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Syftet med arbetet är att försöka ta reda på hur några lärare som arbetar i 
grundskolans tidigare år ser på användandet av engelsk skönlitteratur i 
undervisningen samt hur denna definieras och används.  

Arbetet är ett kvalitativt arbete och datainsamlingen har skett genom intervjuer, 

observationer samt utvärdering och reflektioner av egen undervisning inom 

ämnesområdet. Valet att kombinera olika metoder har tillfört arbetet ett ytterligare 

djup vid analysen. Att genomföra egen undervisning har bidragit till större insikt 

kring de resultat som framkommit genom de övriga datainsamlingarna och jag 

upplever att jag kunnat sätta detta i relation till informanternas egna upplevelser. 

 

Resultat av samtliga undersökningar pekar på att användandet av engelsk 

skönlitteratur redan från grundskolans tidiga år är möjlig och att skönlitteraturen 

kan vara fördelaktig i språkutvecklande syfte. Resultaten pekar även på att 

definitionen av vad som är skönlitteratur och hur man arbetar med den skiljer sig åt 

mellan respektive informanter. En slutsats man kan dra av arbetet är att användandet 

av läromedel och icke autentiska texter är vanliga i engelskundervisningen i 

grundskolans tidiga år. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Engelska är idag ett världsspråk som vi dagligen kommer i kontakt med oavsett om 

man går i skolan, arbetar eller genom sin fritid. I arbetslivet efterfrågas ofta goda 

kunskaper i det engelska språket och detta kan även vara det språk som används 

inom olika företag, oavsett var i världen företaget ligger. Inom skolans värld kan vi se 

det engelska språkets inflytande, då det blir allt vanligare med skolor som har en 

engelsk profil och att språkkunskaper i engelska är extra meriterande vid 

ansökningar till vissa utbildningar. Även i vårt vardagliga liv möts vi ständigt av det 

engelska språket både då vi reser, via olika medier och genom internet. Det 

informationssamhälle som vi lever i ger oss nya möjligheter, vare sig det gäller att 

arbeta i andra länder eller ta del av engelskspråkig information. Samtidigt som 

informationssamhället erbjuder oss möjligheter, ställer det också krav på oss. För att 

i största mån ta del av möjligheterna som det globala engelskspråkiga samhället 

erbjuder, måste vi också kunna läsa, skriva och tala detta språk. 

I dagens skola får eleverna ofta möjligheten att från tidig ålder läsa, tala och skriva 

mycket inom ämnet svenska. Både läroplaner och kursplaner betonar läskunnigheten 

som något viktigt för att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare. Många är de 

forskare som påtalar just att man genom läsning av skönlitteratur kan tillägna sig 

kunskaper kring exempelvis språkets uppbyggnad, förmågan att ta del av andras 

erfarenheter och att lära sig nya ord. Läsningen och skönlitteraturens plats i 

svenskämnet kan idag verka självklar, men hur ser det egentligen ut i ämnet 

engelska?  

Engelskspråkig skönlitteratur finns det gott om men frågan är om vi finner den i 

grundskolans tidigare år och i så fall i vilka former. Hur används denna typ utav 

litteratur? Vad säger styrdokumenten kring arbete med engelsk skönlitteratur? Dessa 

frågor har uppkommit i samband med att jag har besökt olika skolor där det funnits 

engelsk skönlitteratur stående i hyllor, men jag har inte sett att denna använts. För 

att undersöka och belysa detta fenomen vill jag i mitt examensarbete undersöka om 

och hur några lärare i grundskolans tidigare år arbetar med engelsk skönlitteratur i 

sin undervisning och vad skönlitteratur är för dem. Jag har även gjort ett mindre 

arbete baserat på högläsning av engelsk skönlitteratur i årskurs tre. Mina reflektioner 
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och utvärdering, såväl som några elevers tankar kring detta arbetsområde kommer 

jag att presentera i denna uppsats.  

Jag beskriver även vad forskning, läroplaner och kursplaner säger kring detta 

arbetsområde som för mig veterligen inte är ett välutforskat område, vad gäller 

användandet av engelsk skönlitteratur i grundskolans tidigare år. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att försöka ta reda på hur några lärare som arbetar i 

grundskolans tidigare år ser på användandet av engelsk skönlitteratur i 

undervisningen.  

•Vad anser några lärare som arbetar i grundskolans tidigare år om användandet av 

engelsk skönlitteratur i undervisningen och hur använder de sig av denna?  

•Vad är engelsk skönlitteratur enligt de intervjuade lärarna?  

•Stödjer läroplanen och kursplanen eller lärarnas arbetsplats dem i arbetet med 

engelsk skönlitteratur?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 beskriver jag och motiverar bakgrunden till mitt ämnesval. I detta kapitel 

beskriver jag även uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 försöker jag att ge 

en definition av begreppet skönlitteratur, varför och hur man kan arbeta med den, 

samt ger en beskrivning av vad styrdokumenten säger. I kapitel 3 motiverar jag valet 

av datainsamlingsmetod och beskriver reliabilitet och validitet, samt ett antal etiska 

överväganden som jag har tagit hänsyn till. I kapitel 4 presenterar jag de resultat som 

framkommit genom datainsamlingen. I kapitel 5 diskuteras de resultat som jag lagt 

fram och kopplar detta till den litteratur jag baserat mitt arbete på och de 

styrdokument man som lärare har att förhålla sig till. I kapitel 6 avslutas uppsatsen 

med de slutsatser som har framkommit, och här blickar jag även framåt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är skönlitteratur och vad är autentisk 

skönlitteratur? 

Skönlitteratur beskrivs enligt Nationalencyklopedin som texter vilket omfattar poesi, 

dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. Vidare står det att skönlitteratur är motsatsen 

till facklitteratur som är den typ av litteratur som omfattar vetenskapliga, upplysande 

och resonerande texter. Enligt Oxford Dictionary of English är skönlitteratur eller 

fiction som är den engelska benämningen, litteratur i prosaform vilket kan omfatta 

påhittade historier såväl som de karaktärer som ingår i dessa texter.  

2.1.1 Autentisk skönlitteratur 

Lundahl (2000:59–73) skriver om begreppet autenticitet i samband med läsning och 

menar att detta begrepp är svårdefinierat och att olika forskare lägger skilda 

innebörder i begreppet. Lundahl hänvisar till Widdowson som menar att 

autenticiteten infinner sig när en läsare uppfattar en text som äkta. Med Widdowson i 

åtanke menar Lundahl att det kan vara svårt att klassificera en text som ”äkta”, dvs. 

autentisk, i och med att detta är något som uppstår mellan läsaren och den text som 

denna läser. Lundahl påpekar ändå att det kan vara av värde att dela upp texter i 

autentiska och icke autentiska texter i syfte att särskilja dessa i undervisnings 

sammanhang. Autentiska texter innebär genom denna fördelning, texter som blivit 

till i ett socialt och kulturellt sammanhang som inte tillrättalagts. Icke autentiska 

texter skulle då vara sådana texter som har tillrättalagts eller har syftet att användas i 

språkundervisning. Lundahl menar att elever i skolans tidiga språkundervisning ofta 

får möta icke autentiska texter.  Dessa texter är ofta tillrättalagda originaltexter, eller 

texter vars funktion är att användas i skolans språkundervisning. 

Lundahl (2009:51–54) problematiserar begreppet autenticitet ytterligare, då han 

ställer sig frågor som: Vad händer med exempelvis en novell som publiceras i ett 

läromedel, berövas den då sin autenticitet? Även om novellen inte är tillrättalagd så 

förekommer den i ett läromedel, som är skapat i syfte att användas i 

språkundervisning. 
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Fördelar med icke autentiska texter 

Fördelar med icke autentiska texter skriver Lundahl (1994:22-25), kan vara att dessa 

typer utav böcker och texter ofta är lättillgängliga och billiga i inköp för skolor. Vidare 

menar han att dessa böcker även kan innebära en trygghet, både för läraren och 

eleverna, då de ofta är svårighetsgraderade samt i olika omfång, vilket gör att de kan 

anpassas till elevens läsvana. Krashen (1999) påpekar svårigheter som kan kopplas 

till autentiska texter när han menar ”When context is very rich, it is possible that the 

language acquirer will pay no attention to the oral or written message that 

accompanies it”(s.12).  

Lundberg (2010:95-119) framhåller att en del elever och framförallt de elever som har 

svårt för att läsa och skriva har ett behov av texter som är tillrättalagda och mer 

lättlästa. Vidare menar författaren att orden och meningarna i texten inte får vara för 

invecklade eller ovanliga. Lundberg poängterar samtidigt att nivågraderade texter 

inte får vara för utvattnade i sitt språkliga innehåll och att tillrättalagda texter i sig 

inte är en garanti för att läsinlärningen ska bli lättare. Vidare menar han att det är 

upp till läraren att skaffa kunskap kring olika texter för att kunna värdera läsbarheten 

och bedöma om den håller tillräckliga kvaliteter. 

Nackdelar med icke autentiska texter 

Några av nackdelarna med tillrättalagda texter kan vara att boken eller textens 

sammanhang går förlorat om texten blir alltför tillrättalagd. Att justera texter 

beträffande ordförråd, struktur och informationsmängd kan göra att det lätta språket 

hamnar i förgrunden, vilket sker på bekostnad av bokens innehåll. Det kan även 

förefalla så att tillrättalagda böcker genom språkets justering, gör att bokens 

händelser förklaras på ett övertydligt sätt, vilket i värsta fall kan hindra läsarens 

fantasi och bidra till att boken verkar ointressant (Lundahl, 1994: 22-28).  

Levihn (1991:31–32) menar att autentiskt material i undervisningen i större 

utsträckning än icke autentiskt material kan ha en motiverande effekt på läsaren. 

Med detta hävdar han att läsaren kan uppleva att den lättare kan leva sig in en text 

som är icke tillrättalagd och kan genom detta närma sig målspråkslandets kultur och 

människor på ett annat sätt. Vidare menar författaren ”Min uppfattning är att 

autentiskt material mycket väl kan användas på ett tidigt stadium. Eleverna måste 
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vänjas att möta obearbetat material, även om de inte förstår allt utan delvis får gissa 

och dra egna slutsatser”(s.32). 

2.2 Varför ska skönlitteratur vara en del av 

undervisningen? 

Lundahl (2009:325–354) anser att berättande texter alltid har en given plats i 

elevernas språkinlärning i skolan, då denna typ utav texter utgör en bas för att 

uttrycka olika erfarenheter och skildra upplevelser. Vidare beskriver Lundahl (2009) 

fyra olika övergripande argument som behandlar varför skönlitteraturen är viktig. 

Det första argumentet kallar författaren för interkulturellt lärande, vilket innebär att 

skönlitteraturen gör det möjligt för läsaren att möta människor i olika delar av 

världen. Litteraturen kan medföra att läsaren genom läsandet av olika skönlitterära 

texter får ta del av andras perspektiv, vilket gör att man kan få inblick i andra 

kulturer och människors vardag, vad gäller exempelvis ekonomiska, sociala och 

historiska förhållanden. Amborn och Hansson (2000) påpekar just detta 

interkulturella lärande i sin bok, då de menar att böcker kan ge oss möjligheten att 

tillsammans diskutera människors olika livssituationer och skiljda erfarenheter 

bortom det vi upplever just här och nu.  

Rosenblatt (2006: 146-ff.) framhåller litteraturens demokratiska inverkan genom att 

läsaren ges möjligheten att leva sig in i andras personers livssituationer. Genom 

litteraturläsningen kan som Rosenblatt uttrycker det, läsaren öka medvetenheten om 

olika människors personlighet och genom förmågan att leva sig in i den andres 

situation, förutse följderna av de egna handlingarna för andras liv.  Rosenblatt (2006, 

s.150) skriver ”Precis som det lilla barnet och tonåringen hämtar föreställningar om 

beteenden och tankar och känslor genom att iaktta människor i deras omgivning, kan 

de tillägna sig sådana föreställningar genom de upplevelser som böcker erbjuder”. 

Att skönlitteraturen kan ge oss värdefulla inblickar i andras livssituationer och 

livsöden är de flesta överens om, men skönlitteraturen kan även erbjuda eleverna 

värdefulla kunskaper avser (Amborn och Hansson , 2000:23–25). Skönlitteraturen 

kan erbjuda eleverna fakta om t.ex. historiska, vetenskapliga eller geografiska 

fenomen. I skönlitteraturen kan dessa fakta sättas in i mänskliga sammanhang vilket 

kanske inte alltid är fallet i faktaböcker. Således kan skönlitteraturen vara ett 



9 
 

komplement till övriga läromedel och erbjuda eleverna en mer ”dynamisk” 

kunskapssyn. 

Det andra argumentet som Lundahl (2009: 327) framhåller som en av 

skönlitteraturens fördelar är att det kan vara en källa till hur språket och texter 

används och fungerar. Språkets olika användning och uttryck kan gestaltas i 

exempelvis miljö och personbeskrivningar, vilket innebär att skönlitteratur med dess 

olika genrer kan presentera en mångfald av olika språkanvändningar för den som 

läser. Med detta menar författaren att skönlitteraturen kan hjälpa oss att se hur 

berättelser kan konstrueras vilket i sin tur kan hjälpa oss att förstå andra texter.  

Det tredje argumentet beskriver Lundahl (2000: 86-90) som skönlitteraturens 

betydelse för elevernas språkutveckling. Genom läsandet kan eleverna få möjlighet 

att utöka sitt ordförråd genom att läsa olika texter. Mängden läsning kan vidga 

elevernas ordförråd. De ord och fraser som elever möter genom litteraturen kan 

sedan komma att användas när eleverna talar och skriver och ha nytta av vid framtida 

läsning. Med litteraturens förmåga att bredda elevernas ordförråd i åtanke, menar 

Lundahl (2000: 86-90) att textläsning är att föredra framför enskild ordträning i 

skolans engelskundervisning. Den enskilda ordträningen ger inte eleverna det 

sammanhang som behövs för att skapa en förståelse. Då orden befinner sig i ett 

sammanhang, så som en sammanhållen text, bildar de en helhet vilket gör att 

eleverna inte behöver förstå vartenda ord för att textens budskap ska nå fram. 

Lundberg (2011:91) skriver att språkforskning har under många år visat att 

framgångsrika språkinlärare vågar gissa sig till budskapet i språkliga meddelanden 

trots okända ord. Därför bör elever från tidig ålder få träna att gissa budskapet med 

en text med hjälp av de ord som de behärskar och genom andra ”ledtrådar” som 

texten ger.  

Det fjärde och sista argumentet Lundahl (2009:327)beskriver är skönlitteraturens 

stöd för fortsatt läsning. Författaren beskriver hur litteraturen kan engagera och 

bana väg för att eleverna fortsättningsvis vill fortsätta att läsa och utveckla sin 

läsförmåga. Lundahl (2009: 327) skriver följande: 

Det handlar inte om ”den goda litteraturen” eller om att läsning gör en till en bättre 
människa. Det handlar mera om tillgången till olika textvärldar samt de val- och – 
utbildningsmöjligheter som följer av förmågan att tillgodogöra sig längre texter av egen 
kraft 
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Møhl och Schack (1981:120–122) påpekar att skönlitteraturen ska kunna befrämja 

barnets utveckling, är det viktigt att litteraturen som väljs kan bevara barnets 

koncentration och aktiva och viljemässiga uppmärksamhet på ett engagerande sätt. 

Møhl och Schack (1981:120–122) och Sandström (2011:146) delar åsikten att den 

litteratur som barnen har tillgång till ska innehålla moment som barnen känner igen 

och kan relatera till men litteraturen ska samtidigt utmana barnets tänkande och 

fantasi. 

2.3 Språkutvecklande aktiviteter 

Sandström (2011:22–24) och Lundberg (2011:82) påpekar att högläsning på ett 

främmande språk kan gynna barnens inlärning av nya ord och begrepp. Lyssna till 

sagor och bilderböcker kan även underlätta elevernas inlärning av uttal, språkrytm 

och språkmelodi. Sandström hävdar i likhet med Lundberg att läraren genom 

högläsning kan levandegöra en boks innehåll genom sin röstvariation och sitt 

kroppsspråk.  

Med anledning av detta tycker Lundberg (2011:76–77) att översättning till svenska 

inte har någon plats i undervisningen. Författaren påtalar att detta kan försvåra 

undervisningen för de elever som inte har svenska som modersmål dvs. att via 

svenska språket lära sig det nya språket. Översättningen till svenska bör istället 

ersättas med lärarens kroppsspråk, mimik, gester, minspel och kompletteras med 

bilder. Genom detta får eleverna även träna på att lyssna aktivt och gissa 

sammanhanget med hjälp av kontexten vilket Lundberg framhåller som viktigt. 

