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Svensklärares uppfattningar om skönlitteratur i svenskundervisningen.  

 

 Antal sidor: 39 

Intervjustudien är inspirerad av fenomenografi och berör ämnet skönlitteratur i 

svenskämnet. Examensarbetet har som syfte att undersöka svensklärares uppfattningar 

om skönlitteratur i svenskundervisningen. Studien besvarar frågorna, Vilka genrer av 

skönlitteratur används i undervisningen och i vilket syfte används skönlitteraturen?, Hur 

ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut? samt Hur ser lärarna på sin del i att skapa 

läslust hos eleverna?  

 

De semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna genomfördes med svensklärare som 

undervisar i grundskolans mellanår. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

sedan genom att de delades in i olika kategorier som visar på lärarnas uppfattning kring 

de tre frågorna, Vilka genrer av skönlitteratur används i undervisningen och i vilket syfte 

används skönlitteraturen?, Hur ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut? och Hur ser 

lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna? Delar ur det sociokulturella 

perspektivet som scaffolding, den proximala utvecklingszonen och att lära i samspel med 

andra ger läsaren en förståelse för grunden i de intervjuade lärarnas praktik och 

läroplanen. Perspektivet påverkar utformningen av undervisning med skönlitteratur.  

 

De olika kategorierna av uppfattningar som utgör resultatet visar på de olika 

uppfattningar som svensklärarna har kring de tre huvudkategorierna: Syfte med 

skönlitteraturen, Urvalsprocessen och Läslust. Resultatet visar att romaner är en 

skönlitterär genre som är överrepresenterad i svenskundervisningen och att genrer som 

poesi helt saknas. Lärarna i studien ser skönlitteraturen som ett sätt att fly verkligheten, 

ett sätt att uppnå lugn och ro i klassen samt ett sätt att utveckla elevernas språk. 

Resultatet visar även att lärarna väljer skönlitteratur som många elever uppskattar men 

även att lärarna inte alltid gör skönlitterära val själva utan inspireras av både kollegor 

och olika former av medier. Slutligen visar resultatet att lärarna i studien anser att läslust 

skapas genom att tipsa eleverna om skönlitteratur, genom att göra skönlitteraturen 

tillgänglig samt genom att läraren är en läsande förebild för eleverna.  

 

Slutsatsen är att lärarna i studien har många och breda uppfattningar kring 

skönlitteratur i svenskämnet och att skönlitteratur har en mångfasetterad roll inom 

svenskundervisningen. 

Sökord: Skönlitteratur, svenskämnet, lärare, läsning 
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This interview study is inspired by phenomenography and concerns the subject of fiction 

as a part of teaching Swedish. The study answers the questions What genres of fiction are 

used in teaching and to what purpose is fiction used?, What does the selection process of 

fiction look like? and How do the teachers view their own part in creating a desire to read 

among the pupils? 

 

The semi structured, qualitative interviews were carried out with teachers who teach 

Swedish in middle school. The interviews were transcribed and then analysed by placing 

them in different categories that show teachers perceptions´ concerning the three 

questions What genres of fiction are used in teaching and to what purpose fiction is 

used?, What does the selection process of fiction look like? and How do the teachers view 

their own part in creating a desire to read among the pupils? 

Parts of the sociocultural perspective such as scaffolding, the zone of proximal 

development and learning in interaction with others provide the reader with an 

understanding of the basis of the interviewed teachers´ practice and the curriculum. The 

perspective affects incorporating fiction into teaching.  

 

The different categories of perceptions that make up the result show the different 

perceptions that teachers who teach Swedish have concerning the three main categories: 

Purpose of fiction, Selection process and willingness to read. The result shows that 

novels constitute a genre that is over-represented in the teaching of Swedish and that 

genres such as poetry is completely missing. The teachers in the study view fiction as a 

way to escape reality, a way to achieve peace and quiet in the class and as a way to 

develop the pupils´ language. The results also show that the teachers choose fiction that 

many pupils appreciate but also that the teachers do not always make the choice of which 

fiction to use alone but are inspired by colleges as well as different kinds of media. 

Finally the results show that the teachers in the study consider that the willingness to 

read is created through giving the pupils tips on fiction to read, providing them with 

fiction and being a reading role model for the pupils.   

 

The conclusion is that the teachers in the study have many and wide conceptions 

concerning fiction as a part of teaching Swedish and that fiction has a multifaceted role 

in teaching Swedish.  

 

 

Search term: Fiction, the Swedish subject, teacher, reading 
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1. Inledning 

Läsning av skönlitteratur har många funktioner med allt från ren avslappning och njutning till 

inhämtning av kunskaper av olika slag och inte minst för att öva eleverna i att bli goda läsare 

(Persson, 2007; Ewald, 2007). I Läroplanens kursplan för svenskämnet står i dess 

syftesförklaring att eleverna ska utveckla förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur” 

(Skolverket, 2011, s. 247). Begreppet skönlitteratur har sedan slutet av 1800-talet varit en vanlig 

benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik och liknande texter. Skönlitteratur är 

motsatsen till facklitteratur (Skönlitteratur, 2017a). Skönlitteratur kan även beskrivas som 

litteratur skriven med konstnärliga ambitioner och inte endast avsedd att ge 

verklighetsbeskrivning med en bas av fakta (Skönlitteratur, 2017b).   

 

Brink (2000) och Schmidt (2013) har i sin forskning kommit fram till att eleverna får allt mindre 

tid att läsa skönlitteratur i skolan. Schmidt (2013) visar i sin avhandling att vuxna möjliggör 

barns läsande genom att förse dem med litteratur och att de vuxna har en viktig roll i att stödja 

elevernas litteraturval. I min studie ville jag därför undersöka vilken skönlitteratur eleverna får 

tillgång till via skolan och sina lärare. Jag är även intresserad av att se i vilka syften 

skönlitteraturen används då forskare som Molloy (2011) och Ewald (2007) pekar på att 

efterarbetet med skönlitteraturen ofta är enahanda.  

I senaste PISA-undersökningen ökade svenska elevers läsförståelse jämfört med tidigare 

undersökningar och nådde över genomsnittsnivån för OECD-länderna. Undersökningen visar 

dock att skillnader mellan elevernas sammanlagda resultat ökar. Klyftorna mellan elever ökar 

på grund av socioekonomisk bakgrund och skolsegregation i Sverige. Skillnaderna mellan 

skolors resultat är inte lika märkbar som skillnaderna mellan elevers resultat (Skolverket, 2016). 

Tidigare forskning visar att skillnader mellan skolor finns men även en skillnad mellan elever 

som PISA-undersökningen visar på. En skillnad är exempelvis att skolor erbjuder olika 

möjligheter för elever att besöka och använda sig av bibliotek (Ewald, 2007).  

Lärarens litterära intresse och kunskap har nämligen stor inverkan på elevernas egna inställning 

till läsande och skönlitteratur. Men det påverkar även vad eleverna lär sig i och om skönlitteratur 

(Ewald, 2007). Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att elever inte läser 

skönlitteratur särskilt ofta. Det ledde till att jag blev intresserad av att undersöka hur lärarna 

uppfattar användningen av skönlitteratur i svenskundervisningen.  Jag ville även därför se om 

lärarna har åsikter och attityder kring skönlitteraturens roll i svenskundervisningen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 ser på skönlitteratur som del 

i svenskundervisningen.  

 

Forskningsfrågorna är: 

 

- Vilka skönlitterära genrer används i undervisningen och i vilket syfte används 

skönlitteraturen? 

- Hur ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut? 

- Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna?   
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3. Sociokulturellt perspektiv 

 

Läraren har en viktig roll i elevernas skönlitteraterära läsande och intresse men även vilka 

kunskaper de kan nå i läsningen (Johansson & Linnros, 2016). Läraren är i detta sammanhang 

en mer kompetent utövare i den sociala praktiken läsande och mer kunnig i och om 

skönlitteratur än eleverna är. Nedan följer en redogörelse för hur människor lär med hjälp av 

varandra och olika redskap enligt det sociokulturella perspektivet. 

 

Det sociokulturella perspektivet är inte baserat på en mognadsteori. Det innebär att istället för 

att anpassa undervisningen och det som ska läras efter elevernas biologiska mognadsnivå och 

kognitiva förmåga sker lärande istället i samvaro och interaktion. Det är i interaktionen som 

elever exponeras för och kan ta till sig kunskap av olika slag. Människan är alltid på väg mot 

nya kunskaper och är i denna process, som lärande varelser, beroende av social interaktion och 

stöd från andra (Säljö, 2011). 

