenser och varje sekvens sträcker sig över en 

termin. På försättsbladet till en sådan sekvens kan det till exempel stå: Modersmålet 

3e skolåret. Varje sådan sekvens är sedan uppdelad i områden. Vi har valt att fokuse-

ra på området Läsning. Dessa områden följer en likartad struktur, oavsett vilket år 

man läser ur (se bilaga 3). 

Läsning är uppdelad i:  

• Omläsning 

• Dikter 

• Längre stycken  

• Exempel på lämpliga texter 

• Inövning av lästa texter 

Enligt denna kursplan ska varje termin starta, beträffande läsning, med omläsning av 

texter som ingått i den tidigare terminens kurs. Kursplanen från 1919, för år tre, un-

der rubriken Läsning startar med:  

Omläsning ur föregående termins kurs dels av stycken som inlästs, dels av andra 
stycken, som på grund av djupare innehåll och fullödigare konstnärlig form böra bli 
barnens egendom.  

Detta kan alltså vara både texter som eleverna redan har läst och därmed är bekanta 

med, och texter som av någon anledning inte lästs. Texterna kan till exempel ha an-

setts för avancerade för eleverna vid det tillfället och därför sparats till senare. 

     När det gäller läsning av dikter fastslår undervisningsplanen att de utvalda dikter-
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na ska vara berättande och omedelbart skildrande. Dessutom ska dikterna vara sym-

boliserande. Dessa dikter ska läsas och inövas.  

     ”Läsning av enkelt berättande och beskrivande stycken, som bilda längre sam-

manhängande framställningar”. Detta kan man läsa under höstterminen i år tre. Vi-

dare fortsätter texten med att redogöra för lämpliga sådana stycken. Det står skrivet 

att om Nils Holgerssons underbara resa används så är det lämpligt att ur den läsa 

Vildgässen och Tomten.  

     Dessutom ger undervisningsplanen uttryck för att eleverna ska läsa och inöva vissa 

texter noggrant, för att sedan kunna återge dessa muntligt och skriftligt. 

     När man läser vidare under rubriken Modersmålet 5te skolåret är detta dokument 

upplagt på samma sätt, med samma uppdelning mellan de olika områdena. Det är 

lika tydligt avgränsat vad som ska läsas under de olika terminerna och man använder 

till stor del samma formuleringar. Skillnaden syns mestadels i att man under det fem-

te skolåret har en annan litteraturlista, men det finns också fler kommentarer under 

de punkter som är gemensamma för alla år. Ett exempel på en sådan utförligare me-

ning från år 5 lyder: 

”Omläsning ur föregående termins kurs dels av stycken som inlästs, dels av andra 
stycken som på grund av djupare innehåll och klarare konstnärlig form böra bli 
barnens egendom, dels ock av stycken som ingått i en sammanhängande fram-
ställning, men som lärjungarna ej kunnat tillfredsställande tillägna sig men som 
är behövliga för fortsättningens riktiga uppfattning.” 

Detta citat går att jämföra med det tidigare citatet från år tre. Båda dessa citat står 

allra först under rubriken Läsning. Man kan tydligt se att man använder samma for-

muleringar i den utsträckning det är möjligt, och lägger till ytterligare kommentarer 

där man anser att arbetet ska fortsätta framåt. 

     Svensk vers, Nils Holgerssons underbara resa och Svenskarna och deras höv-

dingar är titlar som återkommer gång på gång i texterna, och ur dessa volymer ges 

också förslag till passande stycken att läsa för respektive årskurs. 

4.1.2 Kommenterad kursplan i svenska från 1963 

Vi har tagit del av en kursplan för svenska från 1963 för klasstyp B som innebär ål-

dersintegrerade klasser. Om elevunderlaget inte var tillräckligt stort, till exempel på 

landsbygden, fick man blanda åldrar för att få tillräckligt stora klasser. Här kan man 

se att kursplanen är indelad i årskurs 1/2, 3/4 och 5/6. Vi har även i denna kursplan 
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fokuserat på det avsnitt som berör läsning (se bilaga 4). Kursplanen inom området 

svenska är uppdelad i olika kategorier och en av dessa är: lästräning och studieteknik 

där det beskrivs hur man ska arbeta med olika moment i de olika åldrarna.  

     Så här ser ett stycke ut ur kursplanen i svenska från 1963 i årskurs 3/4: 

Lästräning och studieteknik: Tyst läsning och högläsning, i klass, i relativt homo-
gena grupper och enskilt, bl.a. med övning att finna fakta och uppfatta det väsentli-
ga i en text. Läsning och tolkning av bilder och kartor. Övning att i aktuella studie-
sammanhang använda skolans boksamlingar. Tekniken vid arbetet med hemupp-
gifter och andra studier. Informationsläsning, bl.a. i anslutning till arbetet inom 
orienteringsämnena. Upplevelseläsning under lärarens direkta ledning i syfte att 
stimulera elevernas läslust. Fri läsning, med individuell rådgivning, efter elevernas 
val i klassbiblioteket och skolans gemensamma bibliotek. Förberedd uppläsning, 
gärna med inslag av talkör, sång och musik. 