Sandström (2011) hänvisar till ett flertal forskningsrapporter, däribland Skolverkets 

rapporter, som styrker att det finns ett samband mellan antalet högläsningstillfällen 

och barns utvecklande av sitt ordförråd. Vidare skriver Sandström (2011:24): 

Teachers are more helpful when they expect and encourage students to ask questions and 
present ideas during the reading, and when they create follow-up activities that encourage 
the repeated use of the new words. 

Som lärare ska man alltså uppmuntra eleverna att ställa frågor, och diskutera ord och 

begrepp i samband med högläsningen, dvs. under tiden denna äger rum. 

Anledningen till detta är att orden är del av ett sammanhang och barnen inbjuds 

samtidigt till att vara delaktiga då deras intressen kan fångas i direkt samband med 

det lästa.  
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Lundahl (2009) och Sandström (2011) poängterar även att elevers läsande av 

skönlitteratur kan kombineras med olika språkutvecklande aktiviteter som till 

exempel boksamtal, dramatiseringar, skrivaktiviteter, sånger, ramsor, ordlekar m.m. 

Således kan skönlitteraturen även fungera socialt förenande genom att eleverna går i 

dialog med det lästa, tillsammans med både lärare och andra elever menar Lundahl 

(2009), Sandström (2011) och Chambers (1996), vilket är ett genomgående tema i 

deras böcker.  

Sandström (2011) anser även att olika aktiviteter eller lekar med samma tema, ord 

eller begrepp som eleverna mött i läsningen kan verka ytterligare pådrivande i 

språkutvecklande syfte. I likhet med Sandström påpekar Chambers (1996) att olika 

aktiviteter kopplade till läsningen inte bara kan verka språkutvecklande utan även ge 

fördjupad förståelse kring det lästa. Chambers (1996:12) framhåller framförallt 

samtal kring det lästa som en viktig faktor då han skriver: 

Booktalk is a way of giving form to the thoughts and emotions stimulated by the book and 
by the meaning(s) we make together out of its text- the imaginatively controlled messages 
sent from the author that we interpret in whatever way we find useful or delightful. 

Boksamtal är ett sätt för läsarna att tillsammans skapa mening genom att samtala om 

det lästa med de som har läst samma text. I boksamtalen kan respektive läsare 

komma med sin tolkning av det lästa och ta del av varandras tolkningar.  

2.4 Styrdokumenten och skönlitteraturen 

Under denna rubrik redogöra jag för mina tolkningar av vad som står i de 

styrdokument läraren har att förhålla sig till vad gäller arbetet med skönlitteratur. I 

huvudsak utgår jag från Lgr 11 och kursplanen i engelska.  Eftersom att arbetet är 

mest inriktat på arbete med skönlitteratur i grundskolans tidigare år, behandlar 

analysen av styrdokumentet mest att behandla de mål som står uttryckta för årskurs 

1-3 samt 4-6. 

2.4.1 Skönlitteraturen och Lgr 11 

I Lgr 11 kan man inte finna skönlitteraturen som begrepp, åtminstone inte uttryckt i 

klartext. Däremot kan man läsa ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga”. Här kan vi se att eleverna i skolan ska få ”rika” möjligheter att 

samtala, läsa och skriva. Detta kan man tolka som att skolan ska erbjuda eleverna en 
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bredd av olika texter och där bör ju skönlitteraturen komma in som ett naturligt 

inslag inom ramen för de texter man arbetar med i skolan. I detta citat framgår det 

även att eleverna ska få ”rika” möjligheter att samtala och skriva i syfte att utveckla 

sin språkliga förmåga. Detta skulle ju också kunna vara ett argument för att arbeta 

med skönlitteratur och att de texter eleverna läser kopplas till uppgifter vilket 

involverar samtal, diskussion och olika skrivuppgifter som kretsar kring det lästa. 

Lgr 11 påtalar på flera ställen att eleverna ska få möjlighet att inhämta kunskaper på 

olika sätt och att kunskaper kommer i de olika uttrycksformerna fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet. Det står också uttryckt att det är både skolans och 

lärarens uppgift att ge eleverna möjligheterna till att möta kunskaper genom olika 

former. Detta tycker jag också talar för att både skolan och lärare som arbetar där kan 

erbjuda eleverna skönlitterära texter som en källa för eleverna att hämta kunskap 

ifrån.  

Det står uttryckt i Lgr 11 att det är rektorn som bär huvudansvaret för skolans 

arbetsmiljö. Vidare står det att rektorn ska se till att eleverna har tillgång till 

läromedel av god kvalité. Rektorn ska även se till så att eleverna ges stöd för att själva 

söka och utveckla kunskaper och där nämns biblioteket som en tillgång. Att ge 

eleverna tillgång till biblioteket med dess skönlitterära utbud tycker jag också att 

läroplanen stödjer då det står att skolan ska erbjuda eleverna möjlighet att utveckla 

kännedom om samhällets kulturutbud.  

2.4.2 Skönlitteraturen och kursplanen i engelska 

Precis som i Lgr 11 kan man inte finna ordet skönlitteratur i kursplanen för engelska 

(2011). Däremot står det uttryckt att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk 

och texter från olika källor”. Med detta i åtanke skulle skönlitteraturen kunna vara 

just en av dessa ”källor” som kursplanen beskriver. Att som kursplanen påtalar, 

tillägna sig innehållet i texter tycker jag talar för att läsningen är viktigt även i 

undervisningen på engelska. I kursplanen för engelska (2011) står det:  

 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att 
sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika 
livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där 
engelska används.  
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Med Rosenblatt (2006) i åtanke, som påtalar att skönlitteraturen kan vara ett sätt att 

leva sig in i andras människor situationer, ser jag kursplanens citat som ett argument 

för att välja att arbeta med skönlitteratur i engelskundervisningen. I kursplanens citat 

framgår även att eleverna ska utveckla kunskaper och förståelse kring människors 

olika livsvillkor och olika kulturella företeelser, i områden där engelska används. Med 

Lundahl (2000) i åtanke så tror jag att detta kan vara ett argument att använda 

autentiska texter i sin undervisning.  

 

I kommentarmaterial till kursplanen i engelska (2011) står det att den nya kursplanen 

i engelska betonar vikten av att ta vara på språket i omvärlden. Vidare står det att 

detta antagande grundar sig på forskning och på skolverkets undersökningar att 

motivationen och lärandet ökar när eleverna har tillgång till intresseväckande och 

levande språk från olika sammanhang. Den nya kursplanen skulle i så fall kunna ses 

som ett dokument som uppmuntrar elevernas tillgång till ett flertal olika texter 

skrivna i olika sociala sammanhang i skolan.  

 

Centralt innehåll i kursplanen för engelska 

Under rubriken Centralt innehåll i kursplanen för engelska (2011) står det uttryckt 

vad undervisningen bör behandla för olika områden inom ämnet engelska. Detta är i 

sin tur indelat i tre övergipande områden som heter: Kommunikationens innehåll, 

Lyssna och läsa – reception, Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion.  

Dessa tre ”nivåer” finns sedan nedtecknade med olika innehåll för åk 1-3, 4-6 samt 7-

9. I följande avsnitt ser jag mer ingående på det centrala innehållet för åk 1-3 samt 4-

6 för att se om man kan se något som pekar på att skönlitteraturen skulle kunna vara 

en del av innehållet i undervisningen. 

 

I centralt innehåll för årskurs 1-3 samt 4-6 står det under rubriken 

Kommunikationens innehåll att eleverna ska få möta ämnesområden som de är 

välbekanta med. Det står även att eleverna ska få kännedom om vardagsliv och 

levnadsätt i olika områden där engelska används.  Jag tror att skönlitteratur kan 

erbjuda en mångfald av olika texter som omfattar ämnesområden som eleverna är 

bekanta med samt texter som beskriver levnadsförhållanden i engelsk språkiga 

länder ur ett barns perspektiv. Dessa texter skulle sedan kunna användas som 
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utgångspunkt vid samtal med eleverna kring det lästa, vilket kan beröra just 

ämnesområden de är välbekanta med. 

 

Under rubriken Lyssna och läsa- reception står det under årskurs 1-3 samt 4-6 att 

eleverna ska få möta texter från olika medier. Detta skulle ju också vara ett argument 

till att använda skönlitterära texter. Dessa texter behöver ju inte vara just i bokform 

utan skulle kunna vara dramatiseringar, talböcker m.m. I årskurs 1-3 står det även 

uttryckt att eleverna ska få möta sånger, ramsor, dikter och sagor. I åk 4-6 kan man 

även se en viss progression i detta då det står att eleverna ska få kännedom om olika 

språkliga företeelser, t.ex. grammatik, stavning och hur språk anpassas till olika 

kontexter. Detta är något som skönlitteraturen kan erbjuda i ett sammanhang och 

dessa områden behandlas då inte som lösryckta delar, vilket kursplanen för engelska i 

övrigt påtalar som viktigt. 

 

Under rubriken Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion står det att 

eleverna i undervisningen ska få möta enkla beskrivningar och meddelanden i 

årskurs 1-3. I årskurs 4-6 kan man ånyo se en viss progression där det står att 

eleverna ska arbeta med presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar 

i sammanhängande tal och skrift. Just beskrivningar och berättelser är ju tydliga 

inslag i skönlitterära texter. Här tror jag även att skönlitteraturen kan ses som 

utgångspunkt, vilket sedan kan användas till olika språkutvecklande aktiviteter 

kopplat till detta (se 2.3 språkutvecklande aktiviteter) och vidare verka gynnande i 

elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling. 

 

Samtidigt som jag nu poängterat flertal olika argument till att kursplanen i engelska 

framhåller användandet av engelsk skönlitteratur redan från årskurs 1-3 så är detta 

också just tolkningar. Detta påpekas även i kommentarmaterial till kursplanen i 

engelska (2011) där det står att det centrala innehållet kan ses som byggstenar i 

undervisningen men att det är upp till läraren vad man sedan lägger för ”innehåll” i 

de olika formuleringarna. Det står även att det är upp till läraren hur mycket 

undervisningstid som ska läggas på de centrala momenten. Vidare påpekas även att 

det från lärarens sida ytterligare kan tillföra innehåll i engelska undervisningen då: 

”Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån 

elevernas behov och intresse(s.5)”.  
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3 Metod och material 

Mitt arbete är ett kvalitativt arbete vilket enligt Stukát (2005) kännetecknas av ”att 

tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga (s.32)”. Materialet som samlas in då man gör en kvalitativ studie tolkas 

med hjälp av forskarens förförståelse, där dennes tankar, erfarenheter och känslor 

spelar en betydande roll och ses som en tillgång då man tolkar sina data (Stukát 

2005: 32). Detta är även en del av kritiken mot kvalitativa studier just att den 

grundar sig på forskarens subjektiva tolkning av datainsamlingen. Ytterligare 

nackdelar med den kvalitativa forskningen kan vara att antalet informanter inte 

tenderar att vara så många vilket gör det svårt att generalisera (Stukát 2005: 30-35). 

För att samla in data till detta arbete valde jag att använda mig av observationer och 

intervjuer. Jag har även planerat, utfört och utvärderat egen undervisning inom 

ämnesområdet. Stukát (2005: 49) skriver att man genom observationer kan få reda 

på vad människor verkligen gör, vilket kanske inte är fallet med intervjuer då 

informanterna kanske inte svarar helt uppriktigt, utan bara vad de säger sig göra. 

Därför har jag valt att inkludera observationer som datainsamlingsmetod, som ett 

komplement till intervjuerna. Jag vill helt enkelt se vad eleverna och lärare verkligen 

arbetar med under lektionerna. Jag tror även att kombinationen av de tre metoderna 

kan ge mig större mängder data och kan bidra till att ge en fördjupad analys av dessa. 

Observationerna och intervjuerna har ägt rum på två skolor i Mellansverige. Den ena 

skolan är en kommunal skola och är belägen centralt i ett väletablerat område. Den 

andra är en centralt belägen friskola med engelsk profil. Som är belägen i ett område 

med stor etnisk mångfald. Anledningen till att jag valde en kommunal skola och en 

friskola med engelsk profil var för att jag vid analysen av data möjligtvis kan 

upptäcka skillnader i arbetsätt mellan dessa två skolor vilket kan vara av intresse för 

min studie. 

Till att börja med kontaktade jag friskolan via telefon och e-post för att höra om det 

fanns lärare på skolan som var intresserade att ställa upp på intervjuer och om jag 

fick delta på några av deras engelsklektioner. På friskolan blev jag tilldelad två lärare 

med respektive klass som var intresserade att ställa upp. På den kommunala skolan 

valde jag att slumpvis fråga några lärare som arbetade i årskurs fem och sex ifall jag 

fick intervjua dem och delta i deras undervisning. Samtliga deltagande lärare blev 
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informerade av mitt arbete genom mig personligen eller det missivbrev jag skrivit 

(bilaga1). Eleverna informerades av läraren om mitt deltagande på lektionerna. 

Intervjuer genomfördes med fyra lärare som arbetade i årskurs fyra eller sex på 

vardera skolan. Jag deltog även på några av de intervjuade lärarnas lektioner. Total 

deltog jag vid sex lektioner, dessa var mellan 60 och 70 min. En av de intervjuade 

lärarna arbetade för tillfället med andra uppdrag och jag kunde således inte observera 

dennes lektioner.  

I min studie har jag valt att kalla informanterna för lärare och kodifiera dessa med 

bokstäverna A-D. Lärare A och B arbetar på den kommunala skolan och lärare C och 

D på friskolan med engelsk profil. Lärare A är kvinna och har gått utbildningen 1-7 

lärare med inriktningen SO. Lärare B är man och har utbildningen 4-9 lärare med 

ämnena historia, samhällskunskap och engelska. Lärare C är kvinna och är utbildad 

F-6 lärare med inriktningen språk och språkutveckling. Lärare D är kvinna och har 

engelska som modersmål. Lärare D är utbildad i sitt hemland och har en Bachelor of 

Arts degree majoring in Psychology, with a minor in English samt en Bachelor of 

Education degree. 

3.1 Lärarintervju 

I detta arbete har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer bestående av ett 

antal öppna frågor (bilaga 2). Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

intervjuaren har färdiga öppna frågor och ämnes områden som ska besvaras, men att 

intervjuaren är flexibel vad gäller frågornas ordningsföljd samt har förmåga att följa 

upp den intervjuades svar med följdfrågor.  Den intervjuade ges även möjlighet att 

utveckla sina svar med en semistrukturerad form med öppna frågor. En fördel med 

intervjuer är att denna datainsamlings metod kan ge djupgående och detaljerade 

data. Ytterligare fördelar är att intervjuer kan erbjuda att undersökningens inriktning 

kan justeras och ändras under intervjuns gång (Denscombe 2009:268).  

Några nackdelar med att använda intervjuer kan vara att både intervjuaren och 

kontexten kan påverka intervjuns innehåll och objektivitet (Denscombe 2009:268–

269). Användandet av någon form av inspelningsenhet vid intervjun kan medföra att 

informanten känner sig hämmad. Att spela in intervjuer kan även medföra ett 

tidsödande efterarbete vid transkriberingen och tolkningen av data. 
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De intervjuer som jag genomförde spelades in med hjälp av inspelningsutrustning 

som jag lånat av högskolan. Intervjuerna tog ca 20-25 min beroende på hur mycket 

informanterna hade att säga.  Samtliga intervjuer ägde rum enskilt i lärarens 

klassrum eller annat rum i anslutning till detta. Transkribering av intervjuerna 

skedde samma dag som intervjuerna ägde rum, oftast direkt efter intervjutillfället. 

Under intervjuernas gång antecknade jag vissa stödord som jag trodde kunde vara av 

värde för undersökningen.  

3.2 Observation av lärare 

Jag har valt att göra så kallade deltagande observationer, jag som observatör deltar 

under de observerades verksamhet och observerar det som sker, lyssnar till det som 

sägs samt ställer frågor (Denscombe 2009: 283-294). Några fördelar med deltagande 

observationer är bl.a. att man kan bibehålla den naturliga miljön och se vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger sig göra. Ytterligare fördelar med 

denna metod är att man i konkreta situationer kan få kännedom om informanternas 

värderingar, erfarenheter samt icke- verbala beteenden (Stukát 2005: 49-51).  