 

Några av de viktigaste delarna inom det sociokulturella perspektivet är att lärande sker i socialt 

samspel med andra. Lärande uppkommer inte inom människan, utan då människor tillsammans 

genom användning av medierande redskap försöker förstå världen omkring sig. Medierande 

redskap är de redskap vi människor använder för att förstå världen. Enligt det sociokulturella 

perspektivet använder människor redskap av olika slag för att göra verkligheten begriplig. Det 

specifika för människors användande av redskap är enligt Vygotskij att de använder verktyg av 

två slag, dels språkliga och dels materiella. Ett språkligt eller mentalt redskap kan vara allt från 

en symbol, ett tecken eller figur som används för att kommunicera. Språkliga verktyg har sin 

grund i kulturen och bär alla en egen historia. De kan därför även kallas kulturella redskap. Att 

tänka och kommunicera är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. För att kunna tänka 

och kommunicera måste människor använda sig av kulturella redskap. En skönlitterär bok kan 

därmed i hög grad dels bestå av språkliga redskap men även i sig utgöra ett sådant, likväl vara 

en produkt av mediering (Säljö, 2012). Redskapen krävs för att kunna kommunicera, tänka och 

agera i världen (Säljö, 2011). 

I den proximala utvecklingszonen kan den mer kompetente kamraten eller läraren instruera, 

förklara och vägleda för att lära ut hur kulturella redskap används. ZPD (Zone of Proximal 

Development) som på svenska benämns närmaste proximal utvecklingszon innebär avståndet 

mellan det en människa på egen hand klarar av eller kan och vad denna behöver stöd för att 
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klara av eller lära sig (Säljö, 2011; 2012). En människa som kan något är mycket nära att snart 

kunna något nytt, då lärande och utveckling är ständigt pågående processer (Säljö, 2012). Det 

är i den närmaste proximala utvecklingszonen som eleven är känslig för undervisning. Hen kan 

dels se sitt eget lärande men även se den kunskap en mer kompetent kamrat kan tillföra. Eleven 

drar därmed nytta av sin förförståelse och sina erfarenheter i lärandet av det nya (Säljö, 2011). 

Med stödet från en mer kunnig kan den som ännu inte har kunskapen eller förmågan 

uppmärksammas på aspekter som hen inte själv skulle sett och detta öppnar upp för lärande. 

Inledningsvis är den som lär i stort behov av stöd från den mer kompetente, vilket kan vara en 

lärare. Succesivt ska stödet minska för att den lärande ska kunna komma vidare i lärandet. 

Denna process kallas scaffolding vilket innebär att stödja och utmana i lagom grad för att eleven 

ska nå målet att på egen hand behärskar kunskapen eller förmågan. Scaffolding måste ske inom 

ramen för den proximala utvecklingszonen för att det ska leda till lärande (Säljö, 2012).  

 

De delar ur det sociokulturella perspektivet som beskrivs ovan ska ge läsaren insikt i hur jag 

ser på lärande samt lärarens roll i tidigare nämnda lärprocesserna. Dahlgren och Johansson 

(2015) menar att teorin är en del i empirin och att forskarens kunskap och förförståelse 

samspelar med resultatet, materialet och hur intervjuerna designas. De styrdokument som 

lärarna i studien arbetar utifrån baseras delvis på tankar som kopplar till den sociokulturella 

teorin så som att lärande sker i samvaro med andra. Teorin kan därmed bidra till att i analysen 

ge en insikt i hur lärarnas teoretiska utgångspunkt påverkar undervisningens utformning och 

innehåll.  
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4. Bakgrund   

 

I detta kapitel förklaras aspekter kring skönlitteratur och undervisning utifrån tidigare 

forskning. Delar som berörs är svenskämnets historia, vad som står skrivet om skönlitteratur i 

Läroplanen, skönlitteraturen i undervisningssyfte samt tillgång på skönlitteratur och även hur 

skönlitteratur väljs av såväl elever som lärare. 

4.1 Svenskämnet 

I boken Svenskämnets historia (1999) beskriver Thavenius svenskämnets förändring under 

skolans historia. Svenskämnet kan ses som ett tredelat ämne med delarna: svenskämnet som 

färdighetsträning, litteraturhistoriskt bildningsämne och erfarenhetspedagogiskt ämne. Ämnet 

har dock under sin historia genomgått faser av olika innehåll och syn på syftet med det. I 

svenskämnets tidiga historia under 1800-talet sågs ämnet som modersmålsundervisning och då 

betonades färdighetsträning stark. Detta menar så väl Schmidt (2013) som Persson (2007) 

fortfarande är en stor del av ämnet. En nationalromantisk tid i skiftet mellan 1800- och 1900-

talet gjorde att skönlitteraturen blev en större del av svenskämnet. Skönlitteraturens syfte blev 

att förmedla kulturella värden. Under 1970- och 1980-talen blev samhällsfrågor en del av 

svenskundervisningen. Fri läsning blev under denna tid även ett vanligt inslag i svenskämnet 

(Thavenius, 1999). Skönlitteraturens roll i undervisningen har därmed skiftat och olika 

betydelse har tillskrivits den i takt med svenskämnet förändringar. I modern skola ter sig 

svenskämnet mer som ett språkämne än ett bildningsämne i litteratur (Persson, 2007). 

4.2 Skönlitteraturen i Läroplanen 

Persson (2007) hävdar att det i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet finns en tanke om att litteratur är god och att läsarna av denna 

i sin tur blir goda. Styrdokumenten vill använda litteraturen till att skapa goda medborgare i 

linje med myten om den goda litteraturen (Persson, 2007). Myten om den goda litteraturen är 

en av de starka doktrinerna inom synen på litteratur (Persson, 2007).  

Skönlitteratur tas i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) främst upp i svenskämnets syfte. I syftestexten står det att eleverna ska möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Vidare uttrycks 

skönlitteraturens roll i Läroplanen (2011) som att eleverna ska läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften. I centralt innehåll står att texter i form av skönlitteratur som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor ska beröras. Berättande texter och 
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poetiska texter för barn och unga ska vara från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Undervisningen kring berättande texter ska handla om budskap i texterna och språkliga 

drag. Texternas typiska uppbyggnad ska även behandlas, exempelvis i form av 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialoger. Slutligen 

nämns även att eleverna ska få möjlighet att möta några skönlitterärt betydelsefulla barn- och 

ungdomsboksförfattare och deras verk. I omnämnandet av författare och deras verk tycker jag 

mig se bitar av ett svenskämne som ett bildningsämne i litteratur likt det Persson beskriver 

(2007). 

Skillnader mellan svenskämnet och svenska som andraspråk är att formuleringen att möta 

litteratur från Sverige, Norden och övriga världen plockats bort. En annan skillnad är att svenska 

som andraspråk istället för dialoger i skönlitterära texter ska ta upp ord och begrepp 

(Skolverket, 2011).  

Skönlitteraturen har även del i ämnen som biologi och fysik där det tas upp som olika kulturers 

beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur (Skolverket, 2011). Detta anknyter 

till skönlitteraturens förmåga att förmedla information på ett alternativt sätt som särskiljer sig 

från faktatexter (Brink, 2000). 

4.3 Skönlitteraturens funktioner och möjligheter  
 

Skönlitteraturläsning kan i undervisningen ha många syften. I läsningen kan elever finna såväl 

njutning som kunskap (Persson 2007). Läsning av skönlitteratur bidrar till ökat ordförråd, ökad 

läsförståelse och verbalt flyt (Brink, 2000).  

Skönlitteratur i undervisningssyfte är inte särskilt vanligt trots att läsning är en viktig del av alla 

skolämnen (Olsson, 2007). Skönlitteraturen kan ge kunskaper även i andra ämnen än 

svenskämnet (Brink, 2000). Faktatexter kan kompletteras av skönlitterära texter. Faktatexter 

kan som texttyp vara svårare för eleverna att förstå och läsa än de skönlitterära texterna. 

Skönlitterära texter är en texttyp som ofta är bekant för elever och är inte lika faktatätt skrivna 

som faktatexterna är (Brink, 2000).  

Skönlitteraturen ska inte bara ge eleverna kunskaper och göra dem till bättre läsare ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv utan även ge dem kunskaper om livet och förståelse kring världen 

(Ewald, 2007). Läsning kan även ses som en form av social samvaro och en kulturell aktivitet 

som eleverna blir deltagare i (Ewald 2007). 
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4.4 Bearbetning av skönlitteratur 

Läsande i sig är viktigt men för att uppnå de uppsatta lärandemålen krävs analys. Skolan har ett 

annat fokus på litteraturläsning än hemmet och det är i skolan som analysen av det lästa kan 

äga rum (Molloy, 2011). Schmidt (2013) resonerar på ett liknande sätt i sin avhandling och 

skriver att läsning i skolan och hemmet ser och bör se olika ut. Olikheten möjliggör för skolan 

att erbjuda eleverna en bredd och variation i både litteraturval och arbetet kring litteraturen som 

hemmet inte gör.  