Här kan vi se att i kursplanen så ingår studieteknik och lästräning i samma kategori. 

Ur detta citat kan vi läsa att eleverna ska läsa både enskilt och inför andra, de ska läsa 

högt i helklass men också tyst för sig själva.  Lästräning är uppdelad i dels faktasök-

ning och dels nöjesläsning. I båda delarna har eleven stöd av läraren.  

     Det är inte mycket som skiljer åldrarna åt, utan samma moment upprepas i alla 

åldrar, det är bara det att vissa delar utökas ju äldre barnen blir. I kommentarerna 

står det att vid åldersintegrerad undervisning ska alla elever deltaga vid genomgång-

en. För de yngre eleverna innebär detta att de får höra stoffet för första gången, me-

dan de äldre eleverna får genomgången som repetition. Först efter den gemensamma 

genomgången får eleverna arbeta enskilt med sina arbetsuppgifter. 

     I år 5 och 6 står det också att eleverna ska lära sig danska och norska i tal och skrift 

genom att lyssna till språken och läsa enkla texter.  

4.1.3 Kursplan i svenska från 2000 

I kursplanen för Svenska beskrivs att språket har en central roll i kunskapsutveck-

lingen och skolarbetet. Det är också nära sammankopplat med kultur. ”Kultur och 

språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kul-

turella identitet” (Skolverket 2000). Det står vidare att skönlitteratur bär en del av 

detta kulturella arv och dessutom ”förmedlar kunskaper och värderingar” (Skolverket 

2000). Även i Lpo-94 beskrivs hur studieteknik är en viktig färdighet för eleverna. 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informa-
tionsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktiga (Lärarförbundet 2006:11). 
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Ett av strävansmålen i kursplanen för Svenska lyder: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven får möjlighet att för-
stå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika 
tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen. 

Genom skönlitteratur öppnas vägar till andra världar och detta medför nya kunska-

per, erfarenheter och fler sätt att se på världen. Genom läsning av litteratur kan ele-

ven uppleva en mängd olika känslor. Kursplanen ger uttryck för att skönlitteraturen 

används av människan för att förstå sig själv och sin omvärld och för att hjälpa iden-

titetsskapandet. ”Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvill-

kor under olika tider och i olika länder” (Skolverket 2000). Enligt kursplanen fyller 

därmed inte skönlitteraturen enbart funktionen att förmedla empati och utveckla ele-

vers själsliga förmågor, utan den kan dessutom förmedla faktakunskaper.  

I slutet av det tredje skolåret skall eleven beträffande läsning av skönlitteratur  

” - kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen munt-

ligt eller skriftligt” (Skolverket 2000). 

     I slutet av det femte skolåret skall eleven beträffande läsning av skönlitteratur  

” - kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böck-

er och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upp-

levelser samt reflektera över texter” (Skolverket 2000).  

4.2 Enkätstudien – varför ska barn läsa skönlitteratur i 

skolan? 

Vi har valt att sammanställa resultaten från bibliotekarierna och lärarna tillsammans, 

eftersom dessa har lämnat svar på samma frågor. Även om de har tagit olika perspek-

tiv på syftet med skönlitteratur i skolan så har de diskuterat samma teman, därför 

ansåg vi att resultaten lämpligen ska presenteras tillsammans, då vi inte var ute efter 

att undersöka skillnaderna dem emellan. De svar vi har fått genom studien tyder på 

att det finns väldigt många anledningar till att läsa skönlitteratur i skolan. Vi har valt 

att kategorisera dessa svar utifrån två perspektiv, det personliga och det språkliga. 
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4.2.1 Personliga aspekter 

Flertalet informanter angav att läsning av skönlitteratur i skolan gav vinster som kan-

ske inte direkt kan kopplas till skolarbetet. De menade att läsningen är viktig för att 

eleverna ska få möjlighet att låta fantasin få utlopp och spelrum och skapa sina egna 

inre bilder. Vidare ansåg de också att läsningen ger eleverna möjligheten att träda in i 

en annan värld där de kan få nya upplevelser och upptäckter. I den världen kan ele-

verna också få möjlighet att leva sig in i någon annans situation och de kan få bättre 

förståelse för människors olika livsvillkor. De kan också ha möjligheten att känna 

igen sig i texten och det kan vara en viktig faktor att veta att det ”inte bara är jag”. 