Stukát (2005:50) och Denscombe (2009:293) påpekar att observationer även kan ha 

nackdelar t.ex. att de personer som man observerar beter sig på annat sätt när de vet 

att de är iakttagna. Denscombe (2009:293–294) poängterar ytterligare en nackdel 

med observationerna, vilket är att den som utför dessa kanske på förhand ställt in sig 

på vad man kan se grundat på tidigare erfarenheter. Vilket även kan leda till att man 

helt enkelt missar att se vad som äger rum.  

Observationerna har ägt rum under ett antal engelsklektioner i årskurs fyra och sex 

på två skolor i Mellansverige. Jag hade ingen kännedom om lärarna eller eleverna 

sedan tidigare, mer än att jag intervjuat samtliga lärare före observationstillfällena. 

Under de deltagande observationerna antecknade jag ibland vissa stödord och då 

lektionen var till ända antecknade jag mer utförligt vad jag hade upplevt under varje 

lektion. De observerade lärarna är lärare B, C och D. 

3.3 Egen undervisning 

Eftersom att mitt examensarbete är baserat på användningen av engelsk 

skönlitteratur i grundskolans tidigare år, har jag även själv planerat och genomfört 

ett antal lektioner där arbetet utgick från olika skönlitterära böcker på engelska. 
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Anledningen till att jag valde att göra en egen undersökning var för att jag ville få en 

större insikt i hur man kan arbeta med engelsk skönlitteratur i grundskolans tidigare 

år. Jag ville även se om det var möjligt att basera min egen undervisning i 

grundskolans tidigare år på engelsk skönlitteratur, eftersom att den litteratur jag 

byggt min uppsats på framhåller skönlitteraturen som viktig. 

Jag valde högläsning som undervisningsmetod för att jag trodde att jag skulle nå fler 

elever och göra fler delaktiga i undervisningen. Till min hjälp fanns det i klassrummet 

en ”dokumentlampa” (bilaga 5) och jag kunde därigenom läsa boken samtidigt som 

denna visades på tavlan, vilket medförde att eleverna kunde följa med i texten. 

Aktiviteter kopplade till högläsningen var bl.a. boksamtal och olika aktiviteter/lekar 

kopplat till det lästa. De lektioner som jag genomförde ägde rum i två olika klasser i 

årskurs tre på en skola i Mellansverige. Enligt min vetskap hade eleverna börjat läsa 

engelska i skolan i årskurs tre, åtminstone som ett schemalagt ämne. Eleverna i de 

två klasserna var i sin tur uppdelade i tre mindre grupper med ca 15-18 elever i varje 

grupp (gruppindelningen hade inte jag gjort). Varje grupp hade Engelska 70 min i 

veckan. När en grupp hade engelska hade de övriga två grupperna Matematik eller 

No/teknik. Jag hade således tre 70 minuters lektioner per vecka i tre olika grupper. 

Totalt hade jag nio 70 minuters lektioner inom detta arbetsområde.  

Innan jag genomförde mina lektioner hade jag skrivit en så kallad Lokal pedagogisk 

planering (bilaga 3). Jag hade även gått till biblioteket för att låna ett antal böcker 

som jag trodde skulle intressera eleverna. Jag försökte även att finna såkallad 

autentisk litteratur enligt den definition som Lundahl beskrivit. Inför varje 

lektionstillfälle hade jag även skrivit en mer detaljerad planering vad vi skulle göra 

under varje lektion. Då mitt projekt var avslutat genomförde jag intervjuer med sex 

elever och valde då två elever från varje grupp. Detta gjorde jag för att se vad eleverna 

uppfattade kring min undervisning och vad de hade för tankar kring arbetet med 

engelsk skönlitteratur. För att få informanter till intervjuerna informerade jag 

eleverna om syftet med intervjuerna inför varje grupp och frågade om någon var 

intresserad att ställa upp, vilket visade sig vara mycket populärt. Jag försökte att 

slumpvis välja två elever ur varje grupp. Intervjuerna var av semistrukturerad form 

(bilaga 4) och gick till på samma sätt som vid lärarintervjuerna. Dessa intervjuer tog 

ca tio minuter beroende på hur mycket varje elev hade att säga. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2010:102–106) skriver att eftersom kvalitativa studier 

kännetecknas av stor variation där varje arbete är unikt, finns det inga exakta regler 

för hur ett sådant arbete ska vara. Därför är det viktigt att en forskare som gör ett 

kvalitativt arbete, noggrant beskriver forskningsprocessen så att läsare av arbetet 

sedan kan ta del av resultaten och bilda sig en egen uppfattning av de val som 

forskaren har gjort.  

Med detta i åtanke har jag försökt att utförligt beskriva de premisser som kan vara av 

värde i valet av metod samt hur jag gått tillväga vid insamlandet av data. Jag har även 

fört en metoddiskussion kring faktorer som kan ha påverkat de resultat jag har 

kommit fram till. För att arbete ska få större ”trovärdighet” och möjlighet till en 

djupare dataanalys har jag kombinerat intervjuer, observationer samt en egen 

undersökning. Den egna undersökningen gjorde jag för att fördjupa mina kunskaper 

inom ämnesområdet, men även för att rent praktiskt pröva det som litteraturen som 

jag bygger mitt arbete kring påtalar som fördelar med att använda skönlitteraturen i 

undervisningen. För att läsaren tydligare ska kunna se de tolkningar som jag gjort av 

intervjuerna har jag valt att ofta citera valda delar från de transkriberade 

intervjuerna. Jag försökte i intervjuerna att ställa öppna frågor (bilaga 2 och 4) med 

syftet att inte styra informanternas svar, utan jag strävade efter att informanternas 

svar skulle baseras på deras erfarenheter, värderingar och synsätt. 

3.5 Etiska överväganden 

Under min undersökning har jag förhållit mig till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2004) utarbetat. I punkterna nedan redogör jag för hur jag har 

förhållit mig till dessa i insamlandet av data. 

3.5.1 Informationskravet 

 Informationskravet förhöll jag mig till då jag informerade eleverna och lärarna om 

syftet med min undersökning och mitt arbete. Jag informerade om syftet med mitt 

examensarbete och hur det insamlade material kommer att bearbetas, anonymiseras 

och slutligen publiceras i databasen DIVA. Givetvis informerade jag skolan, lärarna 

och eleverna att deras deltagande är frivilligt och helt anonymt.  
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3.5.2 Samtyckeskravet 

Jag har följt samtyckeskravet då mina informanter frivilligt medverkat i 

undersökningen. Informanterna fick även veta att de när som helst under de 

deltagande observationerna samt under intervjuerna kunde avbryta utan motivering 

och att de själva bestämmer över sitt deltagande i denna studie. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Jag gjorde klart för informanterna att ingen obehörig kommer att ta del av insamlat 

material och att de är helt anonyma, vilket omfattar konfidentialitetskravet. Jag 

informerade de intervjuade lärarna och eleverna att de inspelade intervjuerna bara 

kommer att användas av mig vid transkribering och sedan raderas. Detta gäller även 

observationsanteckningarna. I uppsatsen har jag anonymiserat kommun, skola, 

lärare och elever så att ingen ska kunna spåra någon utav dessa. I beskrivningen av 

skolorna har jag använt mig av begreppen friskola med engelsk profil och kommunal 

skola samt att lärare och elevgrupper har kodifierats med olika bokstäver. 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Slutligen uppmärksammade jag även att mitt insamlade material inte kommer att 

användas till något annat än för forskningsändamål vilket omfattar nyttjandekravet.  

4 Resultat  

Nedan presenteras resultaten från de olika insamlingsmetoder som jag valt att 

använda mig av. Lärarna har kodifierats med bokstäverna A-D. Vid citeringen av 

informanterna har .. använts för att markera en paus i samtalet. 

4.1 Intervjuer 

Här redovisas de resultat som är av värde för min undersökning, vilket framkommit 

genom de intervjuer som har genomförts. Jag har försökt att slå samman 

intervjufrågor för att bilda övergripande frågor som är relevanta för mitt syfte och 

frågeställningar. Således kommer inte alla frågor (bilaga 2) som jag ställt att 

redovisas och vissa frågor har även slagits samman.  
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4.1.2 Vad är engelsk skönlitteratur och hur används denna i 

undervisningen? 

Samtliga lärare A-D är samstämmiga då de menar att skönlitteratur är något som 

man läser för nöjets skull och att skönlitteratur inte är faktatexter. Vidare kring vad 

som omfattar skönlitteratur skiljer sig de intervjuade lärarna något åt. Vissa är mer 

konkreta i sina svar och ger exempel på vad för typ av texter de lägger i definitionen 

medan andra ger mer öppna svar. Lärare D svarar på frågan Vad är skönlitteratur för 

dig? ”Litterature based on false information” . Lärare C påpekar likt lärare D att 

skönlitteratur inte är baserat på fakta.  ”Skönlitteratur för mig är främst böcker, 

Sagor. Nått som inte är.. ingen självbiografi, faktabok. Utan sådant som för mig är 

sagor, berättelser, poesi. Men även rim och ramsor och sånger och sånt”.  

Lärare A påpekar likt lärare C att hon främst lägger definitionen ”böcker” i begreppet 

skönlitteratur men sedan skiljer sig svaret något då lärare A påpekar att hon inte 

räknar in rim och ramsor till skönlitteratur. ”Ja alltså sån litteratur man läser som är 

trevlig. Ja alltså för sitt nöjes skull mer kan jag tycka. Jag tänker mig lite mer böcker 

fast det behöver ju inte vara så avancerade böcker.. inte rim och ramsor det är ju det 

man börjar med”.  

På frågan om hur lärare A arbetar med skönlitteratur i sin undervisning ger hon 

ytterligare en definition av begreppet skönlitteratur då denna svarar: ”Sen kan man i 

och för sig säga att dom här texterna man jobbar med varje vecka är liksom en 

minivariant av skönlitterär text ibland. Men det är ju inte i den omfattningen då”. I 

citatet ovan syftar lärare A på det läromedel eleverna arbetade med, dvs. en bok med 

olika texter och en bok med uppgifter kopplat till textboken. Även lärare B påpekar 

att det läromedel som eleverna arbetar med innehåller skönlitterära texter. 

Hur använder sig lärarna av skönlitteraturen i sin 

undervisning? 

Även i de frågor som rör det konkreta arbetet i skolan kopplat till engelsk 

skönlitteratur skiljer sig informanterna i sina svar. Samtliga informanter ger dock 

konkreta exempel på böcker och texter de har arbetat med i sin undervisning. Lärare 

D beskriver hur de har arbetat: 

We´ve done a novel study. The children have been reading, summarizing, discussing. 
They have also been comparing similarities and differences between different texts. We 
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have studied and wrote our own fables after we had read fables. They have written ghost 
stories.  

Lärare C beskriver hur hon arbetat med engelsk skönlitteratur och att de böcker och 

sagor som använts ofta har använts till högläsning. Läraren beskriver även hur hon 

själv anpassat böcker för att passa elevernas nivå.  

 

Vi jobbar ju mycket med ordkunskap och då jobbar jag mycket med sånger, ramsor och 
rim. Sen efter några månader börjar jag introducera kortare sagor. Och även jag använder 
kända litterära verk, jag har inte använt några i år nu men förra året använde jag en del 
böcker som var väldigt kända. Men sen bröt jag ner dom på engelskan, och inte jag 
komprimerade dom lite på engelska. Så jobbade vi med dom på ett väldigt enkelt språk så 
att dom förstod själva storyn  

 

Lärare A beskriver hur hon arbetat tidigare med skönlitteraturen i klassrummet och 

vittnar samtidigt om svårigheter med arbetet.  

Främst.. Då jag har jobbat med dom yngre åldrarna t.ex. treor då är det svårt tycker jag 
att få in skönlitteraturen. Men uppåt femman och framförallt sexan då är det ju lättare. 
Då har dom ju också det självförtroendet som de känner att de behöver för att ta sig 
igenom en text. Så jag brukar försöka samla på mig bra lättare böcker i olika omfång.. så 
att dom liksom ska kunna hitta nått intressant att läsa.. ibland läser dom bara för nöjjets 
skull, för sin egen skull och ibland har dom kanske läst och berätta först på svenska och 
ibland på engelska beroende på hur duktiga dom blivit. 

Lärare B menar på frågan om hur han arbetar med skönlitteratur i undervisningen 

att elevernas läsning kan vara en aktivitet i sig och behöver inte alltid åtföljas av 

uppgifter kopplat till det lästa. Läraren menar att läsningen även kan vara en aktivitet 

som eleverna väljer att göra kanske efter att de är klara med andra arbetsuppgifter. 

Förslag på texter lärarna arbetat med samt utbud av skönlitteratur 

På frågan om lärarna kan ge exempel på skönlitteratur som de har arbetat med svarar 

Lärare D: ”We´ve worked with a book.. Boy overboard (en skönlitterär bok av typen 

icke autentisk enligt Lundahls definition). We´ve also worked with fables and ghost 

stories”. På frågan om vart böckerna kommer ifrån svarar läraren att böckerna och 

texterna kommer ifrån skolans bibliotek. Läraren vittnar om att de har ett utbud av 

böcker som lärare på skolan kan använda sig av. Lärare C beskriver hur hon försöker 

utgå från elevernas intressen och välja texter som de sedan tidigare är bekanta med.  

 

När det gäller sagor så kör vi de här klassiska sagorna. Rödluvan, Prinsessan på ärten.  
Mycket klassiska sagor. Jag brukar fråga mina elever vilka sagor dom har läst som barn 
eller om dom har någon favoritbok. Och då kan det komma upp lite förslag om allt 
möjligt. Och om det kanske det är något vi kan jobba med.  
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På frågan var skönlitteraturen kommer från svarar läraren likt lärare D att det mesta 

kommer från skolans bibliotek. Läraren säger även att hon tar med väldigt mycket 

böcker hemifrån och kan även låna av kollegor samt att vissa elever som är 

engelskspråkiga tagit med sig böcker hemifrån.  

 

Lärare A svarar på frågan kring skönlitteratur de arbetat med:  

Den skönlitteratur som jag tycker att.. när vi liksom lämnar en textbearbetning och när 
dom liksom ska få läsa för sin nöjes skull. Så har det varit.. det första som de har stött på 
är sånahär Disney klassiker och såna där saker. Det känns lättare att starta med då har 
dom oftast en förförståelse.. dom vet liksom själva handlingen och så då är det liksom 
lättare att starta med sitt egna läsande tycker jag.  

På frågan var skönlitteraturen kommer ifrån svarar läraren att den inte vet om de har 

någon engelsk skönlitteratur på skolbiblioteket. Läraren är även osäker på vad 

stadsbiblioteket har att tillgå eftersom att lärare för tillfället inte har ämnet engelska i 

någon klass. De böcker som läraren har haft har den själv köpt in för att bygga upp 

sitt eget bibliotek i klassrummet. 

Lärare B beskriver skönlitteratur som de har arbetat med ”Skönlitteratur som vi 

använt oss av det är ju framförallt böcker..ungdomsböcker blandade, gamla klassiker 

anpassade då naturligtvis”.  Vidare ger läraren exempel på böcker som Catcher in the 

Rye, Dracula, Frankenstein samt olika Shakespeare klassiker som elever haft 

önskemål om att få läsa, vilket läraren uppmärksammade och beställde hem. Läraren 

håller även på att bygga upp ett litet bibliotek i sitt klassrum och menar att böckerna 

som hon beställer hem måste vara alltifrån väldigt enkla böcker till mer avancerade 

för att passa eleverna skiljda kunskapsnivåer. På frågan var litteraturen kommer ifrån 

svarade lärare B 

Och litteraturen som beställs då är ju mest från olika förlag som tillhandhåller läromedel. 
För vi beställer ju med våra läromedelspengar. Så jag köper ju in böcker. Sen kan det vara 
så att vi beställer in boklådor.  

4.1.3 Vilka fördelar respektive nackdelar ser informanterna 

kring användandet av engelsk skönlitteratur?  

Lärare D menar att några av fördelarna med att använda engelsk skönlitteratur i 

undervisningen är att man kan välja ämnen som intresserar eleverna och genom 

detta kan de få motivation för vidare läsning och skrivning. Läraren menar även att 

skönlitteraturen kan ge goda exempel på hur man kan uttrycka sig med det engelska 

språket. På frågan om läraren ser några nackdelar kring användandet svarar den 
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”You can´t only read fiction..students need to learn the language basics, grammer 

etc.. to fully appreciate literature”.  På frågan om hur eleverna uppfattar undervisning 

som inkluderar engelsk skönlitteratur svarar läraren att eleverna verkligen är 

intresserade av detta och läraren hävdar att skönlitteraturen” causes them to think 

abstractly and to ask a lot of questions”. Lärare D nämner inga direkta svårigheter 

som eleverna uppvisat i arbetat med skönlitteratur. 