I ett studerat klassrum var läsningens enda syfte avslappning och därmed diskuterades och 

problematiserades inte erfarenheter, känslor eller idéer (Ewald, 2007). Det liknar Schmidts 

(2013) resultat som även visade att kommunikativ beaktning av det lästa inte hade utrymme 

vare sig på fritiden eller i skolan. Elever läser dessutom allt mindre i skolan ju högre upp i 

årskurserna de kommer (Brink, 2000; Schmidt, 2013). Trots att läsningen minskar uppskattar 

elever att läsa i skolan (Olsson, 2007). Eleverna i Schmidts studie hade trots att de inte får tid 

för analysarbete med skönlitterära texter i skolan förmåga att relatera till, identifiera sig med 

och dra paralleller till sitt eget liv och sin tillvaro utifrån läst skönlitteratur och dess karaktärer. 

Elever behöver mer tid i skolan för att kommunikativt dela läsupplevelser, tankar och 

uppfattningar med varandra. Då elever får bearbeta den lästa litteraturen kommunikativt får de 

tillgång till fler tolkningsperspektiv via varandra (Olsson, 2007). Om skolans fokus ligger på 

grammatik och formellt lärande blir förståelse och att kunna läsa texter på flera olika sätt och 

för olika syften sekundärt till att kunna producera korrekt formulerade texter (Schmidt, 2013). 

Olsson (2007) menar att det vanligaste sättet att bearbeta det lästa är genom boksamtal. Brink 

(2000) däremot menar att boksamtal är sällsynt och att bearbetningen i hög grad består av 

bokrecensioner. Schmidt (2013) menar på ett tredje sätt att fokus ofta ligger på läsförståelse 

och elever därefter svarar på frågor kring förståelsen. För att bearbetningen av skönlitteratur 

ska vara givande bör den vara kommunikativ och ske i samvaro med andra. Det är genom 

samvaro och språkliga utbyten som lärande sker (Molloy, 2011). Fortbildning kring 

skönlitteratur om exempelvis hur den bör bearbetas förkommer i liten grad. Lärare hämtar ofta 

inspiration till sin undervisning i hur deras egna lärare gjorde och därmed blir utveckling med 

evidensbas inom detta område liten (Molloy, 2011). 

4.5 Att möjliggöra läsförståelse 

Lärare och lärandet i sig påverkar läsförståelse positivt men även intresset för läsning av 

skönlitteratur har en positiv inverkan på läsförståelse (Damber, 2010). Damber utförde 
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läsförståelsetester på elever samt djupintervjuade bland andra lärare för att undersöka vilka 

faktorer som påverkar läsförståelse hos elever. Förutom de ovannämnda faktorerna var lärarens 

förväntningar på att eleverna kunde prestera en faktor som hade en positiv påverkan. Lärarnas 

kunskaper om olika stadier i språkutveckling och användning av andra former av bedömning 

än standardiserade testförfaranden möjliggjorde i kombination med uppnåbara mål att eleverna 

upplevde framgång. Det var viktigt att eleverna upplevde njutning och glädje i arbetet med 

skönlitteratur och läsning. Inkludering och individualisering var även nyckelpunkter i elevernas 

process till att bli deltagare i den kulturella aktiviteten skönlitterärt läsande. Elevernas 

deltagande möjliggjordes genom exempelvis multimodala medel. Olika litteracyaktiviteter som 

drama, skriva brev till författare och författarbesök hade hög prioritet i undervisningen. 

Lärarnas undervisning inkluderade element av vokabulär, grammatik och stavning (Damber, 

2010).  

4.6 Läsförståelse och likvärdighet 

PISA-undersökningen för år 2015 som presenterades och publicerades under 2016 visar att 

svenska elever förbättrat sin läsförståelseförmåga och ligger över OECD-genomsnittet. Det är 

de elever som tidigare presterat på de lägsta nivåerna som gjort den största förbättringen. Det 

finns tendenser i resultatet som pekar på att skolan blivit sämre på det kompensatoriska 

uppdraget, ett uppdrag som består av att jämna ut de skillnader som finns mellan elever med 

olika bakgrunder. Det är en fråga om likvärdighet i utbildningen. Likvärdigheten ökar enligt 

PISA-rapportens sätt att mäta, då alla elever uppnår grundnivån. I det övergripande resultatet 

för likvärdighet i undersökningen som fokuserade på naturvetenskap, bedöms Sverige vara ett 

av de länder där socioekonomisk bakgrund spelar allt större roll för prestationsnivån. 

Betydelsen av skolans socioekonomiska sammansättning har signifikant ökat för Sverige. 

Senaste undersökning som fokuserade på läsförståelsen ur ett likvärdighetsperspektiv var år 

2009. PISA 2009 analyserades utifrån läsförståelseresultaten mellan åren 2000 och 2009. 

Analysen synliggjorde klara försämringar i fyra av de fem likvärdighetsindikatorer som 

används för att mäta likvärdigheten i PISA undersökningarna (Skolverket, 2016). 

4.7 Skönlitteraturen på biblioteket, i skolan och i hemmet 

I PIRLS (2011) visar det sig att de barn som använde sig av bibliotek som fanns tillgängliga 

på skolorna läste på en högre nivå än förväntat. Eleverna i fråga hade även en positiv attityd 

till läsandet och uppskattade läsning som aktivitet. Schmidt (2013) skriver att många elever i 

hennes undersökning uppskattade besök på bibliotek både på fritiden och i skolan. Eleverna i 
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studien eftersökte även fler val av böcker än de som rymdes i klassrumsbiblioteken (Schmidt, 

2013).  

Elever bör få möjlighet att själva låna litteratur från biblioteket och vara delaktiga i 

utformningen av arbetet kring litteraturen (Olsson, 2007). I Läroplanens gemensamma delar 

står att: 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet. Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja [..] teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2011, s. 8)  

Detta stämmer överens med Olssons (2007) åsikt om att eleverna ska vara delaktiga i urval och 

utformning av undervisning med skönlitteratur. Ewalds studie (2007) visade att alla skolor i 

hennes studie inte har egna bibliotek och alla skolorna inte heller samarbetar med lokala 

bibliotek. Det innebär att många barn har en bristfällig tillgång på litteratur. I skollagen (SFS 

2010:800) finns inskrivet att alla skolor ska erbjuda bibliotek, detta gäller såväl fristående 

skolor som kommunala skolor. 

En del av eleverna i Schmidts (2013) studie som består av både deltagande observationer, olika 

former av kvalitativa intervjuer och enkäter möter endast skönlitteratur i skolan. Allmänt är 

barn i hög grad beroende av vuxna för att få tillgång till skönlitteratur såväl som andra texter. 

Tolkningsföreträdet ligger även det ofta hos de vuxna. Slutsatsen i Schmids undersökning är att 

elever i skolan men även på fritiden möter en stor och komplex blandning av olika slags texter. 

För att kunna möta denna blandning krävs stora literacykunskaper. Skolans fokus på 

grammatik, stavning och liknande lärande begränsar elevernas förmåga att leva sig in i och 

identifiera sig med texter (Schmidt, 2013).  

Elever behöver stöd då de väljer skönlitteratur (Schmidt, 2013). På fritiden är det ofta den vuxna 

som tillhandahåller litteraturen och i skolan möter eleverna bibliotekarier som visar olika 

alternativ att läsa och välja. Då eleverna lämnas till att själva välja utgår de från faktorer som 

om baksidestexten verkar kul eller om det handlar om något de läst förut. Då är ämnen så som 

hästar eller skräckhistorier vanliga val. Eleven kan även välja bok genom att boken ser 

intressant ut. Elevernas bokval baseras ofta på deras vänners, syskons och föräldrars 

litteraturval (Brink, 2000). Lärare väljer ofta böcker som är lättillgängliga eller som de använt 

tidigare och som då fungerat väl (Ewald, 2007). Lärare har en viktig roll för valet och arbete 
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med skönlitteratur då lärarens attityd och kunskaper påverkar hur eleverna lär om och genom 

litteraturen. Gällande skönlitteraturläsning framhävs kvantitet framför kvalitet, mängden 

böcker visar läraren om arbetet med böcker varit framgångsrikt eller inte. Svårigheter i att välja 

skönlitteraturen som ska behandlas i skolan kan för lärare vara att urvalsprocessen är mycket 

tidskrävande men även att utbudet av skönlitteratur är mycket stor (Ewald, 2007). 