     Informanterna framhåller också att en viktig del av läsningen handlar om koncent-

ration och avkoppling. Under en stund får eleverna koncentrera sig på endast berät-

telsen som utspelas framför dem, vilket tränar förmågan att fokusera på en sak i ta-

get. Detta innebär också en avkopplande, skön upplevelse för många elever när de 

kan lägga allt annat åt sidan en stund.  

     Studien visar att eleverna genom läsning av skönlitteratur blir bekanta med olika 

författare och deras olika författarstilar. Informanterna påpekar att det är skolans 

ansvar att erbjuda olika typer av litteratur för eleverna. Alla elever har inte samma 

läsvanor och läskultur med sig hemifrån och skolan bör tillgodose behovet av att stif-

ta bekantskap med skönlitteraturen.  

     Gällande högläsning menar våra informanter att man kan ha andra anledningar, 

när man väljer att läsa högt för barnen, än vid enskild läsning. Högläsning ger en 

gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för fortsatta diskussioner kring det 

lästa. Om det under läsningen uppstår frågor kan dessa lyftas till diskussion på ett 

helt annat sätt än vad som skulle kunna göras vid enskild läsning. Diskussionerna 

kan till exempel handla om svåra ord, bilder eller något annat som uppkommit. Ge-

nom att kontinuerligt läsa skönlitteratur i skolan får barnen en möjlighet att tidigt 

grundlägga goda läsvanor. 

     Det kan upplevas som att elever i början av sin läsutveckling får koncentrera sig så 

hårt på avkodningen att innehållet tvingas komma i andra hand. Vid högläsning be-

höver de inte koncentrera sig bara på orden, utan de kan lägga sin fulla koncentration 

på handlingen som utspelas genom texten. Vid högläsning får eleverna träna sig i att 

lyssna men också här får de använda sin fantasi.  

     Skönlitteraturen är ett verktyg genom vilket man kan förklara världen och förstå 
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den. Man kan få nya perspektiv på världen, på sig själv och på andra. Genom läsning 

av skönlitteratur fås nya upplevelser som leder vidare till en större inlevelse och för-

ståelse för andra situationer, människor och fenomen. Litteraturen kan väcka nya 

tankar, men också nya frågor och genom detta kan ensidighet och enfald motverkas. 

Litteraturen kan få oss att engagera oss i någon annans situation. Informanterna 

skriver att skönlitteraturen kan ses som en källa till glädje och spänning, avkoppling 

och tröst.  

     En informant menar att läsning av skönlitteratur kan ge nya begrepp till tankar: 

”En bra skriven bok kan synliggöra det vi själva tänkt men inte kan formulera.” 

     Litteraturen är också ett sätt att länka samman generationer. Vårt gemensamma 

kulturarv förs vidare genom litteraturen, både genom att vi läser tillsammans och 

genom att vi läser samma texter. Eleverna får en inblick i samhället genom läsandet. 

Informanterna menar att en praktisk betydelse med litteraturen är att eleverna får 

förståelse för hur delar av vårt samhälle fungerar, som till exempel att träna sig i att 

nyttja biblioteket när de lånar böcker.  

4.2.2 Språkutvecklande aspekter 

Många informanter tycker att lusten till läsning är ett viktigt inslag. Eleverna måste 

ges möjligheter att väcka läslusten och tycka om läsning. Skönlitteraturen i skolan är 

viktig för att intressera och stimulera eleverna till läsning. Detta innebär att eleverna 

måste ges möjlighet att välja skönlitteratur utifrån egna intresseområden. 

     Informanterna påpekar att eleverna gör stora språkliga vinster genom att läsa 

skönlitteratur. De menar att eleverna tränar upp sin avkodning och att de får flyt i 

läsningen och genom det ökar läshastigheten, men de tar också upp aspekter som att 

eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. 

     Studien visar också att informanterna har åsikten att eleverna undermedvetet får 

en förståelse för hur språket är uppbyggt. Eleverna lär känna den svenska grammati-

ken och de svenska språkreglerna och får lättare att anpassa språket till detta när de 

läser, skriver egna texter eller muntligen berättar något. De får också bekanta sig med 

olika berättarstilar som till exempel dialogform och berättarform.  

     När det gäller skrivandet så menar informanterna att man genom att läsa skönlit-

teratur kan förbättra det, bland annat genom att eleverna får förståelse för språkets 

uppbyggnad, ökat ordförråd och bättre stavning. Ännu en aspekt som informanterna 
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tar upp är att läsning av skönlitteratur inspirerar och ger lust till eget skrivande. 