Lärare C svarar på frågan kring fördelar med att använda engelsk skönlitteratur 

 

Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt. Jag tycker att läsning överhuvudtaget är att 
utveckla ett språk. Det är det bästa som finns du får se orden, du kopierar dom i huvet du 
tar en bilda av dom när du tittar på orden..Även om dom inte förstår allt så det viktiga är 
ju att dom förstår innehållet och utsätter sig för texten så att säga så att du får ett flyt så 
jag tycker att skönlitteratur är otroligt bra. Att dom får en större vokabulär och även 
jobbar med förståelse för språket.  

 

På frågan om läraren ser några nackdelar med arbetet svara hon att det viktigt att det 

inte blir för svårt utan att man arbetar med det på ett bra sätt och att det introduceras 

på ett lämpligt sätt. Läraren påpekar även att eleverna brukar tycka att det är roligt 

och intressant att läsa på engelska. Samtidigt kan läraren se att vissa elever som har 

svårt att läsa och skriva har svårt med arbetet kring engelsk skönlitteratur. Läraren 

påpekar att vissa elever har hög press på sig själva, vilket kan ställa till svårigheter, 

men läraren betonar att uppmuntran är oerhört viktigt vid detta arbeta både för de 

som har det svårt och för de som har det lättare. 

 

Lärare A påpekar att det är självklart att man ska arbeta med skönlitteratur för att 

eleverna genom läsandet av skönlitteratur kan utveckla sitt ordförråd, vilket kan 

innebära att de kan ha nytta av det för att i framtiden ta sig igenom texter på egen 

hand.  Kring frågan nackdelar kring arbetsområdet säger läraren ”Nä inte nackdelar 

men svårigheter kan man ju tycka ibland. Särskilt med dom som känner sig osäkra 

och tycker att det är svårt. Det är svårt att hitta bra böcker som ändå är intressanta så 

de inte blir för barnsliga”. Läraren upplever även att vissa elever kan stöta på 

svårigheter då de tror att de måste förstår vartenda ord i de böcker som de läser vilket 

gör att de själva inte tror på sin förmåga att läsa vidare. Läraren vittnar återigen om 

fördelar, då den menar att vissa elever har stor behållning av att sitta och läsa på egen 

hand. 

Lärare B beskriver fördelar med att arbeta med skönlitteratur på följande vis:  
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 Men att läsa berättande texter berikar och utvecklar språket.. Fördelen med 
skönlitteratur när dom läser att då ser dom då kan de börja värdera känslor, utveckla 
använda adjektiv för att liksom måla upp världen. Så jag menar skönlitteraturen hjälper 
till och berikar språket samt att det är viktigt ur språkteknisk synvinkel. Och en stor del av 
språkförståelsen anser jag ligger i du vet hur man stavar, du vet hur man använder 
skiljetecken osv. och läser du mycket skönlitteratur så utvecklar du den biten också.  

Eventuella nackdelar kring arbetet tar lärare B upp att det är svårt att hitta passande 

litteratur samt att det tar tid att bygga upp det egna biblioteket samt att detta kostar 

mycket pengar. Även elevernas kunskapsnivå spelar in om de uppskattar läsningen 

tror läraren. 

4.1.4 Stödjer läroplanen och kursplanen lärarna i arbetet med 

engelsk skönlitteratur? Uppmuntras detta på deras 

arbetsplats? 

Lärare D menar att läroplanen(Lgr 11) och kursplanen i engelska stöttar arbetet med 

engelsk skönlitteratur. Samtidigt uppvisar läraren en viss osäkerhet i frågan då hon 

säger ”I am not sure about the curriculum as I taught Art last year and not English”. I 

övrigt säger läraren att hon upplever att skolan som organisation samt kollegor 

stöttar henne i arbetet med engelsk skönlitteratur samt att skolan har tillgång till 

engelsk skönlitteratur i ett eget bibliotek. 

Lärare C svarar följande på frågan om styrdokumenten stödjer lärare i arbetet med 

engelsk skönlitteratur  

 

Underlättar och underlättar det vet jag inte det står ju med att dom ska bearbeta texter 
upp till årskurs sex… då om man tittar mellan årskurs 4-6 då står det att dom ska 
bearbeta skönlitteratur på olika sätt och då inräknas även rim och ramsor och sång och 
även olika former av media osv. Stödjer och stödjer det står att det är det vi ska jobba 
med.. men det står ju inte att du kan jobba på det här sättet det finns ju ingen 
manual…det är ju fortfarande lite av en tolkningsfråga hur saker ska göras.  

 

Lärare C menar likt lärare D att skolan uppmuntrar arbetet med engelsk 

skönlitteratur och säger: 

 

Dom är öppna för nya idéer. Dom vill gärna att vi kollegor om vi har en bra idé på 
nånting… så här gör jag att vi ska dela med oss osv. Dom har varit väldigt måna om att vi 
ska ha bibliotek och ha tillgång till det. 

 

Lärare A menar att styrdokumenten stödjer arbetet med engelsk skönlitteratur men 

att läraren inte under detta år har varit exakt insatt i detta då läraren för tillfället har 

andra arbetsuppgifter. Läraren poängterar bl.a. att styrdokumenten tar upp arbetet 
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med enklare texter och att detta då skulle kunna omfatta skönlitteratur. Beträffande 

stöttning av kollegor och organisation i arbetet med engelsk skönlitteratur svarar 

lärare A. 

Det är väl inget som man aktivt uppmuntrar. Men vi liksom samarbetar ju och så och det 
är ju aldrig nån som skulle säga att.. om man har möjlighet att låna ut böcker, det är klart 
att man gör det. Eller bistår med annat material som man behöver eller så där så att.. 

Lärare B menar likt lärare A att läroplanen och kursplanen uppmuntrar arbetet med 

engelsk skönlitteratur då det står att eleverna ska arbeta med enklare texter. Vidare 

säger lärare B kring frågan. 

 Ja för det är ju så att eleverna dom ska ju utveckla olika lässtrategier. Dom ska lära sig att 
anpassa sitt språk efter syfte, vad är det för typ av text jag skriver? Och dom ska ju kunna 
dra nytta av material och använda i egenproduktion och dom ska ju alltså kunna välja 
texter efter vad de ska arbeta med osv. samt att de ska utveckla sitt språk naturligtvis och 
allt detta passar ju skönlitteraturen in på så definitivt att det finns stöd i läroplanen.  

På frågan om skolan eller kollegor stöttar lärare i arbetet med engelsk skönlitteratur 

svarar läraren att kollegor kan bolla idéer med varandra. På frågan om skolan stöttar 

läraren i detta menar han att skolan kanske indirekt gör det, då det pågår samtal om 

att gå över till ämneslärare på skolan. Läraren påpekar att införandet av 

ämnesansvariga lärare skulle kunna vara positivt för arbetat med engelsk 

skönlitteratur genom att en lärare får huvudansvaret för ämnet engelska och kanske 

mer tid att arbeta med sådana frågor, beställa hem böcker till skolan osv. 

4.2 Observationer 

Här redogör jag för de resultat som framkommit vid mina observationer av ett antal 

lektioner som lärare B, C och D har haft.  Lärare A hade för tillfället andra 

arbetsuppgifter och jag kunde således inte observera lärarens lektioner. 

4.2.1 Hur arbetar lärarna i praktiken med engelsk 

skönlitteratur? 

Lärare B 

De lektionstillfällen då jag var med arbetade lärare B och hans klasser med det 

läromedel som eleverna hade. Lektioner ägde rum i två olika klasser i årskurs sex. 

Lektionerna hade samma upplägg då de genomfördes efter varandra, men de 

individuella uppgifterna som eleverna arbetade med i de olika klasserna skilde sig 

något åt. 
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Båda lektionstillfällen inleddes med att läraren introducerade en text som eleverna 

skulle arbeta med. Texten handlande om en person som var i en butik och skulle köpa 

en ny jacka där den hade en dialog med butikspersonalen. Texten fanns i det 

läromedel i engelska som eleverna arbetade med. Först fick eleverna lyssna till texten 

med hjälp av en skiva som hörde till läromedlet. Efter detta läste läraren texten högt 

för eleverna och eleverna fick sedan läsa efter läraren. Läraren ställde sedan frågor 

kring texten och även frågor till eleverna vilket handlade om deras inställning till 

kläder, hur de gör när de köper kläder etc. Slutligen översattes den tidigare lästa 

texten av eleverna som var och en fick turas om att översätta vissa stycken. Efter den 

gemensamma undervisningen fick eleverna arbeta individuellt med en ”Workbook” 

som tillhörde textboken. I ”arbetsboken” eller Workbook som den kallades fanns 

frågor på texten som klassen gemensamt läst och lyssnat till.  

Då eleverna var färdiga med arbetsboken (läraren hade skrivit på tavlan hur långt de 

skulle arbeta) fick de gå fram och hämta extra uppgifter. Dessa uppgifter kunde vara 

andra texter, korsord eller övningspapper hämtade från olika läromedel. Vissa elever 

valde istället för att ta några extra uppgifter att läsa i skönlitterära böcker som fanns i 

klassrummet. Detta var vad jag kunde se inte någon uppmaning från lärarens sida. I 

den första klassen som jag observerade var det ingen som valde att läsa skönlitteratur 

men i grupp 2 var den ca 4-5 elever som gick fram och hämtade några böcker att läsa. 

Vissa elever hämtade flera tunnare böcker medan någon annan tog en tjockare bok. 

En del elever satte sig sedan för att läsa resterande tiden av lektionen medan andra 

hämtade en bok, bläddrade lite i den och gick sedan för att byta eller hämta fler 

böcker. De tunnare böckerna verkade mest populära men en elev valde att läsa i en 

tjockare bok den resterande tiden av lektionen. 

De engelska böcker som fanns i klassrummet stod i en mindre bokhylla väl synligt i 

klassrummet och jag skulle uppskatta att det fanns omkring 20-30 olika titlar i 

bokhyllan. Bland dessa återfanns klassiker som t.ex. Dracula, Frankenstein, The 

Crow Murderers. Dessa böcker var märkta med beteckningen Easy readers och var 

förenklade versioner av original verken. På baksidan av dessa böcker stod det vilket 

ungefärligt ordförråd som läsaren förväntas ha för att ta sig igenom böckerna och jag 

skulle uppskatta att dessa böcker var på omkring 100- 150 sidor.  

I bokhyllan fanns även ett större antal tunnare böcker med liknande benämning som 

Easy readers men med mindre textomfång. Dessa böcker handlade om vardagliga 
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fenomen men med en humoristisk prägel. De var även större text samt rikligt 

illustrerade vilket de klassiska böckerna med benämningen Easy readers inte var. 

Lärare C 

Under ett av de lektionspass då jag var med arbetade eleverna som gick i årskurs fyra 

med en text ur sitt läromedel. Läromedlet innehöll ett flertal olika kortare texter på 

engelska. Till läromedlet hörde en bok med arbetsuppgifter kopplade till texterna. 

Under denna lektion arbetade eleverna med en text som handlade om en familj som 

bokat ett bord på en restaurang. Texten var skriven i dialogform. 

Eleverna fick först läsa texten för varandra två och två (delade replikerna mellan sig). 

Efter detta översatte varje par texten för varandra. När alla var klara med detta lästes 

texten igen men nu i helklass och läraren frågade vilka elever som ville läsa de olika 

replikerna. När detta var klart ställde läraren frågor till eleverna på vad texten 

handlade om. Läraren frågade även eleverna ifall de själva ätit på restaurang, vad de 

ätit och så vidare.  När detta var klart gick läraren igenom några ord som fanns i 

texten och frågade eleverna vad orden betydde och sedan uttalade läraren och 

eleverna orden med olika intonation. Läraren uppmärksammade även hur vissa ord i 

texten har ändelsen -ed men låter som -k när de uttalas och de samtalade lite kring 

sådana ord som fanns i texten.  

Lärare D 

Under de lektionstillfällen jag närvarade vid arbetade eleverna som gick i årskurs sex, 

i mindre grupper där de skulle hitta på ett eget spel eller en lek på engelska. 

Lektionen inleddes med att läraren skrev på tavlan vad som kännetecknar en god 

skribent följt av ett frågetecken. Eleverna fick sedan säga vad de tyckte var viktigt, då 

de nu skulle skriva instruktioner till sina påhittade lekar. Läraren poängterade för 

eleverna att de skulle tänka på det arbetsområde kring noveller de nyligen hade 

avslutat. Kanske kunde eleverna minnas något som var viktigt att tänka på när de 

arbetat med detta. Ett flertal elever räckte då upp handen och svarade saker som t.ex. 

”The important thing is good words. Not to many words, spelling, use punkt”. Detta 

poängterade sedan läraren som viktigt och skrev upp detta på tavlan. Tillsammans 

gjordes en mindmap kring vad eleverna tyckte var viktigt att tänka på. Läraren 

informerade sedan att deras spel skulle innehålla en lista med tio regler för 

utförandet av spelet som var max två meningar långa.  
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I detta klassrum kunde jag inte se någon engelsk skönlitteratur. Det jag såg var 

Nordstedts engelska ordböcker och en del svenska historieböcker. Detta var inte 

heller det klassrum där eleverna alltid vistades i utan de kunde byta klassrum 

beroende på ämne. 

4.2.2 Hur uppfattade eleverna undervisningen? 

Detta är givetvis mycket svårt att svara på men jag tror ändå att det kan vara 

värdefullt att redogöra för min tolkning av elevernas reaktioner. 

Lärare B 

All kommunikation förutom översättningen av texten skedde på engelska under 

denna lärares lektioner. Detta verkade eleverna vara vana vid och verkade inte ha 

några svårigheter med detta. Eleverna verkade även engagerade kring de frågor 

läraren ställde kring elevernas tankar kring kläder, då flera räckte upp handen och 

ville delge sina erfarenheter, framförallt i den ena klassen. 

De elever som läste skönlitteratur verkade föredra detta då ingen, vad jag kunnat se 

gett eleverna detta i uppgift. Vissa elever satt engagerat och läste i de böcker som de 

valt från bokhyllan medan andra gick fram och bytte böcker vid flera tillfällen.  

Lärare C 

Under lektionen då eleverna arbetade med läromedlet talade läraren nästan enbart 

på engelska. Ibland nämndes några ord på svenska men då efter att detta sagts på 

engelska. Eleverna verkade inte ha några svårigheter att förstå vad de skulle arbeta 

med under lektionen. Det var många som räckte upp handen då läraren frågade och 

eleverna verkade inte heller ha några svårigheter att formulera sig på engelska då de 

fick svara. Flera elever verkade också engagerade. Framförallt ville många läsa texten 

högt i klassen. Det var även ett flertal elever som var intresserade att delge sina 

erfarenheter kring restaurangbesök. Jag upplevde även att många elever tyckte att 

det var roligt att uttala främmande ord som till exempel steak med olika intonation. 

Lärare D 

Eftersom att läraren var engelskspråkig och enligt egen utsago inte kunde svenska så 

skedde all kommunikation på engelska. Alla elever verkade förstå vad läraren sa och 

hon hade ett väldigt tydligt och pedagogisk språk. Eleverna var mycket aktiva och 
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verkade tycka att lektionerna var mycket roliga då de i grupperna ofta skrattade när 

de skulle komma på roliga lekar. Kommunikationen mellan eleverna skedde till 

största del på engelska och de verkade inte ha några problem med detta. När eleverna 

skrev ned sina regler till lekarna tittade de ofta på tavlan om vad som var viktigt att 

tänka på som skribent. Det som stod på tavlan hade eleverna till stora delar kommit 

på själva.  

4.3 Egen undervisning 

Här presenteras några reflektioner kring de lektioner jag har planerat och genomfört 

inom ämnesområdet engelsk skönlitteratur. Jag presenterar även elevernas 

funderingar kring detta arbete, genom att lyfta fram några elevers tankar som 

framkommit genom de intervjufrågor jag har ställt efter att arbetsområdet var 

avslutat. 

4.3.1 Mina reflektioner 

Vid varje lektionstillfälle presenterade jag kortfattat den bok vi skulle läsa. Under 

läsningen stannade jag efter ett antal sidor och ställde frågor kring det lästa. Ibland 

fick eleverna även en kort stund att diskutera det lästa med varandra. Jag hade även 

uppmärksammat eleverna på att de gärna fick avbryta under läsningen för att ställa 

frågor. Efter läsningen gjorde vi flera aktiviteter kopplat till det lästa, t.ex. olika 

ordlekar, se på film, lyssna till sånger. Samtliga aktiviteter utgick från ord, fraser eller 

sammanhang som eleverna stött på i samband med högläsningen. 