Elevers läsintresse påverkas i hög grad av hur tillgången på litteratur ser ut i hemmet men även 

familjens syn på läsande och litteratur (Brink, 2000). Om barn ska tycka om att läsa och därmed 

fortsätta läsa krävs möjlighet till att utveckla förmåga till identifikation genom skönlitteratur 

och kommunikativ bearbetning av litteraturen de läser (Schmidt, 2013). Elever läser inte så 

mycket skönlitteratur på fritiden (Olsson, 2007). Schmidt (2013) visar dessutom på att många 

elever ägnar sig åt andra aktiviteter som skapande av filmer, sociala medier och att spela data/tv-

spel istället för läsning.  
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5. Metod och material 

 

I följande kapitel förklaras de två begreppen attityd och uppfattning. De är centrala begrepp för 

studien. I kapitlet redogörs även för fenomenografi, urval, reliabilitet och validitet. Sedan 

presenteras etiska aspekter, datainsamling, och materialanalys. Slutligen presenteras 

kategorierna av uppfattningar som utgör resultatet.  

5.1 Centrala begrepp 

I fenomenografiska studier är begreppet uppfattning viktigt då det är uppfattningar som 

eftersöks. Variationen i uppfattningar utgör resultatet i en fenomenografisk undersökning. 

Denna studie är inspirerad av fenomenografi och därmed är begreppet uppfattning viktigt för 

den. Begreppet attityd har stora likheter med begreppet uppfattning och definitionerna bidrar 

till att tydliggöra hur besvarandet av forskningsfrågorna uppfyller syftet med studien.  

5.1.1 Attityd  

Attityd kan ses som något inre eller mentalt och som inte direkt är möjligt att se. Attityder antas 

påverka exempelvis varseblivning och tänkande. Begreppet attityd antas kunna förklara att 

sociala beteenden är individuella när situationerna växlar. Inom socialpsykologin används 

begreppet attityd vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter. 

De flesta företeelser i samhället kan vara föremål för attityder. En attityd anses bestå av 

kognitiva, affektiva och intentionella delar. Den kognitiva delen innehåller vad en person tror 

eller vet om något. Förmågan att samtidigt betänka stora mängder fakta är mycket svårt, därför 

blir endast en del av en persons kunskap av så stor betydelse att det påverkar attityden. 

Den affektiva delen handlar om hur positivt eller negativt en person bedömer aspekten i fråga. 

Den intentionella delen är personens beredskap till att handla i relation till aspekten som 

attityden berör. 

En attityds psykologiska funktioner kan vara att den förenklar hanteringen av information då 

den utgör en slags mall för förståelsen av situationer i vardagslivet. En attityd som någon 

uttrycker i ord eller handling kan bidra till att andra skapar och bibehåller sin bild av den andra 

personen som är förenlig med självuppfattningen (Attityd, 2017). En lärares attityd till 

skönlitteratur i undervisningen kan därför påverka inte bara vad läraren tänker om skönlitteratur 

men även hur läraren handlar i relation till sin attityd, det vill säga hur hen inkluderar 

skönlitteratur i undervisningen.  

Syftet att undersöka hur lärarna i studien ser på skönlitteratur som del i svenskundervisningen 

uppfylls genom att besvara de tre forskningsfrågorna, Vilka skönlitterära genrer används i 
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undervisningen och i vilket syfte används skönlitteraturen?, Hur ser urvalsprocessen av 

skönlitteratur ut och Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna? Men även 

intervjufrågorna hade en viktig del i att uppfylla syftet med studien då lärarnas uppfattningar 

och attityder framkom i deras svar på intervjufrågorna. Intervjufrågorna hade även en möjlighet 

att vara mer specifika och följdfrågor kunde förtydliga lärarnas uttalanden för att 

forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. 

5.1.2 Uppfattning 

Det finns olika sätt att se på saker i omvärlden. En uppfattning är ett sätt att förstå något eller 

erfara något. Uppfattningar är kvalitativt olika sätt att erfara något. Hur en uppfattning ter sig 

bestäms i hög grad av i vilken mån personen uppmärksammar den mångfasetterade karaktär 

som utmärker företeelsen. Djupet i förståelsen av något bestäms av hur många aspekter 

individen kan uppmärksamma och förmågan att relatera dessa till varandra (Dahlgren & 

Johansson, 2015).  

Attityd har enligt ovanstående beskrivning en stor likhet med fenomenografins begrepp 

uppfattning, därmed använder jag mig av en fenomenografisk metod kring attityder då jag 

menar att dessa har många och stora likheter med uppfattningar. Attityder ligger till grund för 

hur människor handlar, jag menar därför att genom att undersöka lärarnas uppfattningar och 

handlande kring skönlitteratur synliggörs ett samband mellan attityd och litteraturens roll i 

undervisningen. Begreppet uppfattning används i examenarbetet och i detta begrepp finns 

likheterna till attitydbegrepp. Begreppet attityd ger därmed en djupare förståelse kring 

begreppet uppfattning som i vardagligt tal ibland används synonymt.  

5.2 Fenomenografi 

I intervjustudien har jag inspirerats av fenomenografi då denna forskningsansats ser till hur 

människor upplever samma fenomen kvalitativt olika. I studien urskiljs människors kvalitativt 

olika sätt att tänka om, beskriva och uppfatta fenomenet. Det ligger mycket nära mitt syfte med 

att undersöka lärares uppfattning kring skönlitteratur i svenskundervisningen (Dahlgren & 

Johansson, 2015; Kihlström, 2007). Den fenomenografiska ansatsen ser snarare till variationen 

mellan människors sätt att uppfatta omvärlden snarare än likheter (Dahlgren & Johansson, 

2015). Fenomenografi är en forskningsansats med metodiska inslag men kan inte sägas vara en 

metod. Ett fenomen kan beskrivas på två sätt, den första ordningen beskriver något som det är 

i verkligheten, det som är möjligt att iaktta. Andra ordning innebär hur fenomenet ter sig för 

någon, i detta fall intervjupersonernas syn på skönlitteratur i undervisningen (Kihlström, 2007). 
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I inledningen av den fenomenografiska forskningen fokuserades på människans lärande i form 

av textinläsning. Den ena uppfattningen kallades ytinriktning och andra djupinriktning. Ett 

annat sätt att benämna dess skillnader baseras på om personerna delade upp texten eller såg den 

som en helhet och då benämndes kategorierna atomiskt och holistiskt (Dahlgren & Johansson, 

2015). 

Vad en person tänkt och varit med om bygger upp dennes uppfattning av omvärlden. Denna 

uppfattning ses i relationen mellan individen och omvärld. Därmed är fenomenografin icke-

dualistisk, ett och samma problem kan ses på en mängd olika sätt. Uppfattningar kan vara 

medvetna eller omedvetna och därför även uttalas medvetet eller omedvetet. Människor lägger 

olika innebörd i det som uppfattas och därmed blir olika fenomen olika viktiga för dem 

(Kihlström, 2007). Med hjälp av denna ansats var min ambition att fånga lärarnas olika 

uppfattningar kring skönlitteratur. 

5.3 Studiens urval 

Urvalet utgörs av lärare som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i grundskolans 

mellanår då jag i mitt syfte är intresserad av att dels fånga lärarnas uppfattning kring 

skönlitteratur i undervisning samt kartlägga vilka skönlitterära genrer som faktiskt används i 

skolor. I studien berörs endast skönlitterära genrer. Lärarna har alla varit verksamma som lärare 

under minst 3 år. De lärare som deltog i studien blev tillfrågade utifrån en Facebook-grupp som 

inriktar sig på lärare som undervisar i svenska i grundskolans mellanår. Lärarnas erfarenheter 

kring skönlitteratur och hur de själva använder densamma kan visa på deras attityd till 

skönlitteraturen och därför efterfrågades det i intervjuerna. Många lärare tillfrågades om 

deltagande och fem av de som ville delta valdes utifrån att de skulle arbeta i olika kommuner.  

 

Min förhoppning var att kunna utgöra inspiration för andra men även synliggöra problematik 

kring urvalsprocessen för skönlitteratur. Målstyrda urval är vanligt i kvalitativ forskning. Ett 

målstyrt urval innebär att de individer, organisationer eller liknande som ska utgöra urval väljs 

utifrån de frågeställningar som formulerats vilket det även gör i denna studie (Bryman, 2008). 