     En informant beskriver språkutvecklingen så här: ” Om man inte kan uttrycka det 

man menar tvingas man mena det man kan uttrycka”. Enligt informantens sätt att se 

på den språkliga vinsten är detta något högst personligt.  

     Enligt informanterna ger högläsning elever som inte kommit så långt i sin egen 

läsutveckling tillgång till texter med mer innehåll än vad de själva hade klarat av att 

läsa. De anser att eleverna genom högläsningen kan få tillgång till läsupplevelser högt 

över den egna läsförmågan. Detta, menar informanterna, skapar goda förutsättningar 

till fortsatt lust att läsa, exempelvis om en bok har en eller flera uppföljare. Texterna 

kan väcka mål, mening, intresse, drivkraft och nyfikenhet. 

5. Diskussion 

Detta kapitel är indelat i två huvuddelar, den första Metoddiskussion behandlar hur 

vi har gått tillväga för att kunna presentera ett resultat. I detta avsnitt diskuterar vi 

vårt val av metod för datainsamlandet och hur detta utföll. Vidare diskuterar vi om 

det är något som inte fungerat friktionsfritt och hur detta hade kunnat undvikas. I del 

två, Resultatdiskussion, diskuterar vi resultaten i förhållande till den teoretiska bak-

grunden. 

5.1 Metoddiskussion 

Vårt val att arbeta med kvalitativa enkäter har fungerat bra då det har gett oss insikt i 

vad lärare och barnbibliotekarier anser om syftet med skönlitteratur i skolan. Via 

dessa enkäter har vi kunnat se vilken roll informanterna anser att skönlitteraturen 

har i undervisningen. Våra informanter har lämnat överensstämmande svar vilket vi 

tolkar som att dessa svar även kan förväntas i en större studie. Den första pilotstudi-

en visade att våra frågor var otydliga och att frågorna gick att tolka på flera olika sätt 

än vad vi hade tänkt oss, vilket gjorde att vi var tvungna att omformulera våra frågor. 

Efter bearbetningen av enkätfrågorna upplevde vi att de blev tydligare och enklare att 

förstå. Detta har vi fått bekräftat genom att de svar vi har fått in överensstämmer med 

frågorna.  

     Genom att vi tog kontakt med rektorerna och bibliotek och informerade om studi-

en innan enkäterna skickades ut så hoppades vi på att få en hög svarsfrekvens. Detta 
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anser vi inte utföll som tänkt då vi fick tillbaka cirka en tredjedel av enkäterna, trots 

att vi hade hoppats på att få tillbaka ungefär hälften av enkäterna. Eftersom vi hade 

ett stort urval från början så anser vi ändå att det gick att genomföra studien med de 

18 enkäter vi samlade in. 

     Vi anser att vi gjorde ett bra val av insamlingsmetod när vi valde att arbeta med 

kvalitativa enkäter eftersom vi inte tror att vi hade fått ett utförligare resultat om vi 

hade valt att arbeta med någon annan metod. 

     När vi hade bestämt oss för att vi skulle undersöka äldre styrdokument trodde vi 

att dessa skulle vara enkla att få tag på. Detta innebar att vi inte hade räknat med att 

det skulle ta så mycket tid i anspråk. Efter avslutat arbete tycker vi att det var värt ett 

besök på riksarkivet men det hade varit bra att på förhand veta om att det tog tid, och 

att det inte var så lätt att få fram dessa dokument.  

     Eftersom undervisningsplanen från 1919 är handskriven och vid det här laget blekt 

finns risken att vi har missuppfattat enstaka ord. Risken finns också att vi har miss-

tolkat textens mening eftersom den är ålderdomligt skriven. Trots detta anser vi att vi 

har kunnat uppfatta textens innehåll som helhet.        

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Styrdokument 

I undervisningsplanen från 1919 blev modersmålsämnet likt det vi kallar Svenska 

idag. Amborn och Hansson (1998:10) skriver att det i undervisningsplanen står att 

texterna ska vara anpassade efter elevernas nivå, och att det i texten framgår vilken 

typ av litteratur som är lämplig för eleverna att läsa. Detta var också något som vi 

upplevde när vi granskade undervisningsplanen. Där fanns tydliga anvisningar och 

exempel på vilka texter eleverna borde läsa. Ett exempel på en sådan text som ofta 

förekommer i handlingen är Nils Holgerssons underbara resa. I denna kursplan kan 

man se att stor del tillägnas omläsning och utantilläsning. I senare styrdokument lig-

ger inte lika stort fokus på att lära sig texter utantill. I denna kursplan vill man att 

eleverna ska kunna återge stycken ordagrant. Det läggs stor vikt vid att eleverna ska 

läsa texter som berättar bland annat om Sveriges historia och det svenska samhället. 