En av de böcker vi läste var Mr Trim and Miss Jumble och  denna bok verkade 

engagera många elever i samtliga tre grupper. Framförallt de partier då de i boken 

bowlade eller gjorde aktiviteter i skolan. Så var även fallet med boken Hugos 

Hullaballo där huvudpersonen hade ett eget skolschema där det ingick ämnen som 

att äta glass, titta på film, spela datorspel m.m. Detta verkade engagera många elever 

och vi gjorde därför efter läsningen ett eget schema med ämnen som eleverna skulle 

vilja ha i skolan. Här kunde vi även få med olika veckodagar, tider m.m. Vid 

högläsningen började flera elever spontant prata kring aktiviteterna i böckerna.  

En svårighet som var genomgående vid alla lektioner var att det var svårt att få alla 

elever engagerade och att lyssna. I varje grupp fanns det två till fyra elever som alltid 

räckte upp handen och gärna ville svara på frågor eller säga något kring det lästa. 

Men i samtliga grupper fanns en majoritet av elever som inte var lika aktiva, eller 
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verkade ha svårt att förstå. Det var en svår balansgång mellan att anpassa nivån till de 

som inte förstod så mycket och samtidigt behålla intresset för de som kommit längre i 

sin kunskapsutveckling. 

Efter läsningen av boken Mr Trim and Miss Jumble skrev jag ordet Newspaper på 

tavlan, då detta ord förekommit i boken. Tanken var sedan att eleverna fick bilda ord 

med hjälp av de bokstäver som fanns i detta ord. Syftet var att vi skulle gå från ena 

kanten av tavlan till den andra likt ett korsord. Denna övning verkade engagera 

många elever och man kunde se att vissa ord användes som förekommit vid 

bokläsningen och framförallt ord som vi diskuterat i samband med läsningen t.ex. 

boring, school m.fl. Överlag verkade de aktiviteter som utfördes efter läsningen 

engagera många elever, framförallt då vi gjorde ordleken ”Hang man” (hänga gubbe) 

där eleverna gärna själva ville hitta på ord att utmana sina klasskamrater med. Även 

här kunde man se att vissa elever använde ord som t.ex. King och Queen vilket 

förekommit i flera av de böcker jag läst. 

Efterhand som lektionerna fortskred uppmärksammades att många elever hade svårt 

att hänga med då jag ställde frågor på engelska. Jag försökte då att använda ett 

tydligare språk och använda kroppsspråk men ibland hjälpte inte detta och jag fick 

använda mer svenska, vilket jag egentligen inte hade intentionen att göra. Vissa 

elever ville även på eget initiativ översätta vissa bitar ur böckerna vilket jag lät dem 

göra.  

Till det sista lektionstillfället hade jag tagit med flera böcker som jag lånat på 

stadsbiblioteket. Jag läste vad böckerna handlade om och sedan fick eleverna välja 

vilken bok jag skulle läsa. I två av grupperna föll valet på boken The Ginger Ninja och 

i en grupp valdes boken The Wrong House. The Ginger Ninja var en bok av typen 

autentisk skönlitteratur enligt Lundahls definition. Detta innebar att den var skriven 

av en engelskspråkig författare i ett äkta kulturellt och socialt sammanhang och ej 

med syftet att användas i språkundervisning . Den hade både längre och svårare text 

än de övriga böckerna vi arbetade med. Bilderna i denna bok stödde inte alltid texten 

på så vis att man genom dessa inte kunde gissa exakt vad texten beskrev. De övriga 

böckerna vi arbetade var mer anpassade att användas i läsinlärnings sammanhang, 

då de var graderade med beteckningar som signalerade om att de var tillrättalagda 

för att vara anpassade för nybörjarläsare och deras ordförråd. Däremot var samtliga 
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böcker skrivna av engelskspråkiga författare och inte direkt menade att användas i 

svenska skolan.  

Den ”autentiska” boken The Ginger Ninja upplevde många elever som svår och jag 

fick själv på elevernas initiativ ofta översätta för att de skulle förstå sammanhanget. 

Jag valde därför att bara läsa första kapitlet i denna bok. Vid ett senare tillfälle på en 

annan lektion, då eleverna läste i sina bänkböcker kom två elever fram till mig och 

undrade ifall de fick låna boken The Ginger Ninja. Eleverna satte sig i grupprummet 

för att läsa boken högt för varandra. Eleverna bestämde att läsa en sida var. Jag gick 

med jämna mellanrum in i grupprummet där eleverna satt för att lyssna på när de 

läste. Den ena eleven som kommit lite längre i sin kunskapsutveckling hjälpte den 

andra kring uttal och då denne inte förstod, genom att översätta och till viss del 

gestikulera ordens innebörd t.ex. bully. När jag gick in i grupprummet bad jag även 

eleverna återberätta boken för mig och detta var något som de båda två ivrigt gjorde. 

Under denna lektion läste eleverna ut boken och frågade även om jag hade fler böcker 

i samma serie. 

Boken The Wrong House som eleverna i sista gruppen valde, var den lättaste och 

tunnaste boken jag hade. Denna bok hade även fler bilder som passade bättre ihop 

med texten. Jag upplevde att jag kunde använda engelska i större utsträckning när 

jag ställde frågor kring denna bok. Boken som hette The Wrong House som handlade 

om en katt som sprungit fel, medförde att många elever som tidigare haft svårt var 

mer delaktiga, men nu hade den mindre grupp av elever som alltid varit väldigt aktiva 

tappat intresset. Jag upplevde även att dessa elever tyckte att boken var barnslig då 

vissa av dessa elever suckade och koncentrerade sig på andra saker vid läsningen. 

4.3.2 Elevernas reflektioner 

I rubrikerna nedan redogörs resultaten av de elevintervjuer som genomfördes (bilaga 

4). Jag har valt att inte specificera varje elev utan presenterar följaktligen ett urval av 

några av elevernas tankar. Vissa frågor har slagits samman för att bilda huvudfrågor 

och de frågor som är mest relevanta för mitt arbete kommer att presenteras.  

Har eleverna arbetat med skönlitterära texter tidigare? 

På frågan ifall eleverna har arbetat med sagor, berättelser och rim och ramsor 

tidigare svarar samtliga informanter att de har gjort det. De ger exempel på att de har 
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arbetat med sånger, rim och ramsor och att dessa kommit från det läromedel de har 

haft. Bara en av informanterna kan minnas att den har arbetat med högläsning av 

böcker på engelska då denna svarade följande på frågan ”njae inte så mycket.. i den 

skolan jag gick x förut så..vi lärde oss ord på engelska och nångång hade vi sagor på 

engelska och så..jag kommer inte ihåg vad de heter”.  

På frågan om eleverna kan ge några exempel på vad de har läst på engelska tidigare 

innan jag kom så är det bara två informanter som kommer ihåg vilka texter de läst. 

En av dem svarar att den läst böcker med Disney figurer som fanns i klassrummet. 

och svarade följande ”aa vi var bara några stycken som inte hade nått att göra och då 

hitta vi dom och då började vi kolla lite närmare och liksom såg vi att de var på 

engelska och då började vi läsa lite och sen tyckte dom att det var bra att vi började 

läsa dom”. Den andra informanten hänvisar också till att den har läst dessa Disney 

böcker och säger ”Ja såna här disney böcker..Jaa såna har jag läst några stycken av 

fast jag förstår inte sådär jättemycket av dom. Det är mest i den här Nalle puh boken 

som det är lättast text”. 

Hur upplevde eleverna arbetsområdet som kretsade kring engelsk 

skönlitteratur? 

Samtliga elever säger att de tycker att arbetsområdet har varit kul eller intressant. 

Vidare nämner eleverna de aktiviteter som gjordes efter läsningen som något de 

kommer ihåg och tyckte var kul t.ex. Hangman och Wordfeud (eleverna kallade den 

bokstavsleken då vi skrev på tavlan för detta).  

Samtliga sex informanter nämnde på frågan Tycker du något med det vi arbetat med 

har varit svårt? att boken The Ginger Ninja varit svår. En elev nämnde ”ehh dom 

första två böckerna var inte så jättesvåra med den där the Ginger Ninja den tyckte jag 

var rätt svår. Det är så mycket text som man inte förstår då är det svårt att komma in 

i boken”. En annan elev svarade ”Den här boken vi läste igår var ganska svår (The 

Ginger Ninja) ja den här vi läste igår det här mobbarordet”. Eleven syftar på ordet 

bully vilket förekom ofta i boken. 

Två elever nämnde även saker med arbetet som de inte tyckte var lika intressant och 

så här sa en elev ”Böckerna var såhära lite tråkiga för att ..jag vill inte vara dum men 

asså ..men man kan ju köpa lite mer böcker för större barn. Nämen vi kan köpa nått 

som är lite klurigare och lite längre såhär för högre ålder”. Det var även denna elev 
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som senare lånade boken The Ginger Ninja på egen hand och läste tillsammans med 

en kamrat. En av de elever som gick i sista gruppen som valde boken The Wrong 

House menade att denna bok inte var så intressant då den sa: ”njaa..ja det kan det 

vara den där fel hus…The Wrong House. Det var för enkla ord..men hide det visste jag 

inte innan”. Detta var också en av de elever som inte uppvisat några svårigheter för 

engelska och var en av de mest aktiva vid de lektioner jag hade. 

Anser eleverna att de har lärt sig något nytt kring det vi har arbetat med? 

Fem av sex elever svarade att de lärt sig något nytt under arbetet med engelsk 

skönlitteratur.  Den elev som sa att den inte hade lärt sig någonting menade att den 

trodde att den hade lärt sig någonting men att den inte kom ihåg det just nu. De 

övriga fem informanterna vittnar om att de har lärt sig nya ord, där somliga påstår att 

de har lärt sig många nya ord. En av eleverna säger att den har lärt sig ord från 

böckerna: ”Ja…ja asså massa ord som har varit i böckerna och så”. En annan av 

informanterna säger att den har lärt sig både ord genom böckerna och lekarna ”ja det 

är ju många nya ord som man har lärt sig och så..hide tillexempel. Jag har lärt mig 

lite från böckerna och dom dära lekarna som vi har..” 

De övriga eleverna vittnar även att de har lärt sig nya ord då de säger  ”ja massa nya 

ord och sånt. Typ wrong och soon och allt sånt där..” En annan elev svarade ”ja jag 

har lärt mig nya ord som jag inte hört och sen är det ju intressant att veta vad dom 

betyder. Jag har inte hört liksom queen..drottning..jag har bara hört kung”. En elev 

svarade på frågan vad den lärt sig” ja.. jag har lärt mig vad heter det… tassar på 

engelska..paws”. 

5 Analys och diskussion 

Detta kapitel har delats in i två delar, den första delen handlar om resultatdiskussion. 

Här reflekterar jag och analysera de resultat som framkommit genom mina 

datainsamlingar. Detta relateras till den teoretiska bakgrund jag har skrivit inom 

ämnesområdet. Jag sammanfattar slutligen mitt arbete och de datainsamlingar som 

genomförts. Den andra delen är metoddiskussion där jag reflekterar kring 

genomförandet av mina datainsamlingar och vad som kan ha påverkat de resultat 

som framkommit. 
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5.1 Lärarintervjuer och observationer 

Nedan kommer resultaten av lärarintervjuerna och observationerna att diskuteras 

och sättas i relation till den litteratur som arbetet grundar sig på. 

5.1.1 Definitionen av skönlitteratur 

Definitionen av vad som omfattar skönlitteratur skiljer sig något mellan 

informanterna. Samtliga informanter verkar dock överens om att skönlitteratur har 

som syfte att underhålla. Av informanternas intervjusvar kring vad skönlitteratur är 

samt genom mina observationer, kan man se att de i definitionen av skönlitteratur 

syftar på texter som inte är faktabaserade. Detta ligger även i linje med 

nationalencyklopedins definition där skönlitteraturen beskrivs som texter vilket 

omfattar poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. Detta är ju i sin tur exempel 

på texter av icke vetenskaplig karaktär, vilket i så fall kännetecknas av att de i 

huvudsak inte baseras på fakta. Således skulle man kunna göra en gemensam 

definition av informanternas svar som skulle vara att skönlitteratur är litteratur 

avsedd att underhålla och baseras i huvudsak inte på fakta.  

 

Vad respektive informant sedan lägger i begreppet skiljer sig något då tre av 

informanterna (A, B och C) menar att de främst tänker på böcker. Lärare D ger den 

mer öppna definitionen ” Litterature based on false information”. Den sist nämnda 

definitionen pekar även på den mer öppna definitionen Oxford Dictionary of English 

ger som säger att skönlitteratur kan vara påhittade historier såväl som de karaktärer 

som ingår i dessa texter.  

 

Lundahl (2000) delar upp skönlitteratur i termer av autentisk och icke autentisk. 

Autentisk skönlitteratur menar han är sådan litteratur som tillkommit i äkta 

kulturella och sociala sammanhang och inte tillrättalagts för att användas i 

språkundervisning. Icke autentiska texter är texter med syftet att förenkla läsandet, 

då dessa typer av texter tillrättalagts på så vis att det ofta handlar om originaltexter 

som skrivits om eller texter som har ett enklare språk eller färre antal ord, avsedda 

för språkundervisning. Av mina intervjuer och observationer framgår det att 

huvuddelen av det som informanterna arbetade med eller sade sig arbeta med var av 

typen icke autentiskt material om man väljer att använda den definition Lundahl gör. 

Det enda som pekar på autentiskt material var lärare D som beskriver hur de arbetat 



36 
 

med boken Boy over board som är en barnbok skriven på originalspråk av den 

engelska författaren Morris Gleitzman.  

 

Lärare A och B påtalar i intervjuerna att de texter som ingår i elevernas läromedel 

kan klassas som skönlitterära texter, men i huvudsak syftar de på böcker när de 

tänker på skönlitteratur.  Lärare A påpekar detta under intervjun ”Sen kan man iofs 

säga att dom här texterna man jobbar med varje vecka är liksom en minivariant av 

skönlitterär text ibland”. Lärare C påtalar också främst böcker som skönlitteratur 

även om denne lärare ger en vidare definition kring begreppet skönlitteratur och 

lägger till rim, ramsor och sånger. Även om lärare C i intervjuerna inte påpekar 

läromedlet som en källa innehållande skönlitterära texter, kan man ändå finna att 

läromedelstexter användes på de lektioner som jag observerade. Det läromedel som 

lärare C använde då jag observerade innehöll just rim, ramsor och sånger vilket 

läraren lade i definitionen av skönlitteratur. Lärare B utgick även denna från deras 

läromedel under de lektioner som jag observerade. 

 

Nu kan det vara befogat att ställa sig frågan: vad händer med exempelvis en 

skönlitterär text som publiceras i ett läromedel, berövas denna då sin autenticitet? 

Detta problematiserar Lundahl (2009:51-54) då han menar att den skönlitterära 

texten i sig kan vara autentisk men att läromedlet används i språkundervisningen och 

i tillrättalagda sammanhang. Att läromedel används i engelskundervisningen framgår 

både genom de intervjuer och de observationer jag har genomfört i samtliga fall utom 

lärare D. Med Lundahl i åtanke skulle jag hävda att de skönlitterära texter som ingick 

i läromedlet inte skulle klassas som autentiskt material. Anledningen till att jag 

hävdar detta var för att texterna i läromedlen var anpassade att användas i en viss 

årskurs, vilket framgick av läromedlets namn (t.ex. grade 6 textbook). Texterna som 

ingick i läromedlet var även kombinerade med ordlistor och instruktioner på svenska 

och därför skulle det vara svårt att hävda att dessa texter skrivits i ett sammanhang 

som inte har syftet att användas i språkundervisning. Vilket då skulle innebära att de 

var tillrättalagda och då förlora sin autencitet.  

 

De läromedelstexter som eleverna arbetade med på de lektioner jag deltog vid(lärare 

A och B) var även skrivna i dialogform där varje karaktär hade olika repliker vilket jag 

tycker talar för en tillrättalagd och icke autentisk situation. Med lärarnas 
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gemensamma definition av skönlitteratur som någonting som inte är baserat på fakta 

och med syftet att underhålla skulle jag också klassa de läromedelstexter jag kommit 

i kontakt med som texter av typen skönlitteratur, men göra tilläget att det handlar om 

icke autentisk skönlitteratur med Lundahls definition. 

5. 1.2 Hur använder sig lärarna av den engelska 

skönlitteraturen?  