Det målstyrda urvalet i studien utgörs av svensklärare i grundskolans mellanår. Då studien 

inspireras av fenomenografi kan en bredd i urval uppvisa mer variation och därför söktes 

deltagande lärare i olika slags skolor i olika kommuner. Utfallsrum, vilket utgör resultatet, är 

den bredd i variation som uppvisas och framträder genom intervjuerna med informanterna 

(Dahlgren & Johansson, 2015).  
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5.4 Reliabilitet och validitet 
 

Validitet innebär att studien mäter det den faktiskt skulle mäta. Reliabilitet innebär att 

undersökningens resultat skulle bli detsamma om någon annan utförde undersökningen på 

samma sätt. Begreppen reliabilitet och validitet handlar om trovärdigheten för en studie. 

Reliabiliteten i studien skulle kunna prövas genom att en annan forskare utifrån studiens 

material gjorde en liknande kategorisering av intervjuerna (Kihlström, 2007). För att öka 

validiteten i en fenomenografisk studie ska någon annan kunna förstå kategorierna och därmed 

kunna diskutera resultaten. Tydlighet i beskrivningar kring arbetsprocessen är viktigt för både 

validiteteten och reliabiliteten (Kihlström, 2007).  

5.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav för forskningsetiska frågor. Kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren måste informera alla som berörs av forskningsuppgiftens syfte, villkor för deltagande 

samt att deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär i sin tur att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagande i min studie var 

frivilligt och informanterna kunde välja att avsluta sitt deltagande under hela processen. De 

deltagande lärarna fick i förväg information om syftet samt huvudsakliga teman som skulle 

komma att tas upp under intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagande lärare anonymiserades och tilldelades ett 

nummer i examensarbetet för att inte kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet 

innebär att materialet som samlades in endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Materialet som samlats in används endast till min studie.  

5.6 Datainsamling 

Bakgrunden i studien baseras delvis på den litteraturstudie som tidigare gjorts om forskning 

kring skönlitteraturens roll i undervisning (Johansson & Linnros, 2016). Nya sökningar har 

gjorts på JSTOR och Google scholar för att komplettera och uppdatera med forskning och 

information. 

 

Datainsamling skedde i form av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad karaktär, där 

vissa teman och frågor var förbestämda. Den semistrukturerade intervjun är en sorts kvalitativ 

intervju. Kvalitativa intervjuer lämpar sig för studier som undersöker individers uppfattningar 

om något, vilket denna studie gör. Om forskaren från början har ett förhållandevis tydligt fokus 
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är en semistrukturerad intervju att föredra för att nå de specifika frågeställningarna. Jag ansåg 

därför att frågeställningarna skulle besvaras bäst och så utförligt som möjligt genom 

semistrukturerade intervjuer. Frågorna i dessa intervjuer är mer generella och tyngdpunkten i 

intervjun läggs på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Denna form av intervjuer 

passade därför bra för denna studie då det är uppfattningar som eftersöks i syftet och 

frågeställningarna. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren ofta en lista med 

förhållandevis specifika teman som ska beröras. Den som intervjuas har fortfarande en stor 

möjlighet att utforma sina svar efter kynne. Frågorna behöver inte ställas och besvaras i en 

specifik ordning. Denna intervjuprocess kräver att forskaren är flexibel för att intervjupersonens 

uppfattning om fenomenet i fråga ska komma fram och forskaren ska nå en förståelse. För att 

kunna jämföra intervjuernas innehåll i ett senare skede hjälpte en viss struktur då det underlättar 

jämförandet (Bryman, 2008). 

 

Kvalitativa intervjuer får gärna vidgas och inkludera fler aspekter än tidigare tänkt, då det kan 

ge en bredare bild av vad intervjupersonen tycker är viktigt. Relevanta följdfrågor som tidigare 

inte varit bestämda får förekomma. Fördelen med kvalitativa intervjuer kan vara att svaren blir 

fylligare och innehålla mer detaljer. Följdfrågor förekom i mina intervjuer. Frågorna som ställs 

måste söka efter personens sätt att uppleva fenomenet i fråga. Då frågorna ställs för tydligt kring 

den fråga som ska undersökas svarar intervjupersonerna ofta med någon kunskap de hämtat ur 

en lärobok eller liknande. För att komma runt detta problem kan projektioner användas, det vill 

säga att bädda in fenomenet som undersökningen gäller i intervjufrågorna (Dahlgren & 

Johansson, 2015).  

5.7 Materialanalys  

Det var viktigt att i intervjuerna få så rika och uttömmande svar som möjligt, därför användes 

tekniker som uppföljningsfrågor och olika former av probing, vilket kan vara ickeverbalt 

uppmuntrande som hummanden eller att tydligt visa intresse. Intervjuerna transkriberades med 

viss detaljrikedom och analyserades utifrån en fenomenografisk analysmetod. Den 

fenomenografiska analysmetoden är av kvalitativ art. Analysens mål var att hitta kategorier som 

beskrev egenskaper i fenomenet skönlitteratur i svenskundervisningen. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades i sin helhet. Transkriptionerna lästes sedan och då förklarades och 

förtydligades otydligheter (Dahlgren & Johansson, 2015). Viktigt i analysen var att vara trogen 

det skrivna materialet och inte gå utanför det. Materialet är en möjlighet att sätta sig in i de 

intervjuade lärarnas perspektiv.  
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Analysen innebar omläsning av materialet ett flertal gånger för att hitta mönster. De mönster 

som framträdde utgör de kategorier som besvarar de tre forskningsfrågorna i resultatet. 

Kategorierna förklaras genom beskrivning av dem och därtill ges exempel ur intervjuer i form 

av korta citat. Det system av kategorier som uppkom ur analysen påvisar bredden i 

uppfattningar om skönlitteratur i svenskundervisningen. Kategorier kan sorteras på olika sätt, 

jag valde att sortera dem horisontellt. I det horisontella systemet är kategorierna jämbördiga 

och lika relevanta. De är dock fortfarande olika uppfattningar kring fenomenet skönlitteratur i 

svenskundervisningen. Kategorierna beskrevs och jämfördes med varandra (Kihlström, 2007). 

Innebörden i svaren och hur fenomenet framstår för den intervjuade i den fenomenografiska 

intervjun avgjorde kategorierna i resultatet (Kihlström, 2007). De kategorier som framkom i 

studien redogörs för i avsnitt 5.7, Kategorisering av uppfattningar om skönlitteratur. 

 

Jag valde att analysera datan enligt en process som beskrivs av Dahlgren & Johansson, (2015). 

Dataanalysens steg samspelade och upprepades under analysprocessen. Steg 1 innebar att jag 

bekantade mig med materialet. I första steget lästes transkriptionerna och anteckningar fördes 

om innehåll i intervjuerna (Dahlgren & Johansson, 2015). I steg 2, kondensation, inleddes 

analysen med de mest betydelsefulla delarna i intervjuerna, dessa klipptes ut för att sedan 

fysiskt kunna grupperas och vara överblickbara. I steg 3 skedde jämförelsen. Delarna ur 

intervjuerna märktes upp för att kunna paras ihop med ursprungsintervjun. Här valde jag att 

använda färgkodning för att särskilja intervjuerna. Passagerna jämfördes för att hitta likheter 

och skillnader. Att försöka se igenom ytliga skillnader för att kunna se mer djupgående likheter 

är en god strategi enligt Dahlgren och Johansson (2015). Fenomenografins mål är att hitta 

skillnaderna och genom att söka likhet försökte jag finna dessa i materialet. Steg 4 innebar att 

finna likheterna och skillnaderna. Jag grupperade delar ur intervjuerna och lade dem i högar, 

sedan relaterade jag dem till varandra. I steg 5 artikulerades kategorierna, då söktes essensen 

av likhet i passagerna. Gränserna bestämdes mellan olika uppfattningar och hur stor variationen 

inom en kategori kunde vara innan jag gjorde en ny kategori. Steg 4 och 5 gjordes om ett flertal 

gånger tills kategorierna tycktes färdiga. Steg 6 innebar att namnge kategorierna med ett namn 

som lät det mest signifikanta i materialet framträda. Namnen visar att det finns skillnader och 

speglar innehållet i kategorierna. I steg 7, den kontrastiva fasen, granskades och jämfördes 

passagerna med varandra för att se om de passade in i mer än en kategori. Meningen är att 

kategorierna ska vara exklusiva och uttömmande (Dahlgren & Johansson, 2015). 
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5.8 Kategorisering av uppfattningar om skönlitteratur 
 

Resultatet i min studie presenteras i resultatkapitlet i en tabell och i kategorier som utgör det 

så kallade utfallsrummet. Utfallsrummet ska fånga den bredd i uppfattningar som de 

intervjuade lärarna uppvisar kring de tre forskningsfrågorna. Varje fråga inleds med en 

introducerande text till frågan och det innehåll som kommit upp i intervjuerna. Sedan följer 

varje kategori med en förklaring till kategorisering med fokus på likheter och olikheter inom 

och mellan kategorierna i resultatet. Då delar ur intervjun klippts bort i kategorierna markeras 

detta med [..]. Kategorierna är icke hierarkiskt ordnade, de har ingen inbördes ordning och en 

anses inte viktigare eller bättre än en annan.  