Ett exempel på en sådan titel är Svenskarna och deras hövdingar. Om man läser 

mellan raderna ger Lpo-94 också uttryck för detta när de skriver att barn genom litte-

ratur får lära sig om mäns, kvinnors och barns skilda liv och livsvillkor. Dock antar vi 
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att undervisningsplanen är snävare än Lpo-94 då det i den tidigare läroplanen står att 

det ska handla om svenska förhållanden. I Lpo-94 antas ett mer globalt förhållnings-

sätt. Läroplanerna speglar samhället och dess värderingar. Genom att vi har tagit del 

av äldre styrdokument så tycker vi att vi ser utvecklingen inte bara i skolan utan ock-

så av det svenska samhället. I början av 1900- talet kretsade dessa politiska doku-

ment kring det lilla samhället exempelvis kyrkan och hembygden. Idag har världen 

blivit mindre och vi omfattar alla.  

     I Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007:30–32) beskrivs hur fri 

läsning, upplevelseläsning och studieteknik infördes i kursplanen för svenska i Lgr-

62. Detta kunde vi också konstatera följde med i den kommenterade kursplanen från 

1963 som vi granskat och där kan man läsa följande:  

Upplevelseläsning under lärarens direkta ledning i syfte att stimulera elevernas läs-
lust. Fri läsning, med individuell rådgivning, efter elevernas val i klassbiblioteket 
och skolans gemensamma bibliotek. 

Här menar vi att vi kan se att viss hänsyn tas till eleverna och deras egna val i syfte att 

främja goda attityder till skönlitteratur. Studieteknik och lästräning får ett stort ut-

rymme då det presenteras som en egen rubrik. Vi ser att detta anses viktigt för ele-

verna att behärska i denna kursplan. I senare kursplaner finns detta inte som egna 

rubriker, men man kan i texten ändå läsa att detta är viktiga färdigheter som eleverna 

måste behärska för att kunna orientera sig såväl i skolarbetet som i livet i övrigt. I 

Lpo-94 står det att eftersom vi lever i en tid med snabb förändringstakt krävs det fär-

digheter att hantera detta. ”Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använ-

da ny kunskap blir därför viktiga” (Lärarförbundet 2006:11). 

5.2.2 Anledningar till att läsa skönlitteratur i skolan 

Nilsson (2007:80–85) diskuterar olika sätt på vilka man kan se på skönlitteraturens 

roll i skolan. Han anser att det är viktigt att se till mångsidigheten i skönlitteraturen, 

och inte fästa sig alltför mycket vid en enda uppfattning. Det finns många olika an-

ledningar till att läsa skönlitteratur i skolan och ingen är överordnad någon annan. 

Wingård & Wingård (1994:9) hänvisar till ett danskt läsprojekt där barn har svarat på 

frågan varför de läser skönlitteratur. De har listat de vanligast förekommande svaren, 

som var och en utgör en anledning till läsning, men menar att dessa svar tillsammans 

utgör en helhet som motiverar användandet av skönlitteratur i skolan. 
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5.2.2.1 Språkutveckling 

Persson (2007:248) menar att ”det är genom modersmålet som vi kan formulera tan-

kar om vilka vi är och vilket samhälle vi vill leva i”. Detta vill vi jämföra med något 

mycket klokt som en av våra informanter skrev i sin enkät: ”Om man inte kan ut-

trycka det man menar, tvingas man mena det man kan uttrycka”. Här menar vi att 

vad dessa människor säger om vikten av att behärska språket för att ha tillräcklig 

förmåga att uttrycka sig stämmer väl överens med vad man kan läsa i Lpo-94, att 

modersmålet är det viktigaste ämnet eftersom det är vägen genom språket all kun-

skap måste gå. Vi anser att språket är något högst personligt och att en person genom 

att utveckla sitt språk också har möjlighet att utveckla sig själv. Språket är ett verktyg 

genom vilket vi kan uttrycka vilka vi är.  

     Informanterna poängterar att fördelarna med att låta eleverna läsa skönlitteratur i 

skolan är många. Till exempel kan eleverna genom att läsa skönlitteratur träna sin 

avkodning, sin läshastighet, utveckla sitt ordförråd och öka sin ordförståelse. De an-

ser också att eleverna genom läsning förstår språkets grammatik och regler. Fylking 

(2003:33) och Wingård & Wingård (1994:10–11) ger uttryck för samma åsikt när de 

skriver att elever genom skönlitteraturläsning får förståelse för meningsbyggnad och 

språkstrukturer. Allt detta underlättar när eleverna själva ska använda språket, så-

som vid eget skrivande och muntligt berättande, men informanterna framhåller 

framförallt att eleverna genom att läsa berättelser kan få inspiration och vilja till eget 

skrivande. 