Precis som definitionen av skönlitteratur skiljer sig något mellan informanterna gör 

även sättet de arbetar med skönlitteratur, samt vilka texter de arbetar med. Lärare D 

vittnar i intervjun att hon arbetat med både noveller och böcker och hur dessa har 

efterarbetats genom exempelvis skrivuppgifter kopplade till det lästa. Även om 

eleverna inte arbetade med skönlitteratur under de lektioner som jag observerade 

tyckte jag att det märktes att de hade arbetat med detta. I inledningen av en av 

lektionerna blev eleverna uppmanade av läraren att berätta vad som var viktigt att 

tänka på som skribent och att de skulle tänka på det område de nyss arbetat med 

(arbetsområdet var noveller). 

Att arbeta med skönlitteraturen som utgångspunkt för att sedan göra aktiviteter 

kopplade till detta, kan utveckla språkförmågan såväl som det sociala samspelet, 

genom att eleverna ges möjligheten att gå i dialog med texten, menar Lundahl 

(2009), Sandström (2011) och Chambers (1996). Elevernas tidigare läsning och 

skrivning av noveller skulle kunna tala för att de i arbetet med dessa snappat upp visa 

språkliga fenomen som t.ex. skiljetecken, stavning och att använda ett ”bra” språk. 

Åtminstone var detta saker som eleverna nämnde när de av läraren uppmuntrades att 

tänka tillbaka på vad de arbetat med tidigare och vad som var viktigt att tänka på som 

skribent. 

Lärare C beskriver hur hon brukar utgå från sagor som eleverna känner igen. Att 

utgå från något som eleverna tidigare känner igen framhäver t.ex. Møhl och Schack 

(1981:120-122) som viktigt. Detta kan skapa trygghet hos läsaren menar författarna, 

som samtidigt hävdar att läsningen bör erbjuda läsaren nya utmaningar och vidga 

fantasin. Møhl och Schack talar här kring skönlitteratur som allmänt begrepp och 

syftar inte specifikt på den engelska skönlitteraturen. Ifall eleverna får möta en text 

som de tidigare hört på svenska kanske de även kan ha glädje av att höra ”samma” 

text på engelska. Kanske kan detta erbjuda eleverna nya insikter eller möjligtvis 
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andra ”inre bilder” än vad samma text på svenska gjort och på så vis erbjuda 

utmaningar och vidga elevernas fantasi. Vilket Møhl och Schack framhåller som 

viktiga faktorer vid valet av texter. Kanske kan det även vara så att den svenska 

texten eleverna stött på tidigare i grunden är på engelska och vid översättningen har 

vissa ord och begrepp ändrats eller får efter översättningen en annan betydelse? Om 

valet att utgå från texter som eleverna är bekanta med kan ge upphov till denna typ 

av frågor, tror jag i så fall det är värdefullt att beakta detta i undervisningen. 

Under de lektioner som observerades stod det klart att läromedlet var framträdande 

både på lärare C och lärare Bs lektioner. Läromedlet kommenterades även av lärare A 

som en källa innehållande skönlitteratur. Kanske kan det finnas en risk om man som 

lärare väljer att alltid utgå från ett läromedel och klassa detta som den enda typen av 

skönlitteratur i engelskundervisningen. Lundahl (1994:22-28) påpekar att en alltför 

tillrättalagd text, som t.ex. en läromedelstext kan medföra att det justerade språket 

innebär att textens innehåll blir utvattnat. Detta kan i sin tur, menar både Levihn 

(1991:31-32) och Lundahl (1994:22-28) att läsarens motivation till att läsa sådana 

typer av texter minskar. Att använda sig av flera läromedel än ett påtalas även i Lgr11, 

där det står att rektorn ansvarar för att det på skolan ska finnas läromedel av god 

kvalité. Läromedel nämns som plural, vilket talar för att rektorn ska se till så att det 

ska finnas flera olika läromedel på skolan. Detta skulle i sin tur kunna kopplas till 

skönlitteratur om man räknar den som läromedel, vilket Amborn och Hansson 

(2000:23-25) gör när de påstår att skönlitteraturen kan erbjuda eleverna en 

dynamisk kunskapssyn och sätta fakta i mänskliga sammanhang. 

 

5. 1.3 Vad anser lärarna om arbete med engelsk skönlitteratur 

och hur upplever eleverna detta?  

Samtliga lärare (A-D) ställer sig mestadels positivt till användandet av engelsk 

skönlitteratur i undervisningen. Vidare menar lärare (A-D) att skönlitteraturen är bra 

för att eleverna ska bygga upp och utveckla sitt ordförråd på engelska. Detta påpekar 

även Lundahl (2000) som menar att skönlitteraturen genom sina beskrivningar av 

personer och miljöer kan vidga elevernas ordförråd, vilket de sedan kan ha nytta av 

när de talar och skriver på engelska. Så här säger lärare B om skönlitteraturens 

fördelar: 
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 Men att läsa berättande texter berikar och utvecklar språket.. Fördelen med 
skönlitteratur när dom läser att då ser dom då kan de börja värdera känslor, utveckla 
använda adjektiv för att liksom måla upp världen. Så jag menar skönlitteraturen hjälper 
till och berikar språket samt att det är viktigt ur språkteknisk synvinkel. Och en stor del av 
språkförståelsen anser jag ligger i du vet hur man stavar, du vet hur man använder 
skiljetecken osv. och läser du mycket skönlitteratur så utvecklar du den biten också.  

Detta citat tycker jag talar för att lärare B delar Lundahls (2000) syn att 

skönlitteraturen kan medföra att eleverna utvecklar sitt ordförråd, men också att 

textläsningen kan sätta ord och fraser i sammanhang, vilket Lundahl menar är att 

föredra framför enskild ordträning i skolans engelska undervisning. Detta tycker jag 

lärare B betonar i ovanstående citat då han menar att eleverna genom läsningen, kan 

utveckla exempelvis förmågan att stava och använda skiljetecken. Detta tycker jag 

även läraren finner stöd för i kursplanen för engelska (2011) som påtalar att det är att 

föredra att undervisningsmoment sätts i meningsfulla sammanhang och inte tränas 

som separata moment.  

 

Ytterligare en intressant aspekt med ovanstående citat är hur läraren beskriver hur 

skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att värdera känslor. Detta påpekar även 

Amborn och Hansson(2000) och Rosenblatt (2006: 146-ff.) vilka hävdar att 

skönlitteratur kan erbjuda oss möjligheten att leva sig in i olika människors 

livssituationer och ta del av andra människors erfarenheter. Ifall skönlitteraturen kan 

erbjuda oss möjligheten att leva oss in i andra människors livssituation ligger detta 

också i linje med Kursplanen i engelska (2011) där det står att:  

 

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och 
förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i 
sammanhang där engelska används.  

 

Detta kan ses som en uppmaning till att använda just skönlitteratur som en del av 

engelskundervisningen, om skönlitterära texter kan ge upphov till den insikt i 

människors liv som Amborn och Hansson (2000) m.fl. förespråkar. Ovanstående 

citat tycker jag också kan ses som ett argument att använda Lundahls definition av 

autentiska texter i undervisningen dvs. sådana texter som tillkommit i ett ”äkta” 

socialt och kulturellt sammanhang. Kanske kan dessa texter också erbjuda eleverna 

en mer genuin förmåga att leva sig in i andras situationer än de texter som 

exempelvis återfinns i läromedel i syfte att användas i språkundervisning? Detta 

hävdar Levihn (1991:31-32) som även menar att användandet av autentiska texter 
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även kan ha en motiverande effekt på läsaren som känner att den tar del av äkta 

situationer med ”riktiga” människor och miljöer.  

 

Nackdelar kring arbete med engelsk skönlitteratur? 

De nackdelar som framhålls kring användandet av engelsk skönlitteratur är mindre 

omfattande än de positiva sidorna kan man utläsa av informanternas svar. Några 

nackdelar menar lärare A och B är att det är svårt att finna lämplig litteratur som 

passar samtliga elevernas olika kunskapsnivå. Båda lärarna vittnar om att litteraturen 

inte får vara för svår eller för lätt.  

Jag tror att det är viktigt att man som lärare är medveten om vilken nivå eleven 

befinner sig på samt elevens intressen för att hitta en litteratur eleven har glädje av. 

Detta uttalande stödjer jag på Møhl och Schack(1981:120-122) som påtalar vikten av 

att litteraturen som väljs kan bevara barnets koncentration och aktiva och 

viljemässiga uppmärksamhet på ett engagerande sätt, för att barnet fortsättningsvis 

ska vilja läsa. Om man kan finna den litteraturen, vilket eleven finner intressant och 

på en lämplig svårighetsgrad, tror jag att man har en god grund för att fånga elevens 

uppmärksamhet och kanske även kan komma vidare i sin läsutveckling och motivera 

till framtida läsning. 

På frågan kring eventuella nackdelar med att arbeta med skönlitteratur svarade 

Lärare D ”You can´t only read fiction..Students need to learn the language basics, 

grammar etc.. To fully appreciate literature”. Detta uttalande skulle kunna ses lite i 

motsats till Lundahl (2000) som menar att man genom läsandet i sig kan tillägna sig 

språkliga strukturer som t.ex. grammatik. Lärare D var ju samtidigt den enda läraren 

i min undersökning som arbetat med autentisk litteratur, enligt Lundahls definition. 

Detta kanske påverkar lärarens uttalande då den bok eleverna arbetat med var både 

längre och svårare än de övriga informanternas texter. Lärare D var för övrigt den 

enda läraren som hade engelska som modersmål vilket även det kan ha påverkat 

lärarens uttalande. Denna lärare undervisade också äldre elever (åk 6) vilket kanske 

medförde att högre förkunskaper ställdes på elevernas språkliga förmåga för att ta sig 

igenom svårare och längre texter. Kanske hade dessa elever ett större behov av att 

kunna grammatik för att underlätta läsningen av den autentiska bok de arbetat med? 

 

 



41 
 

Hur uppfattar eleverna undervisningen? 

Lärare A, C och D menar att det är viktigt att hitta texter på en nivå som passar 

eleverna. Lärare A och B vittnar om att elevernas kunskapsnivå kan ha betydelse för 

om de ska uppskatta läsningen. Vidare menar lärare A att vissa elever har 

föreställningen att de måste förstå alla ord i en text för att kunna förstå 

sammanhanget och kunna ta sig vidare. Krashen (1999) menar att om en text är 

väldigt rikligt beskriven kanske ifråga om miljö och personbeskrivningar kan läsaren 

”fastna” vid detta och inte förstå textens huvudbudskap. Detta skulle kunna vara ett 

argument för att välja icke autentiska texter, i fall en sådan text kan erbjuda eleverna 

som nyss har påbörjat sin läsning på engelska ett lättare språk och inte lika mycket 

text, vilket gör att eleven kanske inte fastnar vid svåra ord eller mer invecklade 

meningar. 

Jag tror också att det är viktigt att man som lärare påpekar för eleverna att det heller 

inte är nödvändigt att förstå alla ord i en text för att förstå sammanhanget. Lundahl 

(2000) och Lundberg (2011)poängterar detta då de menar att då orden i texter 

befinner sig i ett sammanhang, bildas en helhet som medför att man inte behöver 

förstå vartenda ord för att budskapet ska nå fram.  

Ytterligare ett argument som talar för att välja texter på elevens nivå är då lärare C 

vittnar om de elever som är väldigt ambitiösa tar på sig att läsa texter långt över deras 

nivå, vilket gör att de inte klarar att ta sig igenom dessa. Oavsett om eleven har svårt 

att läsa eller om denna har lättare för sig tror jag det är viktigt att som lärare känna 

eleven, veta var denna befinner sig rent kunskapsmässigt och veta vilka intressen 

denna har för att kunna erbjuda en passande litteratur. Med detta sagt så tror jag 

även att det är viktigt att eleverna får många tillfällen att både läsa och bearbeta 

litteratur på engelska för att bli bättre på att läsa vilket i så fall skulle ligga i linje med 

Lgr11 och Kursplanen i engelska (2011). 

5. 1.4 Stödjer styrdokumenten och lärarnas arbetsplats dem i 

deras arbete med engelsk skönlitteratur?  

Samtliga informanter är samstämmiga i att styrdokumenten(Lgr 11 och kursplanen i 

engelska) uppmuntrar arbetet med engelsk skönlitteratur. Vissa informanter gav mer 

konkreta svar på hur styrdokumenten uppmuntrar deras arbete medan andra var mer 

osäkra. Lärare C hävdar:  
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Underlättar och underlättar det vet jag inte det står ju med att dom ska bearbeta texter 
upp till årskurs sex… då om man tittar mellan årskurs 4-6 då står det att dom ska 
bearbeta skönlitteratur på olika sätt och då inräknas även rim och ramsor och sång och 
även olika former av media osv. Stödjer och stödjer det står att det är det vi ska jobba 
med.. men det står ju inte att du kan jobba på det här sättet det finns ju ingen manual… 
det är ju fortfarande lite av en tolkningsfråga hur saker ska göras.  

 

I citatet ovan kan man se hur läraren hänvisar till Kursplanen i engelska(2011) och 

det centrala innehållet för årskurs 4-6. Läraren menar att det står att eleverna ska 

bearbeta skönlitteratur på olika sätt. Den läsning jag gjort av kursplanen tolkar jag 

som att eleverna ska arbeta med texter, då det framgår att eleverna i åk 4-6 ska arbeta 

med presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande 

tal och skrift. Även om inte ordet skönlitteratur står uttryckt i kursplanen, tycker jag 

ändå att detta dokument uppmuntrar till detta, då det står att eleverna ska arbeta 

med beskrivningar och berättelser eftersom detta är ofta förekommande i just 

skönlitterära texter. 

 

Lärare C hänvisar även till att det i kursplanen står att eleverna i åk 4-6 ska bearbeta 

rim, ramsor och sånger. Detta kan man uttryckligen se i Kursplanen för engelska 

(2011) under rubriken Lyssna och läsa-reception där det redan från årskurs 1-3 att 

eleverna ska få möta sånger, ramsor, dikter och sagor. Med Nationalencyklopedin och 

Oxford Dictionary of English definition av skönlitteratur som texter som är påhittade 

och inte faktabaserade, skulle detta innebära att just sånger, ramsor, dikter, sagor och 

berättelser hamnar under kategorin skönlitteratur. I så fall skulle man kunna dra 

slutsatsen att Kursplanen i engelska (2011) uppmanar arbetet med skönlitteratur 

redan från årskurs ett eftersom att det uttryckligen står att eleverna ska få möta rim, 

ramsor och sagor. 

 

Det är intressant att lärare C i citatet ovan påpekar att styrdokumenten är föremål för 

tolkning och att dessa inte kan ses som en manual för hur läraren ska arbeta. Detta 

påtalas även i kommentarmaterial till kursplanen i engelska (2011), som även påtalar 

att läraren kan lägga till moment i undervisningen som denna anser lämplig. 

Kursplanens beskrivningar av olika texttyper som eleverna ska arbeta med och 

kommentarmaterialets formuleringar om att läraren efter eget behov kan tillföra 

moment i undervisningen, tycker jag talar för att engelsk skönlitteratur kan användas 

i undervisningen redan från årskurs ett. Jag tycker även att det är intressant att 

kommentarmaterialet tar upp lärarens frihet att lägga till moment i undervisningen. 
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Låt oss säga att en elev vill läsa skönlitteratur på engelska tycker jag att man kan 

finna stöd för detta både i kommentarmaterialet, kursplanen och Lgr 11 som påtalar 

elevernas inflytande över undervisningen. Detta är ytterst en fråga om demokrati och 

eleverna rätt till medbestämmande i skolan. 

 

Lärare A och B påpekar även att de byggt upp ”egna” bibliotek i klassrummet. Här 

kan man se en skillnad mellan lärare C och D som menar att de på skolan har ett 

bibliotek av böcker som de kan använda i undervisningen. Kanske kan skolans 

tillgång på böcker vara en underlättande faktor till varför man väljer att arbeta med 

engelsk skönlitteratur? Detta verkar rimligt då lärare A och B vittnar om att inköpet 

av böcker både är dyrt och att det tar tid att bygga på sig ett eget förråd av böcker. Jag 

tror även att det kan finnas fördelar att på skolan ha ett bibliotek som alla lärare kan 

ha tillgång till och att detta kan medföra att man lättare kan starta upp ett 

arbetsområde kring engelsk skönlitteratur.  