Den första frågan är, Vilka skönlitterära genrer används i undervisningen och i vilket syfte 

används skönlitteraturen?. Frågan besvaras både i tabellen Genrer informanterna uppgett 

(som återfinns i avsnitt 6.1) samt i fyra kategorier.  

- Bänkbok för lugn och ro 

- Att utveckla eleverna som läsare 

- Verklighetsflykt 

- ”Se utanför sin lilla bubbla” 

Andra frågan, Hur ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut?, besvaras i kategorierna:  

- Gemensamma skönlitteratära urval 

- Inspiration till skönlitteratur många uppskattar 

- Det kompensatoriska urvalet 

Tredje och sista frågan, Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna?, besvaras i 

kategorierna: 

- Att göra skönlitteraturen tillgänglig  

- Att tipsa eleverna till läslust 

- Den läsande förebilden 

Varje huvudkategori svarar mot de tre forskningsfrågorna. Huvudkategorierna presenteras i 

samma ordning som de är skrivna i syftet. För varje huvudkategori finns ett flertal 

underkategorier. Underkategorierna representerar de olika uppfattningar om respektive 

huvudkategori som framkom genom intervjuerna med informanterna. Dessa underkategorier 

visar på informanternas olika uppfattningar kring huvudkategorin som i sig besvarar 

forskningsfrågorna.   
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6. Resultat 
 
 

Nedan presenteras resultatet av intervjustudien. Först presenteras olika genrer som används i 

undervisningen följt av tre huvudkategorier som innehåller de underkategorier baserade på 

informanternas uppfattningar vilket även förklarades i avsnittet ovan. Underkategorier som 

besvarar frågan i vilket syfte skönlitteraturen används följs av uppfattningskategorier som 

besvarar frågan kring urvalsprocessen för skönlitteratur och slutligen beskrivs 

uppfattningskategorierna som besvarar frågan kring hur läslust skapas hos elever.  

6.1 Genrer informanterna uppgett 
 

Tabellen visar de författare, titlar och genrer som informanterna uppgett att de använt i 

svenskundervisning. Tabellen är inte ordnad efter användningsfrekvens. Några namn och titlar 

nämndes av flera informanter. Dessa var Astrid Lindgren, Alex Dogboy, Jag är Zlatan och 

Drakskeppet-trilogin. Titlarna och författarna i sig bär ingen betydelse för resultatet utan 

representerar endast olika genrer som används i svenskundervisningen vilket är del av den 

första forskningsfrågan. Med begreppet genre menas en konstnärlig framställning som har 

gemensamma drag antingen gällande innehåll eller stilmässiga faktorer. Genrer inom litteratur 

härstammar från de tre grundgenrerna lyrik, epik och dramatik men inom dessa finns en mängd 

genrer (Genre, 2017).  
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Författare  

 

Titel Genre 

Ingelin Angerborn 

 

 Skräck/triller  

Maria Gripe 

 

Skugg-serien Roman/Klassiker  

Petter Alexis Askergren 

 

16 rader 

 

Biografi 

Moni Nilsson 

 

Tsatsiki (serie) Roman 

Maj Bylock Drakskeppet: en trilogi 

 

Historisk roman 

Michelle Paver Bronsdolken (serie) 
 

Äventyr 

Jan Hansson 

 

Läsbitar, berättelser från 

Sverige 

Skönlitterär antologi 

Isabelle Halvarsson & 

Margareta Nordqvist 

Fräs, den lilla panterkatten 
 

Barnbok/lättläst 

Selma Lagerlöf 
 

 Klassiker 

Charles Dickens Oliwer Twist 

 

Klassiker 

Anne Frank 

 

Anne Franks dagbok Självbiografi 

Arkan AsJad 

 

 Roman 

Zlatan Ibrahimović, David 

Lagercrantz 

Jag är Zlatan Ibrahimović 

 

Biografi 

Peter Pohl Anton, jag gillar dig. 

 

Roman 

Monica Zak 

 

Alex Dogboy Roman 

  Manga 

 

Anette Skåhlberg Kalle (serie) Barnbok/lättläst 

 

Susanne MacFie 

 

Hemliga klubben. Deckare 

 Thomas Halling 

 

Skolfotot 

 

Spänning 

 

Petter Lidbeck  Den magiska kepsen Roman 

 

Martin Widmark & Helena 

Willis 

LasseMajas detektivbyrå 

(serie) 

Deckare 

Elsie Petrén Skuggmyra (serie) Deckare 

 

Åsa Larsson, Ingela Korsell Pax Fantasy 

http://brombergs.se/forfattare/petter-alexis-askergren/357
http://brombergs.se/titel/16-rader/505
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Moni%20Nilsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Maj%20Bylock
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Michelle%20Paver
https://www.nok.se/Laromedel/Forfattarsoksida/?a=13731
https://www.google.se/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=638&q=Zlatan+Ibrahimovi%C4%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEiKzzDLyTNX4tTP1TcwNjPPqNKSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAMh6GwTkAAAA&ved=0ahUKEwi9_pr8uLXTAhWDFywKHasoDgcQmxMInQEoATAP
https://www.google.se/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=638&q=David+Lagercrantz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEiKzzDLyTNX4tLP1TcoMi4sSzfXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CADzLgmg6AAAA&ved=0ahUKEwi9_pr8uLXTAhWDFywKHasoDgcQmxMIngEoAjAP
https://www.google.se/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=638&q=David+Lagercrantz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEiKzzDLyTNX4tLP1TcoMi4sSzfXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CADzLgmg6AAAA&ved=0ahUKEwi9_pr8uLXTAhWDFywKHasoDgcQmxMIngEoAjAP
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Monica%20Zak
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20MacFie
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Thomas%20Halling
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=%C5sa%20Larsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Korsell
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C.S Lewis Narnia (serie) Fantasy 

 

Jeff Kinney Dagbok för alla mina fans Komedi 

 

Mini Nilsson 

 

Hoppet Ungdomsroman 

Magnus Johansson 

 

Kompisar Roman 

Bim Wikström, Astrid Strand 

 

Skolfotot Spännings roman 

Michelle Magorian God natt mister Tom 

 

Roman/klassiker 

  Religiösa berättelser och 

myter 

 

Kerstin Gavander Fröken Europa  Faktaroman 

 

Ingrid Olsson Långt ifrån cool 

 

Roman 

Douglas Foley Habib (serie) 

 

Roman 

 

Tabellen visar att olika genrer visserligen används i svenskundervisningen men att romaner av 

olika slag som ungdomsromaner, klassiker, spänningsromaner och faktabaserade romaner är 

överrepresenterade jämfört med andra genrer. Utav totalt 34 nämnda titlar utgörs 13 stycken av 

genren romaner och andelen skulle vara ännu större om alla klassiker inkluderades i denna 

grupp. Då vissa genrer så som klassiker, fantasy och deckare även kan benämnas romaner blir 

det än tydligare att romanerna dominerar i urvalet. Även om mer utstickande genrer som manga 

nämns saknas exempelvis poesi som genre bland den skönlitteratur som informanterna tog upp.  

6.2 Syftet med skönlitteraturen 
 

Nedan presenteras i uppfattningskategorier, första frågans andra del vilken är, I vilket syfte 

används skönlitteraturen? Huvudkategorin Syftet med skönlitteratur har delats upp i 

underkategorierna: Bänkbok för lugn och ro, Att utveckla eleverna som läsare, 

Verklighetsflykt samt ”Se utanför sin lilla bubbla”.  

Då alla intervjuerna har vissa likheter kring syftet med skönlitteratur kommer dessa att 

förbises för att finna olikheter på ett djupare plan som Dahlgren och Johansson (2015) menar 

är en god strategi. De likheter kring syftet med skönlitteraturen som finns hos alla intervjuerna 

är att de alla tar upp läsförståelse, diskussioner kring innehållet i skönlitteraturen samt att 

använda skönlitteraturen för att integrera andra ämnen som samhällsorienterande och 
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naturorienterande ämnen. Några av dessa likheter beror kanske på hur skönlitteraturen i 

svenskämnet är formulerat i Läroplanen (2011).  Likheterna som nämns ovan finns inte 

representerade under kategorierna som följer. Istället presenteras det som binder samman 

respektive kategori eller särskiljer kategorier från varandra.  