     I Nya språket lyfter! (Skolverket 2008:27) står det att högläsningen har till syfte 

att engagera eleverna och skapa diskussioner. Detta kan vi även se att våra informan-

ter anser. De menar att det finns många fördelar med att läsa högt för barnen, till ex-

empel att man får en gemensam upplevelse som kan ligga till grund för gemensamma 

diskussioner. Man kan fånga upp de frågor som uppstår vid högläsning och använda 

dessa vid diskussioner. Om eleverna läser enskilt har man inte lika stor kontroll som 

pedagog när dessa frågor uppkommer. De diskussioner som gemensamt bearbetas 

fyller fler funktioner. Det är inte bara de begrepp som för tillfället är aktuella för dis-

kussion som utvecklar eleven utan också själva diskussionstillfället är utvecklande i 

sig självt, både genom att eleven använder sitt språk men också för att han eller hon 
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måste uttrycka sig så att andra förstår och tänka till för att följa diskussionen och fin-

na lämpliga argument.  

     Enligt Ekström & Isaksson (1997:38–39) är högläsningen mycket viktig för de ele-

ver som ännu inte lärt sig att läsa själva. Informanterna anger att eleverna genom 

högläsning kan få uppleva berättelser på en mycket högre nivå än vad de kunnat om 

de skulle ha läst själva. Wingård & Wingård (1994:10–11) menar att högläsning är 

viktigt redan från det att barnen är små för att stärka språkutvecklingen. Ekström & 

Isaksson (1997:38–39) tar detta resonemang ett steg längre när de skriver att barn 

som inte får skönlitteratur läst för sig till och med riskerar att hämmas i sin språkut-

veckling. Författarna är ensamma om denna uppfattning såvitt vi vet. Varken infor-

manterna eller övrig bakgrundforskning har så starkt poängterat vikten av högläsning 

för små barn. 

5.2.2.2 Värdegrund 

Enligt informanterna ska skolan erbjuda elever texter ur olika genrer och detta skri-

ver också Norberg (2003:94–95), att det är viktigt att eleverna får möta olika typer av 

texter. Både informanterna och Norberg skriver att detta är viktigt med tanke på att 

elever kommer från skilda läskulturer och att skolan blir en gemensam plats för alla 

dessa olika erfarenheter. Dagens skola är en mångkulturell skola och vi önskar att 

skolan ska vara en berikande mötesplats för alla dessa olika kulturer. Med skilda kul-

turer menar vi inte nödvändigtvis skilda ursprungsländer, vi drar detta till ett större 

perspektiv och menar att kulturskillnader kan finnas även inom ett lands gränser el-

ler till och med inom en stads gränser. Här tror vi att man kan öka toleransen och få 

en öppnare atmosfär om man aktivt arbetar med att sudda gränserna mellan vi och 

dom. 

     Lpo-94 ger formuleringar som att skönlitteraturen ger barn både kunskap och 

upplevelser då de genom historierna kan resa till andra platser, tider och världar. In-

formanterna är av samma åsikt när det gäller barns upplevelser i läsningen. De me-

nar att elever genom läsningen får uppleva saker som hade varit omöjligt att uppleva i 

verkligheten och att detta utvecklar elevernas förmåga till empati och förståelse.  

Också Wingård & Wingård (1994:10- 11) skriver att man genom litteraturen får ta 

andra perspektiv och på så sätt kan få förståelse för andra människors liv och villkor.  

     Kursplanen i svenska berättar att skönlitteraturen ger människor möjlighet att 
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finna sig själva och förstå andra genom de känslor som förmedlas i texten. Även Nils-

son (2007:86) skriver att eleverna genom att i texten möta olika människor och hän-

delser kan förstå sin omvärld på ett bättre sätt. Persson (2007:248) tar denna aspekt 

till en vidare betydelse, när han skriver att vi genom att beröra elevernas känslor via 

litteraturen kan skapa ett demokratiskt samhälle. Med individer som känner empati 

och förståelse för andra kan ett samhälle utvecklas framåt i en demokratisk anda. Vi 

tolkar det som att han poängterar inte bara de personliga vinsterna som läsaren gör, 

utan också de vinster som kommer oss alla till gagn i form av ett stabilt samhälle 

präglat av medmänsklighet och förståelse. Demokratin utgör grunden i vårt samhälle 

och vi anser att det är viktigt att detta framhålls i skolan och att eleverna ges redskap 

att hantera och förstå de skyldigheter och rättigheter vi har i ett demokratiskt styrt 

samhälle.  

     Norberg (2003:94–95) skriver om ett liknande förhållningsätt till litteratur. Enligt 

henne kan litteraturen genom att beröra läsarens känslor skapa en inställning som 

motverkar trakasserier och motsättningar. Hon poängterar att vårt samhälle är 

mångkulturellt och att detta kräver stort tålamod och stor förståelse för varandra, och 

kanske kan skönlitteraturen utgöra en bro på vilken människor kan mötas. 