Man kan även se en viss skillnad kring hur informanterna anser att skolan stöttar 

dem i deras arbete med engelsk skönlitteratur. Lärare A och B menar att kollegor kan 

”bolla” idéer med varandra men ser inte att skolan som organisation direkt stöttar 

dem i deras arbete. Detta står lite i motsats till lärare C och D som menar att skolan 

direkt stöttar dem i arbetet. Organisationen på deras skola är måna om att lärarna 

har tillgång till litteratur(de har ett eget skolbibliotek) och uppmuntrar aktivt nya 

idéer menar dessa informanter. 

5.2 Egen undervisning 

Att jag valde att göra ett eget projekt då vi utgick från engelsk skönlitteratur tycker 

jag att jag har stöd för i Kursplanen för engelska (2011) där det står att: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, 

välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor”. Med detta i 

åtanke skulle ju skönlitteraturen kunna vara just en av de ”källor” som kursplanen 

beskriver. Därför ser jag detta som ett argument att eleverna både skulle få ta del av 

texter från olika källor men även vara med vid valet av texter, därför hade jag till sista 

lektionstillfället tagit med flera böcker, och eleverna fick genom handuppräckning 

rösta på den bok de helst ville att jag skulle läsa. Jag tycker även att valet att använda 

högläsning som undervisningsform motiveras i kursplanen då det står att eleverna 

ska få tillägna sig innehållet i talat språk. 
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Vid de elevintervjuer som jag genomförde framgick det att eleverna hade arbetet med 

skönlitteratur i skolan innan jag kom. Eleverna menade att de arbetat med t.ex. rim, 

ramsor och sånger. Flera av eleverna menade även att dessa typer av texter som de 

arbetat med kom från det läromedel som de brukade arbeta med. Bara en elev 

menade att denna vart med om högläsning av sagor. Två elever påpekade även att de 

på eget initiativ läst böcker om Disneyfigurer som de hittade i klassrummet. Av 

informanternas svar drar jag slutsatsen att läsning att högläsning av böcker eller 

längre texter i engelskundervisningen, inte är något som förekommit, åtminstone vad 

de nämner i intervjun. Detta skulle kanske även till viss del förklara varför jag 

upplevde stora svårigheter med elevernas skilda kunskapsnivå vid de lektioner som 

jag genomförde.  

 

Kanske var det elevernas ringa erfarenhet av att arbeta med skönlitterära texter som 

gjorde det svårt att få alla delaktiga i undervisningen? Eleverna hade även börjat med 

ämnet engelska i årskurs tre och hade vanligtvis 70 minuter engelska i veckan, vilket 

medför att de inte haft möjlighet att arbeta med engelsk skönlitteratur särskilt länge, 

åtminstone inte i skolan. Att använda högläsning som undervisningsform trodde jag 

på förhand skulle vara ett sätt att nå fler elever än om de arbetade ensamma med 

böckerna. Jag trodde då att jag skulle ha möjligheten att förklara för alla elever om de 

var något som de inte förstod vid läsningen eller att vi tillsammans skulle komma 

fram till någon slags gemensam förståelse, vilket Chambers (1996) påtalar att man 

genom boksamtal kan komma fram till, vilket kanske inte är möjligt på egen hand. 

Dessa typer av boksamtal visade sig svårt att få till, då många elever hade svårt att 

lyssna koncentrerat i längre perioder.  

 

Däremot uppstod ibland spontana samtal mellan eleverna då det i böckerna nämndes 

olika aktiviteter som eleverna själva ägnade sig åt. Detta skulle kunna ses som ett 

argument för att välja litteratur som kan relatera till barnets erfarenheter. Detta 

poängterar Møhl och Schack (1981:120–122) och Sandström (2011:146) när de menar 

att den litteratur som barnen har tillgång till ska innehålla moment som barnen 

känner igen för att engagera ett fortsatt läsande. De elever som spontant började 

prata kring företeelser de kände igen i litteraturen verkade även tycka att det var kul 

då de upptäckte att den de satt bredvid hade gemensamma erfarenheter. Till saken 
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hör att eleverna under mina lektioner var från blandade klasser och inte satt på sina 

vanliga platser. Detta tycker jag också talar för att skönlitteraturen kan fungera 

socialt förenande genom att eleverna går i dialog med det lästa, tillsammans med 

både lärare och andra elever vilket Lundahl (2009), Sandström (2011) och Chambers 

(1996) menar är en skönlitteraturens möjligheter. 

 

Lundberg (2011:91) och Lundahl (2000: 86-90) menar att man som språkinlärare 

inte behöver känna till alla ord i språkliga meddelanden för att förstå sammanhanget 

eller budskapet. Vidare menar Lundberg (2011:76–77) att översättning till svenska 

kan ersättas med lärarens kroppsspråk och kompletteras med bilder. Detta var något 

som jag försökte ta tillvara i mitt arbete, att använda sig av kroppsspråket och bokens 

bilder som stöd när eleverna inte förstod vissa ord. Detta gick bra så länge boken 

hade lite text och ett enkelt språk. Att förklara med hjälp av kroppsspråket och att 

”översätta” texten till ett enklare språk visade sig ta lång tid och många elever 

tröttnade på att lyssna då texterna var längre och svårare. Detta vittnar även 

elevernas intervjusvar om, där samtliga elever påpekar att boken The Ginger Ninja 

var svårast, vilket också var den enda autentiska boken, enligt Lundahls definition 

med färre bilder, längre och svårare text. Att få tag i denna typ av böcker var också 

svårt då stadsbiblioteket mestadels tillhandahöll ”tillrättalagda” böcker. Att 

klassificera en bok som autentisk upplevde jag också som svårt, för hur kan en bok 

inte vara ”äkta”? Det borde väl vara upp till läraren om denna finner glädje i 

läsningen och om den gör det kanske frågan om litteraturen är autentisk eller inte är 

obefogad? 

 

Vid högläsningen upplevde jag att det var svårt att få alla elever delaktiga och 

engagerade. I varje grupp fanns några elever som var väldigt aktiva men en majoritet 

som inte var lika aktiva. Det visade sig svårt att behålla intresset för de elever som låg 

på en lite högre kunskapsnivå, då de vid läsningen av vissa böcker tröttnade på att 

räcka upp handen nästan hela tiden, suckade eller verkade intresserade av annat. Att 

vissa böcker var för lätta för dem vittnar även deras intervjusvar om där en elev 

nämner: ”böckerna var såhära lite tråkiga för att …jag vill inte vara dum men asså 

..men man kan ju köpa lite mer böcker för större barn”. Jag tycker att detta citat talar 

för att denna elev behövde böcker som låg på en högre kunskapsnivå och med 

intressen som intresserar eleven. Detta visade sig också när denna och en annan elev 



46 
 

på eget initiativ och utan hjälp läste den autentiska boken på egen hand genom att 

hjälpa varandra.  

 

Samtliga elever påtalar i intervjuerna att de tycker att arbetet med engelsk 

skönlitteratur som utgångspunkt har varit roligt och att de har lärt sig saker både 

genom läsningen och genom aktiviteter kopplat till detta. Samtliga elever utom en 

vittnar om att de har lärt sig nya ord och flera av informanterna hänvisar också till 

ord de har lärt sig som t.ex. hide, paw och queen. Sandström (2011) menar att olika 

aktiviteter eller lekar där samma tema, ord eller begrepp som eleverna mött i 

läsningen kan verka ytterligare pådrivande i språkutvecklande syfte. De ord som 

eleverna nämnde i intervjuerna var ord som förekom i några av de böcker vi hade. 

Dessa ord hade även tagits upp som förslag av eleverna i de ordlekar vi genomförde 

vilket jag tycker talar för att eleverna tagit tills sig och visar på en förståelse kring det 

vi läste, vilket lägger grund för ett språkutvecklande syfte vilket Sandström 

framhåller. 

5.3 Sammanfattande diskussion 

5.3.1 Definitionen av skönlitteratur 

Vad respektive lärare lägger i definitionen skönlitteratur skiljer sig något åt. Man 

skulle kunna göra en gemensam definition av informanternas svar, vilket skulle vara 

att skönlitteratur är litteratur avsedd att underhålla och baseras i huvudsak inte på 

fakta. Genom de lärarintervjuer, observationer och elevintervjuer jag genomfört 

framgår det att ickeautentiska texter är vanligt förekommande i skolan. Enligt 

Lundahl (2000) är icke autententiska texter anpassade och ofta förenklande för att 

användas i språkundervisning. Flera av lärarna vittnade i intervjuerna att de ansåg 

att det var viktigt att hitta litteratur som var anpassad till elevernas kunskapsnivå. 

Kanske kan detta också vara en av anledningarna till att några av informanterna 

använde icke-autentiskt material, just för att materialet på förhand var anpassat till 

elevernas kunskaps nivå? Kanske förenklade detta arbetet med att hitta passande 

litteratur både för läraren och eleverna?  

 

I lärare B:s klassrum kunde man finna nivågraderade böcker i en bokhylla, vilket 

några elever valde att läsa i. Jag tyckte mig här kunna urskilja att vissa elever tog flera 

tunnare och enklare böcker, medan några få elever valde att ta en tjockare bok. Då 



47 
 

eleverna valde böcker uppfattade jag att de bara tog någon bok på måfå antingen av 

de tunna böckerna eller de tjockare, aldrig både och. Detta skulle kunna tala för att 

elevernas val av böckerna grundade sig på att de på förhand visste att en tunnare bok 

var av lättare svårighetsgrad och att deras val av litteratur styrdes av omfattningen 

sidor. Detta skulle i så fall innebär just den trygghet som Lundahl beskriver att 

nivågraderade böcker kan ha.  

 

Att välja material anpassat till elevernas olika kunskapsnivå visade sig vara svårt 

genom den undersökning jag genomförde. De böcker som jag fann och som jag 

tolkade som autentiska, var ofta väldigt tjocka, vilket jag ansåg ligga högt över 

elevernas kunskapsnivå samt att vi inte skulle hinna läsa dessa. De böcker jag fann 

blev därför till stor del böcker av kategorin icke autentiskt material. Jag har även ställ 

mig frågan vilket Lundahl (2000:59–73) tar upp när han hänvisar till Widdowson, 

som menar att det är upp till läsaren att bedöma om en text är autentisk eller inte. 

Genom att ha detta synsätt skulle det vara svårt för mig att bedöma om en text är 

äkta. Detta skulle i så fall vara upp till eleverna. Av min egen undersökning att döma 

verkar eleverna uppskattat de böcker vi läst på lektionerna, vissa elever började även 

spontant tala kring aktiviteter i böckerna, vilket skulle kunna tala för att eleverna 

upplevde texterna som autentiska, oavsett om de var autentiska enligt Lundahls 

definition eller inte.  

5.3.2 Vad anser lärarna och eleverna om arbetet med engelsk 

skönlitteratur? Hur används denna i undervisningen? 

Överlag ställer sig samtliga intervjuade lärare positivt till användandet av engelsk 

skönlitteratur i undervisningen. Informanterna menar bland annat att läsning av 

skönlitteratur kan berika elevernas ordförråd, få dem att värdera känslor, motivera 

vidare läsning, lära sig grammatik och hur språket är uppbyggt. I Kursplanen för 

engelska (2011) står det att eleverna bör få träna olika undervisningsmoment i 

meningsfulla sammanhang. Ifall skönlitteraturen kan erbjuda det som informanterna 

påstår, kanske läsningen av skönlitteratur kan erbjuda de meningsfulla sammanhang 

som Kursplanen framhåller som viktigt.  

 

Svårigheter kring arbetet med engelsk skönlitteratur kan vara att finna litteratur på 

lämplig nivå menar informant A, B och C. Detta vittnar min egen undersökning också 
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om. Mitt arbete talar även för att svårigheter att använda autentisk litteratur dels att 

finna denna litteratur, samt att alla elever ska klara av att läsa denna som 

nybörjarläsare. Därmed inte sagt att vissa elever kan ha glädje av denna, vilket mina 

resultat också pekar på där två elever tillsammans tog sig igenom en autentisk 

skönlitterär bok på egen hand. 

 

Hur litteraturen används skiljer sig något mellan informanterna men flera av 

informanterna använder skönlitteraturen som utgångspunkt för att göra olika 

aktiviteter som t.ex. sammanfattningar, samtal och översättning. Sandström (2011) 

menar att olika aktiviteter där samma tema, ord eller begrepp som eleverna mött i 

läsningen kan verka ytterligare pådrivande i språkutvecklande syfte. Detta skulle vara 

ett argument för att använda skönlitterära texter som utgångspunkt. Att bearbeta 

texter och att planera olika aktiviteter kring detta tycker jag även att man finner stöd 

för i Lgr 11 där det står att läsa ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga”.  

 

Samtliga av de intervjuade eleverna anser att det arbetet vi genomfört med 

skönlitteratur som utgångspunkt har varit lustfyllt. Att eleverna tagit upp ord vid de 

aktiviteter som förekommit efter läsningen och att några av informanterna nämner 

dessa ord vid intervjuerna, tycker jag talar för att aktiviteterna kopplade till läsning 

kan verka pådrivande i språkutvecklande syfte. Att eleverna under högläsningen 

spontant började prata med varandra kring vissa företeelser i böckerna, tycker jag 

talar för att de upplevde läsningen som intressant. Att eleverna var intresserade av att 

delge sina egna erfarenheter i samband med läsningen upplevde jag även vid de 

lektioner jag observerade (lärare B och C) där flera elever ville delge sina erfarenheter 

då de själva hade egna erfarenheter av det som litteraturen tog upp. Detta skulle 

kunna tala för att skönlitteraturen kan fungera socialt förenande, genom att eleverna 

går i dialog med det lästa tillsammans med sina klasskamrater och läraren, vilket 

Lundahl (2009), Sandström (2011) och Chambers (1996) menar är en möjlighet om 

man utgår från skönlitteratur i undervisningen.  
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5.3.3 Stödjer styrdokumenten och skolan lärarna i arbetet med 

engelsk skönlitteratur? 

Samtliga informanter (A-D) menar att styrdokumenten stöttar dem, men de ger lite 

olika motiveringar på vilket sätt de gör det. Informant C menar att styrdokumenten 

påtalar att läraren ska arbeta med skönlitteratur men att de inte kan ses som en 

manual för hur detta ska gå till. Precis som lärare C påtalar står det inte i Kursplanen 

för engelska (2011) hur man ska arbeta med skönlitteratur, utan bara att man ska 

arbeta med texter av skönlitterär typ.  Att styrdokumenten inte beskriver hur man ska 

gå tillväga i arbetet med skönlitteratur kanske kan få följden att man som lärare 

känner sig osäker i hur man ska gå tillväga? Samtidigt erbjuder kanske 

styrdokumenten en frihet att välja de texter och arbeta med dessa på ett sätt som man 

som lärare tror på? Oavsett om man som lärare känner sig osäker då styrdokumenten 

inte beskriver hur arbetet ska gå till eller om man upplever en frihet genom 

tolkningarna, tycker jag att detta ställer krav på att lärarens utbildning i engelska 

samt dennas pedagogiska förmåga. Detta för att kunna möta elevernas skiljda 

kunskapsnivå och fånga deras intressen. 

De informanter (C och D) som arbetade på friskolan menar att deras arbetsplats har 

ett eget bibliotek med engelsk skönlitteratur och att skolan som organisation stöttar 

dem i arbetet. Här kan man se en skillnad från de informanter som arbetade på den 

kommunala skolan som berättar att de på skolan inte har ett gemensamt bibliotek 

med engelsk skönlitteratur. De påpekar inte heller lika tydligt att skolan som 

organisation stöttar dem i arbetet. Att på skolan ha tillgång till ett gemensamt 

bibliotek, kanske kan vara en förutsättning för att man som lärare väljer att arbeta 

med engelsk skönlitteratur? Anledningen till detta skulle kunna vara att det både är 

kostsamt och tar tid att bygga upp det egna klassrumsbibliotek, vilket lärare A och B 

påpekar i intervjuerna. Att lärarna själva ansvarar för att bygga upp ett eget bibliotek 

tror jag också kan medföra ett extraarbete som lärarna kanske upplever som 

tidskrävande och väljer istället att kanske använda läromedel i större utsträckning. 

Att arbetsplatsen uppmuntrar arbetet med skönlitteratur bör också kunna ses som en 

faktor till varför lärare väljer att arbeta med detta. 
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5.4 Metoddiskussion 

Såhär i efterhand har jag reflekterat kring om användandet av fler informanter skulle 

kunna erbjuda en tydligare bild av ämnesområdet. Från början hade jag ambitionen 

att använda fler informanter men jag upplevde detta som svårt, då många lärare hade 

svårt att få tid till detta eller att de inte var intresserade att ställa upp. Möjligtvis 

skulle fler informanter kunna bredda undersökningen och göra den både större och 

mer djupgående, men detta ser jag då som ett större arbete. 