6.2.1 Bänkbok för lugn och ro 

Skönlitteratur kan ha många syften däribland underhållning. Lärare 3 använder bänkboken 

som ett instrument för att få lugn i klassen efter aktiviteter utanför klassrummet. Bänkbok 

innebär att eleverna alla har olika böcker som de läser enskilt och tyst. Lärare 3 förklarar hur 

bänkboken används: 

Nr 3: Hm, vi läser en stund efter lunch de dagar de kommer till mig efter den, för 

att lugn ner lite liksom att de landar efter mat och rast och det. Sen om de blir klara 

med något får de alltid ta bänkboken och många verkar tycka det är kul, andra 

väljer att mest sitta av tiden eller rita.  

Läraren har inget annat syfte med skönlitteraturen än att eleverna ska få möjlighet att varva 

ner och njuta av läsning. Eleverna har även möjlighet att ägna sig åt andra aktiviteter som har 

samma syfte, att lugna eleverna. Lärare 1 tar även upp användningen av skönlitteraturläsning 

utan annat syfte än underhållning men menar då att det är ett sätt att avrunda arbetet.  

6.2.2 Att utveckla eleverna som läsare 

Skönlitteratur kan utveckla elevers läsande på flera sätt exempelvis genom gemensamma 

diskussioner om innehållet vilket förbättrar elevernas läsförståelse:  

Nr 4: Eh ja hm, jag tror att högläsning uppskattas av väldigt många. Är det någon 

gång de blir fokuserade och tysta så är det när vi läser högt, de gillar det även om 

de går i sexan. Det tänker jag är bra för dem som har svårare att läsa själva, för då 

kan man läsa svårare böcker. Eleverna är inte själva utan man kan under tiden man 

läser pausa och diskutera det som händer i boken och hjälpa dem som inte förstår 

allt. Så det gillar många, en bra högläsningsbok. 

Lärare 2 och 4 har gemensamt att de båda pekar på den gemensamma läsningen som en 

möjlighet att utveckla eleverna till bättre läsare, med fokus på förståelse och språk. Lärare 4 

säger: ”[..]Det är ju inte bara att läsa de ska ju förstå också. [..] och inte bara förstå utan fatta 

vad de menar, liksom det här läsa mellan raderna [..]”. 
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Citatet visar på hur läraren säger att den gemensamma läsningen bidrar till elevernas 

förståelse av det de läser och att de då läsning sker gemensamt får andra möjligheter att 

utveckla sin läsförståelse. 

De två intervjuade lärarna arbetar i klasser där många elever inte har svenskt ursprung och 

inte heller har svenska som modersmål. Lärare 4 nämner att syften bakom arbetet med 

skönlitteraturen är att hen vill förbättra elevernas läsning genom att kompensera för bokens 

låga status i området hen arbetar i:  

Nr 4: I det här området bor det många från andra länder och många som inte har 

det så enkelt i livet, då är böcker kanske inte en naturlig del i deras liv, så då 

känner vi att skolan måste vara det där komplementet till hemmet. Här ska det vara 

tillgängligt och enkelt att nå böcker och tidningar och allt, för att stimulera och 

locka till läsintresset som ska växa. 

Lärare 4 vill därmed förbättra elevernas läsande genom att höja bokens status i 

elevernas värld och även göra skönlitteraturen tillgänglig för dem.  

Lärare 2 har ett speciellt fokus på modersmål och att använda språket, då även hen 

arbetar i en klass med elever som inte har svenska som modersmål: ”Och det är för 

att eleverna ska få använda språket och då plockar jag ur, det kan vara sådana här 

idiomatiska uttryck”. Läraren vill att eleverna ska använda språket i samband med 

skönlitteraturen därför besvarar eleverna frågor på den skönlitteratur de läst utifrån 

språkliga aspekter som läraren finner utvecklar deras språk och läsning.  

Läraren beskriver hur skönlitteratur har fungerat för språkinlärningen hos en elev 

som  nyligen kommit till Sverige: 

Nr 2: [..] Jag har en elev som är helt otrolig, han har varit i Sverige i sju månader 

och han kan läsa. Han har läst ut hela Zlatan-boken. [..]  

Nr 2: Han har lärt sig jätte mycket. Han säger (härmar elev) ”åh nu kan jag prata 

tack vare den här boken”. Sen så gillar han fotboll så han har lärt sig jättemycket 

fotbollsord också. 

Detta citat visar på ännu en dimension av hur skönlitteratur och gemensamt läsande 

kan bidra till att utveckla eleverna som läsare och dessutom möta elevers intressen.  
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6.2.3 Verklighetsflykt 

Skönlitteraturen möjliggör för människor att leva sig in i berättelser och karaktärer. 

Svaren lärare 1 gav har många likheter med de andra intervjuerna men särskiljer sig 

genom att se som syfte att förbereda eleverna för nationella proven i svenska:  ”[..] 

men sen vet du ju också att när de nationella kommer sen så är det inte gruppen som 

gäller, utan det enskilda arbetet och därför måste man ju ha övat på det”. Läraren 

menar att syftet med skönlitteraturen dels behöver vara att öva eleverna inför att 

enskilt presentera sina kunskaper i de nationella proven.  

En annan viktig aspekt som särskiljer lärare 1 från uppfattningar i de övriga 

underkategorierna om skönlitteraturens syfte är att läraren ser skönlitteraturen som 

ett medel för att lämna här och nu, ett sätt att fly verkligheten:  

Nr 1: [..] Det är ju det som är det fantastiska med boken, orkar inte jag ta tag i mitt 

liv så kan jag leva ett annat liv som jag just nu orkar. [..] 

Nr 1: Då kan jag befinna mig på New Yorks gator eller jag kan ligga på 

sandstrand, vara på landsbygden som i den vi läser (pekar på God natt mister Tom) 

för där kan jag vara, men jag orkar inte ta tag i den där stryktvätten just nu. 

I ovanstående citat från läraren framkommer att hen ser verklighetsflykt som ett syfte 

med att läsa skönlitteratur, utöver det tidigare nämnda syftet att prestera bra på de 

nationella proven.  

6.2.4 ”Se utanför sin lilla bubbla” 

Lärare 5 valde skönlitteratur med ett tydligt syfte, nämligen att vidga elevernas 

världsbild och ta upp aktuella frågor för elevernas skola: 

Nr 5: Vi har läst lite högt och lågt, just nu läser vi Alex Dogboy. Jag har ju en klass 

i ett litet samhälle och jag vill öppna deras världsbild. Det har varit en skola där 

rätt mycket nyanlända som kommit, det har varit rasistiskt och det har varit svårt 

att se utanför sin lilla bubbla. Så vi har jobbat med det här att läsa böcker som 

kommer utanför den vanliga svenska skolmiljön, så nu har vi läst den här om en 

gatupojke i Honduras. [..]  

På skolan där läraren arbetar har problem förkommit kring rasism efter att många 

nyanlända elever flyttat till den lilla orten och börjat på skolan. Skönlitteraturen är 

för den här läraren inte bara ett medel för att lära läsförståelse utan även att skapa ett 
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bättre skolklimat. Läraren nämner en annan skönlitterär bok de läst och förklarar 

sedan att syftet med den var liknande det som beskrivs ovan: ” Också lite samma syfte 

att se något annat och det öppnar upp väldiga diskussioner om hur vi tar emot dem som 

kommer till Sverige och hur vi hjälper dem och så”. Skönlitteraturen bidrar för den här 

läraren med mer än njutning för eleverna, de får en förståelse för andra människor 

och andra människors livssituationer. Det har varit viktigt för läraren att 

skönlitteraturen väcker diskussioner kring integration för att förbättra skolklimatet 

kring denna fråga.   

6.3 Urvalsprocessen  
 

Andra forskningsfrågan, Hur ser urvalsprocessen för skönlitteratur ut?, utgör grunden för 

huvudkategorin urvalsprocessen och innehåller även den underkategorier med olika 

uppfattning. Frågan togs upp i intervjuerna genom intervjufrågor kring vilken skönlitteratur 

lärarna valt och varför men även vad lärarna använder skönlitteraturen till i undervisning. 

Underkategorierna är Gemensamma skönlitterära urval, Inspiration till skönlitteratur många 

uppskattar och Det kompensatoriska urvalet.   