5.2.2.3 Kognitiva förmågor 

Enligt Persson (2007:225–226) utvecklar läsning det kritiska tänkandet och kritisk 

reflektionsförmåga. Just detta med att kunna tänka och reflektera på ett kritiskt vis är 

något som påtalas som viktigt i Lpo-94. Att kunna tänka kritiskt är något som vi an-

ser är en viktig egenskap. Det är genom kritiskt reflekterande utveckling sker, både på 

det personliga planet och på det samhälleliga planet. Man kan inte utvecklas innan 

man upptäckt vad som kan förbättras och vi menar att som pedagoger har vi en stor 

betydelse för eleven genom att uppmuntra till självständighet och ett kritiskt förhåll-

ningssätt. Vi ser inte att inte någon av informanterna har angett kritiskt tänkande och 

reflekterande som en anledning att läsa skönlitteratur. Eftersom enkäterna inte gav 

några svar på varför informanterna inte lyfte denna aspekt av skönlitteraturläsning 

kan vi heller inte dra några slutsatser om varför dessa aspekter inte kom upp i studi-

en. Det kan ha varit så att informanterna inte ansåg att läsning av skönlitteratur re-

sulterar i kritiskt tänkande, det kan ha varit så att de upplevde att de inte hade till-

räckligt med tid att tänka över frågeformuläret, men det kan naturligtvis också finnas 
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helt andra orsaker. Vi kan ändå notera att Lpo-94 anger att ett kritiskt förhållnings-

sätt är en viktig punkt i förhållande till litteratur, men att detta inte kom fram i enkät-

studien.  

      På flera håll framkommer åsikten att det är viktigt att eleverna finner viljan att 

läsa. Läsningen måste vara rolig och givande och det är viktigt att eleverna får känna 

att de kan och att de utvecklar sin läsning. Taube (2000) har som åsikt att elever 

måste få känna att de lyckas med sin läsning, annars finns risken att de inte tycker att 

det är roligt och därför inte anser att det är värt besväret att fortsätta. Deras intresse-

områden måste få utrymme i läsundervisningen. Även Skolverket (2008:27) berättar 

att eleverna måste tycka att läsningen är intressant och rolig. Eleverna måste känna 

lust till att läsa för att läsningen ska lyckas. Även våra informanter anser att lusten är 

nyckeln till lyckad läsundervisning. Precis som Taube (2000) resonerar informanter-

na så att det egna intresset ska styra valet av skönlitteratur i skolan för att öka lusten 

till att läsa och de anser att skönlitteraturen kan vara ett medel att väcka intresse och 

stimulera eleverna i sin läsutveckling.  

     Enligt Norberg (2003:93–94) ökar läsning av skönlitteratur koncentrationsförmå-

gan eftersom det är en relativt tidskrävande aktivitet. Ekström & Isaksson (1997:38–

39) skriver att även högläsning i skolan är en koncentrationskrävande aktivitet, då 

det kräver stort engagemang från elevens sida att sitta tyst och lyssna när det i en stor 

klass kan finnas många störningsmoment runt omkring. Detta är också en aspekt 

som informanterna betonar gällande läsning av skönlitteratur, detta att eleverna får 

koncentrera sig endast på läsningen för en stund men de anser också att läsning in-

nebär avkopplig för eleverna. Här kan man fråga sig om detta gäller för alla elever. Vi 

tänker oss att för vissa elever kan läsningen snarare vara en påfrestning än avkopp-

ling då vi ser att läs- och skrivsvårigheter är en del av skolans vardag. Man kan även 

se att Wingård & Wingård (1994:10–11) anser att läsning av skönlitteratur tränar de 

kognitiva förmågorna. De skriver att man genom att läsa skönlitteratur gymnastiserar 

hjärnan då tankar väcks till liv som lever kvar långt efter det att berättelsen tagit slut. 

     De flesta informanter anser att läsning av skönlitteratur ger eleverna en möjlighet 

att få utlopp för och använda sin fantasi. De menar att det är viktigt för barn att få 

skapa inre bilder och leva sig bort till fantasivärldar. Den forskning vi tagit del av ger 

också uttryck för denna infallsvinkel. Norberg (2003:92–93) framhåller att barn ge-

nom fantasins dörrar kan få se nya saker som utvecklar både elevens känslomässiga 
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kvaliteter såväl som de kunskapsmässiga. Till skillnad från informanterna anser hon 

att barn som utvecklat sin fantasi klarar vardagen bättre och kan ha en bättre utveck-

lad inlärningsförmåga.  Amborn & Hansson (1998:12) skriver att man i Lpo-94 anser 

att elever genom att läsa skönlitteratur kan utveckla sin fantasi och sin förmåga att 

lära. Vi finner detta intressant då vår erfarenhet säger oss att skolan allt som oftast 

inte är en miljö där fantasin får frodas och utvecklas. Många uppgifter i skolan bygger 

på att finna det rätta svaret snarare än att låta fantasin bestämma villkoren.  