Trots att antalet informanter var begränsat tycker jag ändå att de intervjuer som jag 

genomfört varit relativt ingående, då jag försökte att inte blanda mig i 

informanternas svar utan att de fick prata fritt kring varje fråga. Jag försökte även att 

ställa öppna följdfrågor då något var oklart, vilket jag tror kan ha bidragit till större 

insikt i vissa frågor. Min ringa erfarenhet av att hålla intervjuer kan också ha påverkat 

resultaten, då jag känner att intervjusvaren jag fick blev mer utförliga efter att jag 

hållit fler intervjuer, kanske för att jag kände mig mer bekväm med de frågor jag 

ställde. 

Att komplettera intervjuerna med observationer såg jag som en intressant aspekt då 

jag hoppades kunna se det som informanterna beskrev i sina intervjuer. Att kunna 

observera någonting som jag hade nytta av i mitt examensarbete var stundtals svårt. 

Jag ville inte säga till lärarna att jag ville närvara på lektioner då de arbetar med 

engelsk skönlitteratur. Anledningen till detta var att jag då kanske skulle påverka 

lärarnas undervisning, sättet de arbetar på, vad de klassar som skönlitteratur, eller 

att de kanske inte arbetar med skönlitteratur på engelsklektionerna.  

Eftersom jag beslutat att inte säga till informanterna att jag ville närvara när de 

arbetade just med engelsk skönlitteratur var det samtidigt problematiskt att jag skulle 

observera just när de arbetade med något som rörde mitt ämnesområde. Jag valde att 

bara fråga om jag kunde få observera några lektioner och slumpmässigt närvara när 

det passade lärarens och mitt schema. Även om det stundtals var svårt att observera 

något som passade mitt arbete tycker jag att jag genom vissa observationer fick se det 

som läraren beskrev i intervjun, samt många andra intressanta spontana företeelser 

som jag hade gått miste om, ifall jag hade valt att inte observera. Värt att tillägga är 

att observationstillfällena var mycket begränsade. Det kan vara möjligt att 
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informanterna i själva verket arbetar mycket mer med engelsk skönlitteratur men att 

jag inte närvarade då. Detta hoppades jag i så fall skulle visa sig i intervjuerna. 

En nackdel med min egen undersökning skulle kunna vara objektiviteten i 

redovisningen av resultaten. Detta på grund av att jag själv har utvärderat mina egna 

lektioner efteråt. Jag kan även ha missat viktiga händelser under lektionerna som jag 

inte uppmärksammade i efterhand. Jag tror även att jag kan ha påverkats i valet av 

elever som intervjuades dvs. att jag kanske omedvetet valde elever som inte har haft 

några svårigheter under de lektioner som jag har haft. Stundtals har jag även upplevt 

det som svårt att inte ställa ledande frågor när jag genomförde elevintervjuerna då 

vissa elever ibland hade svårt att förstå frågorna. 

Jag tycker valet att kombinera datainsamlingsmetoder har gett mig en djupare insikt 

och en mer utförlig analys och diskussion av mitt ämnesval, än om jag bara hade valt 

en metod och fokuserat mer djupgående på den.  

6 Avslutande reflektioner 

Uppsatsens titel vittnar om att jag ville undersöka vilken plats den engelska 

skönlitteraturen har i undervisningen i grundskolans tidigare år. Samtliga deltagande 

informanter menar att de använder sig eller har använt sig av engelsk skönlitteratur i 

undervisningen. Vad respektive informant sedan lägger i definitionen av 

skönlitteratur, vilken typ av texter de arbetar med och hur de använt denna i 

undervisningen skiljer sig något åt. De observationer som jag genomfört visar även de 

på att eleverna har arbetat med eller arbetar med texter av skönlitterär ”karaktär” på 

engelska lektionerna men också att läromedeltexter och icke autentiska texter är 

vanligt förekommande. Beträffande min egen undersökning så pekar intervjusvaren 

på att samtliga elever har arbetat med texter av skönlitterär typ innan vi genomförde 

mitt projekt. Den egna undersökningen tycker jag också talar för att de går att arbeta 

med engelsk skönlitteratur i de tidiga skolåren, men att detta ställer höga krav på att 

läraren har god pedagogisk förmåga och goda kunskaper i det engelska språket. Jag 

tror även att det är viktigt att läraren kan göra ett medvetet val av litteratur som 

passar elevernas olika kunskapsnivå och som förhoppningsvis kan engagera 

elevernas fortsatta läsande på engelska. 
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Samtliga informanter (lärare och elever), det arbetsområde som jag genomfört, den 

litteratur som arbetet bygger på och styrdokumenten förhåller sig positivt till 

användandet av engelsk skönlitteratur, vilket talar för att skönlitteraturen har en 

plats i undervisningen i grundskolans tidiga år. I framtiden skulle det vara 

intressant att göra mer djupgående studier inom detta ämnesområde, då det varit 

svårt att finna litteratur som tar upp just arbetet med engelsk skönlitteratur i de 

tidiga skolåren i den svenska skolan. Det skulle även vara intressant att göra 

undersökningar med större urvalsgrupper för att få en större helhetsbild kring vad 

lärare lägger i definitionen av skönlitteratur och hur de i praktiken arbetar med detta. 

Det skulle även vara intressant att se hur elevernas arbete med engelsk skönlitteratur 

ser ut när de lämnar grundskolans tidiga år. Vilken typ av texter arbetar de med då? 

Förekommer autentiska texter i högre grad? Vilken typ av aktiviteter åtföljs läsningen 

av? Vem väljer vad eleverna ska läsa? Detta arbete har gett upphov till många nya 

frågor och det skulle vara intressant att i framtiden göra en avhandling inom 

området. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Information om en kvalitativ studie kring arbete med engelsk skönlitteratur på 

mellanstadiet(åk 5-6) 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Jag heter Alexander Augustsson och går min sista termin på lärarprogrammet, med 

inriktningen språk och språkutveckling mot grundskolans tidigare år. Jag har valt att skriva 

mitt examensarbete kring hur några lärare i årskurs 5 och 6 arbetar med engelsk 

skönlitteratur i sin undervisning. För att samla in data till arbetet har jag tänkt genomföra 

fyra stycken individuella intervjuer med olika lärare, två stycken som arbetar på en 

kommunal skola och två stycken som arbetar på en friskola med engelsk profil. Urvalet av de 

lärare som kommer att intervjuas har skett slumpmässigt. Jag kommer att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer dvs. ställa på förhand givna frågor till samtliga lärare som ingår 

i studien. Intervjuerna kommer att spelas in så att jag sedan ska kunna lyssna på dessa och 

anteckna vad som sades vi intervjutillfället, detta för att inte missa något av det som sades vid 

intervjun. Jag har beräknat att intervjuerna kommer att ta ungefär en halvtimme. Jag önskar 

även att vara närvarande på några engelska lektioner på respektive skola med de intervjuade 

lärarna, i syfte att observera vad eleverna arbetar med på engelska lektionerna.   

De inspelade intervjuerna kommer bara jag att ta del av och dessa kommer att raderas så fort 

de är transkriberade. De anteckningar jag har kring mina observationer kommer även efter 

att uppsatsen är färdig att förstöras. Intervjuer och observationer kommer att vara anonyma 

dvs. både lärare och skolorna som är med i undersökningen kommer att förbli anonyma. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Min 

undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Med vänliga hälsningar! 

 

Student     Handledare 

Alexander Augustsson    IngridWiklund 

Tel: 073-9526199     016-155145   

Mail: aan08010@student.mdh.se    Ingrid.wiklund@mdh.se 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Alexander Augustsson. 
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Studentens underskrift    Ort/datum 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

Inom den specifika skolan? 

Inom kommunen? 

 

3. Vad är skönlitteratur för dig? 

 

4. Hur arbetar du med engelsk skönlitteratur i din undervisning? 

 

5. Kan du ge några exempel på engelsk skönlitteratur ni har använt i er 

undervisning och hur ni arbetat med denna? 

Vem väljer skönlitteraturen? 

Vad finns att tillgå på skolan? 

Var kommer skönlitteraturen från (t.ex. stadsbiblioteket)? 

 

6. Varför anser du att man bör/inte bör arbeta med engelsk 

skönlitteratur? 

Fördelar? 

Nackdelar? 

 

7. Hur anser du att eleverna upplever arbetet med engelsk 

skönlitteratur? 

Läser eleverna på fritiden? 

Svårt/lätt? 

Roligt/ tråkigt? 

 

8. Anser du att skolan stöttar dig i ditt arbete med engelsk 

skönlitteratur? 
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Kollegor, annan personal? 

Organisation? 

 

9. Upplever du att styrdokumenten, läroplan och kursplaner stödjer 

arbetet med engelsk skönlitteratur? 

Upplever du någon skillnad kring detta i samband med de nya 

läroplanerna/kursplanerna? 

 

10. Har du fått någon utbildning eller fortbildning kring arbete med 

engelsk skönlitteratur? 

Anser du att du är i behov av det? 

 

11. Vad är dina egna upplevelser kring engelsk skönlitteratur?  

Läser du själv engelsk skönlitteratur på fritiden? 
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Bilaga 3: Lpp  

Område och åldersgrupp 

De lektionspass som jag har planerat i ämnet engelska kommer att utföras i två olika klasser i 

årskurs tre. Båda klasserna har i sin tur blandats och delats in i tre mindre grupper och varje 

grupp har engelsk undervisning ca 70 min i veckan (grupperna ej min fördelning). Ca 15 

elever i varje grupp. Under lektionerna kommer vi bl.a. att arbeta med högläsning av olika 

skönlitterära böcker på engelska.  

Under lektionspassen kommer vi även att utföra enklare uppgifter kopplat till det lästa. 

Tanken är att så mycket som möjligt av kommunikationen kommer att ske på engelska och 

att utgångspunkten är skönlitteratur på engelska. 

Dessa lektioner kan ses som en introduktion till arbetsområdet skönlitteratur på engelska, då 

eleverna inte har arbetat med detta tidigare. Jag har även tänk att det ska ske en viss 

progression i detta arbete, ifall jag har fler lektioner inom detta område.  

Förankring i Lgr 11  

Förankring i läroplanen 

– språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Förankring i kursplanen för engelska: Syfte och centralt innehåll 

Syfte 

- Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och 

tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. 

- I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och 
intressen. 

Centralt innehåll årskurs 1-3 

Kommunikationens innehåll 
 

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna 

 

Lyssna och läsa — reception 
 
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
• Olika former av enkla samtal och dialoger. 
 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion 

 
• Enkla presentationer. 
• Enkla beskrivningar och meddelanden. 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar. 
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Litteratur 

 
Jag har lånat fyra stycken korta skönlitterära böcker på engelska på stadsbiblioteket. 
Böckerna är av typen ”tillrättalagda” böcker med syfte att användas av nybörjarläsare. 
Samtliga böcker är skrivna på engelska och av engelskspråkiga författare och är inte skriva 
med avsikt att användas för just den svenska skolan. Texterna i böckerna är mycket korta och 
kompletteras med bilder och illustrationer. Jag har även valt böcker med ämnen som jag tror 
ligger eleverna nära. Även om böckerna är korta förekommer en del svåra ord, men jag 
hoppas att illustrationerna och kanske även min intonering av orden och mitt kroppsspråk 
kan medföra viss hjälp. 
 

Från början hade jag tänkt använda mig av såkallad ”autentisk” engelsk skönlitteratur, men 
efter att ha haft en lektion med eleverna i engelska, så tror jag att dessa böcker skulle vara 
alldeles för svåra, då de ofta innehåller mycket text, svåra ord och få illustrationer. Eleverna 
har nyligen börjat arbeta med engelska, då detta ämne införs i årskurs tre på den skola där 
jag har varit. Jag upplevde även att det var svårt att få tag i ”autentisk” skönlitteratur via 
stadsbiblioteket. 

Arbetsätt och arbetsformer 

Vad ska vi göra och hur ska vi gå tillväga?  

Varje lektion inleds med en stunds högläsning i respektive bok. Eleverna kan följa med i 

texten eftersom att det i klassrummet finns en dokument kamera där boken syns på tavlan 

samtidigt som jag bläddrar och läser i den. 

Under läsningens gång kommer vi att samtala kring det lästa. Vi kommer att prata kring ord 

som eleverna känner igen, träna uttal, kanske översätta vissa ord och fraser och tillsammans 

försöka återberätta vad som hänt. Jag räknar med att läsa ut en bok per lektionstillfälle men 

detta kan variera beroende på aktiviteterna som vi gör kring boken, samt bokens innehåll och 

hur många sidor det är. 

Olika aktiviteter kring det lästa kommer även att göras efteråt t.ex. lyfta ut ord och bilda 

meningar m.m. Detta kommer jag planera i detalj inför varje lektionstillfälle. Tanken är att 

den mesta kommunikationen ska ske på engelska men då eleverna har ett begränsat 

ordförråd så kommer kommunikationen många gånger att ske på både engelska och svenska 

från min sida och eleverna använder de ord och fraser som de kan på engelska och får ta stöd 

på svenska. 

 

Varför ska vi göra det? 

Jag vill att eleverna ska få pröva att lyssna, tala och i viss mån skriva på engelska i 

meningsfulla sammanhang med skönlitteraturen som utgångspunkt.  

När ska vi göra det? 

Varje grupp har engelska 70 min i veckan och det är totalt tre grupper. Varje lektion jag 

genomför kommer således att upprepas tre gånger per vecka. Därmed inte sagt att 

planeringen inte förändras mellan lektionerna. Jag har Vfu v. 10-14 och kommer eventuellt 

att ha 4*3 lektioner. Eventuellt kan något lektionstillfälle försvinna då eleverna har nationella 



60 
 

prov någon gång mellan dessa veckor eller andra aktiviteter planerade. Jag beräknar att detta 

arbete kommer att ta ca 40-60 min av lektionen och resterande tid används till andra 

aktiviteter jag har planerat om vi inte arbetar med detta hela lektionen. 

Hur har hänsyn tagits till elevernas förkunskaper? 

I början av varje lektion kommer jag tillsammans med eleverna tala om de böcker som vi läst 

förra gången vad de kom ihåg, om de tyckte att något var svårt etc. Under läsningens gång 

kommer jag att försöka ställa frågor till eleverna om det lästa och relatera till vad de kanske 

har lärt sig tidigare. Jag har vid bokvalet valt böcker som ofta tar upp liknande saker som till 

exempel aktiviteter, klockslag, yrken m.m.  

Vilka arbetsformer kommer vi att ha? 

I början av lektionerna kommer jag i helklass att berätta vad vi ska göra på lektionen. Efter 

detta är det högläsning av mig för eleverna som sitter samlade runt mig och tavlan så att alla 

kan se tavlan, vilket visar texten som jag läser. Den mesta delen av skönlitteratursarbetet 

kommer att ske i helklass genom frågor, återberättande och olika lekar och övningar kring 

det lästa. 

Bedömning och utvärdering? 

I slutet av arbetet har jag tänkt genomföra intervjuer med några elever för att se hur de har 

uppfattat undervisningen i relation till de mål jag har haft. Preliminärt kommer jag att 

genomföra intervjuer med 2 elever ur varje grupp dvs. totalt 6 st.  

 

Referenser (fler böcker kan ev. tillkomma) 
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Bilaga 4: Intervjufrågor elevintervjuer 

1. Har du läst sagor, berättelser eller rim och ramsor på engelska förut(innan jag 

kom)? 

- I skolan?  

-Hemma? 

2. Kan du ge några exempel på vad du har läst på engelska tidigare(innan jag 

kom)?  

-I skolan? 

-Hemma? 

3. Vem har valt vad du ska läsa? Du själv eller läraren? Vet du var böckerna kom 

ifrån? 

 

4. Tycker du att du har lärt dig något nytt när vi arbetat med detta på 

engelsklektionerna ? 

 

5. Tycker du att arbetet har varit svårt? Vad har varit svårt? 

 

6. Tycker du att arbetet har varit lätt? Vad har varit lätt? 

 

7. Vad har varit intressant med arbetet? Något särskilt som du tyckte var kul? 

 

8. Finns det något som du inte tyckte var intressant och i så fall vad var det? 

 

9. Saknar du något med det vi har arbetat med på engelsklektionerna? Vad skulle 

du vilja arbeta mer med på engelskan? 
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Bilaga 5: Dokument lampa 

 

 

 

 