6. Avslutande reflektioner 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur skönlitteratur används och ska använ-

das i skolan för att eleverna ska kunna ta tillvara på alla de positiva aspekter som 

skönlitteraturen har att erbjuda. I vår studie har vi lagt fokus på vilka anledningar det 

finns till varför barn ska läsa skönlitteratur i skolan. Vi tycker att vi har fått fram 

många olika anledningar på frågan varför och tycker att det vore naturligt att vid 

fortsatt forskning ställa oss frågan hur. Vid en sådan studie kanske inte enkätunder-

sökningar är det bästa, där hade vi istället valt att arbeta med observationer och in-

tervjuer som datainsamlingsmetoder då vi tror att detta hade gett större tillförlitlig-

het.  

     Vi anser att vi har svarat på våra frågeställningar på ett konkret och tillräckligt om-

fattande sätt för denna studie. Genom att vi har tagit del av styrdokument från olika 

tider och undersökt vad tidigare forskning har att säga om dessa svarar vi på vår för-

sta frågeställning. Den sista frågeställningen svarar vi på genom att undersöka vad 

tidigare forskning har att säga om ämnet, samt genom de svar vi fått via vår enkät-

studie.  

     Vi har genom denna undersökning insett att skönlitteraturen kan användas på 

väldigt många områden i undervisningen och att den kan spela en stor roll både för 

den enskilda eleven och för undervisningen som helhet. Vi ser många fördelar med 

att använda sig av skönlitteratur i den pedagogiska verksamheten, och hoppas att fler 

pedagoger ska närma sig den åsikten.  

     Genom vår undersökning har vi kunnat se att det inte finns ett rätt svar på varför 

barn ska läsa skönlitteratur i skolan. Det har framkommit en mängd olika svar, som 

alla är goda anledningar till läsning men att rangordna dessa finner vi, i likhet med 

många andra, onödigt. Man kan ge exempel som att läsningen är språkutvecklande, 
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avkopplande och personligt utvecklande men detta innebär också att vi uteslutit 

mängder av andra goda anledningar till att läsa skönlitteratur.    
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Bilaga 1 Försättsblad till lärarna 

 

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 

En studie om syftet med läsning av skönlitteratur i skolan. 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser vår sista termin på lärarpro-

grammet och nu har det blivit dags för examensarbete.  

Vi ber er därför att ta er tid att svara på en enkät. Vi beräknar att det tar ungefär 15 

minuter att fylla i denna enkät. Den här enkäten riktar sig till er klasslärare, speciallä-

rare och specialpedagoger som arbetar med barn från 6 till 12 år.  

Frågorna är numrerade från 1 till 3. När ni fyller i frågeformuläret är det meningen att 

ni ska svara på frågorna utifrån er egen erfarenhet och profession. 

Vi följer vetenskapliga rådets etiska principer och såväl skolorna som enskilda re-

spondenter kommer att vara helt anonyma. När studien är avslutad är det en offentlig 

handling som vem som helst har tillgång till, men då enkäterna är anonyma kommer 

enskilda svar inte att redovisas i resultatrapporten. Informationen som framkommer 

kommer endast att användas i vetenskapliga syften. Deltagandet i studien är helt fri-

villigt.  

När enkäten är ifylld lämnas den till Xxxx Xxxx på expeditionen, senast den 26 mars. 

Detta är för att garantera er anonymitet. När sista datumet passerat kommer vi att 

hämta materialet för sammanställning. En hög svarsfrekvens höjer värdet på resulta-

tet och vi är mycket tacksamma för de svar vi får in! 

Vicky Hallgren: vhn07001@student.mdh.se 

Mari Eriksson: men07005@student.mdh.se 

Kursansvarig: Marie Sörlin: marie.sorlin@mdh.se 
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Mari Eriksson och Vicky Hallgren 
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Bilaga 2 Enkätfrågor till lärare och bibliotekarier 

 

1. Vad är syftet med läsning av skönlitteratur i skolan enligt dig? 

 

2. Finns det någon skillnad med syftet när det gäller högläsning respektive en-

skild läsning i skolan, och i så fall vad? 

 

3. Hur tänker du när du väljer litteratur för högläsning respektive enskild läsning 

till dina barn/ elever? 
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