6.3.1 Gemensamma skönlitterära urval 

Kategorin Gemensamma skönlitterära urval präglas av att lärarna inte ensamma står för urvalet 

av skönlitteratur: ”Det är vi mellanstadielärare som har valt och köpt in böcker i 

klassuppsättning”. Ännu en av lärare berättar att de på skolan där hen arbetar har ett liknande 

sätt att välja skönlitteratur: ”Eh, men alla jobbar inte med det samtidigt utan det är liksom i 

fyran så jobbar ni med det och i femman så jobbar ni med det”. I både intervjun med lärare 4 

och 5 nämner lärarna att kollegiet på mellanstadiet tillsammans väljer vilken skönlitteratur som 

ska läsas i vilka årskurser. Lärarna utformar en lokal litteraturkanon.  

Men det är inte bara kollegiet som gemensamt sköter det skönlitterära urvalet. En av 

lärarna beskriver även hur eleverna inkluderas i urvalsprocessen: 

Nr 4: [..] och ibland gör jag så att jag har fyra till fem böcker som jag läser 

baksidan på och sen röstar de om vilken vi ska läsa. Och ibland är det någon elev 

som läst en bok som de tror att klassen skulle uppskatta och då tar vi den.  

Läraren inkluderar i urvalsprocessen eleverna och ger dem en möjlighet att bidra till 

det skönlitterära urvalet och därmed få inflytande i undervisningen.  
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En gemensam faktor med underkategorin Inspiration till skönlitteratur många 

uppskattar är att en av lärarna i val av högläsningsbok fokuserar på en bok som ska 

tilltala många: ”När vi läser högläsningsböcker då så försöker jag välja böcker som 

jag tror att många kommer gilla, inte hästböcker eller sportböcker då blir det så riktat 

mot en viss grupp i klassen”. Läraren berättar i citatet att hen gör genomtänkta urval 

av skönlitteraturen för att många elever ska finna att den skönlitterära boken passar 

dem.  

En av informanterna får skönlitterära tips av sina kollegor: ”Eh det är framförallt 

kollegor, min bästa kompis är också lärare, så vi pratar mycket böcker och så”. 

Läraren berättar att en vän och tillika kollega bidrar i urvalet av skönlitteratur då de 

båda lärarna ger varandra råd och tips om skönlitteratur som kan användas i 

svenskundervisningen. Denna informant står därmed inte heller ensam för det 

skönlitterära urvalet utan får stöd av en lärarkollega.  

6.3.2 Inspiration till skönlitteratur många uppskattar 

Underkategorin Inspiration till skönlitteratur många uppskattar utmärker sig av att lärarna i 

intervjuerna hämtar inspiration till det skönlitterära urvalet bortom sin närmaste miljö. 

Inspirationen hämtar lärarna i tidning och på internet: 

Nr 3: Jag kollar en del på nätet både i grupper med lärare på Facebook, sen en del som jag 

gillar själv, och så som sagt på hemsidor med författare och så. Det finns ju massor med 

bloggar och sånt som handlar om det. 

Läraren berättar att hen hittar inspiration till skönlitterära urval på exempelvis 

bloggar om skönlitteratur. Lärare nummer 1 hittar även hen inspiration till 

skönlitterära urval via media: ”Sen läser jag DN med jämna mellanrum och de har ju 

lite sådana här ungdomstips och barn och så”. Lärare 1 hämtar sin inspiration till det 

skönlitterära urvalet i ett analogt medium, en dagstidning.  

Lärare 1 säger att hen i det skönlitterära urvalet söker skönlitteratur som ska passa 

bredden i klassen och inte se till en viss grupp elever:  

Nr 1: Mm och lite sådär, jag har försökt att göra med lite bredd för vi har ju en del 

som är bara är intresserade av att man är en sorglig tonåring som skär sig i armarna 

och så, eller bara sport finns det en del. Jag har medvetet lämnat det utanför, att 

läsa hela böcker om det och därför sportböcker med, de här ska vara för alla, att 
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alla ska känna. Däremot i en kvart om dagen-läsning som vi haft alltid fram tills nu 

i sexan. Då har jag lånat på stadsbiblioteket så då har jag genrat in det så att där är 

sportkorgen, där är den korgen och så har de haft olika korgar att välja med då 

olika genrer.  

Även lärare 3 fokuserar i det skönlitterära urvalet på att finna böcker som passar 

många: 

Nr 3: Ja när jag väljer högläsningsbok så försöker jag hitta serier, så att vi kan 

fortsätta läsa samma serie om de gillar det då vill säga. Ofta blir det nog lite 

deckare eller så det passar många. 

Läraren uttrycker att hen anser deckare vara en bred genre som många elever 

uppskattar. Läraren vill utöver att finna en bredd i urvalet gärna hitta serier av 

skönlitterära böcker för att ha en möjlighet att fortsätta läsningen med skönlitteratur 

som eleverna uppskattar. Skillnader som förkommer inom underkategorin är att 

lärarna använder olika medieformer för inspiration samt att den ena läraren 

poängterar bokserier på ett sätt som den andra inte gör.  

6.3.3 Det kompensatoriska urvalet 

Läraren beskriver samma inspiration som i underkategori Inspiration till 

skönlitteratur många uppskattar angående Facebook-grupper: ” Och sen kollar jag ju 

på alla de här vad heter det Facebook-grupperna som jag är med i, där kan man ju få 

jättemycket tips!”. Underkategorin särskiljer sig genom att lärarens huvudsakliga 

fokus inte är att hitta en bok som passar många. Läraren styr istället sitt urval för att 

kompensera och tillgodose vad hen anser att eleverna saknar och behöver i form av 

skönlitteratur: 

Nr 2: Ja men det är mycket klassiker som jag vet att eleverna behöver känna till, 

som jag vet att det inte har läst i sitt hemland eftersom att de författarna kanske inte 

är aktuella [..] 

Läraren väljer skönlitteratur och skönlitterära författare som hen tror att eleverna inte 

kommit i kontakt med tidigare men som läraren anser är viktiga att känna till. 

Läraren väljer även skönlitteratur utifrån ett feministiskt perspektiv: 

Nr 2: Speciellt de här svenska författarna tycker jag är jätteviktigt som Astrid 

Lindgren, Selma Lagerlöf och ja. Så är jag mycket för det här med, det är ju oftast 
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mest män som skriver en massa böcker speciellt bakåt i historien. [..] Så jag 

försöker verkligen att lyfta fram kvinnorna också. 

Läraren väljer medvetet skönlitteratur som ger eleverna en bredare repertoar av 

skönlitteratur. Urvalet sker utifrån kulturella faktorer som härkomst och manlig 

hegemoni i västvärldens litteraturhistoria. Lärare 2 läser i princip all litteratur högt, 

gemensamt. Högläsningsboken har en större funktion i den här lärarens klassrum än i 

de tidigare lärarnas, vilket är viktigt att se till då eleverna aldrig lämnas att ensamma 

tolka och läsa skönlitteratur. Lärarens undervisning fokuserar starkt på den 

gemensamma lärprocessen.  

6.4 Läslust 
 

Den tredje forskningsfrågan som lyder, Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos 

eleverna? besvarades i intervjuerna genom att lärarna tillfrågades hur de skapar läslust hos 

sina elever. Det framkom även i andra delar av intervjuerna där lärarna talade om sin egen roll 

i att göra skönlitteratur del i undervisningen och i sina elevers liv. Frågan utgör grunden i 

huvudkategorin Läslust. I kategorin läslust finns ett flertal underkategorier som visar på de 

olika uppfattningar som informanterna hade om hur läslust skapas. Underkategorierna är Att 

göra litteraturen tillgänglig, Att tipsa eleverna till läslust och Den läsande förebilden. 

6.4.1 Att göra litteraturen tillgänglig 
 

Lärare 3 uttrycker en uppfattning om läslust som något individuellt och som inte har en och 

samma lösning för alla elever: ”En del har med det hemifrån också, andra inte det blir nog olika vad 

som behövs för att de ska vilja läsa”. Läraren har ändå en uppfattning om att skönlitteratur ska 

vara tillgänglig för eleverna och att utrymme för läsning ska finnas: 

Nr 3: (Paus). Hm jo, men jag tänker att ja det är väl att de får utrymme att läsa. 

Och tips vad de kan gilla. Med mina egna barn har vi sett till att det finns böcker 

och så.  

Lärare 3 ser mer på läslust som något som uppstår om det möjliggörs i tid och rum, denna 

uppfattning skiljer sig från de övriga underkategorierna om läslust dels genom att läraren ser 

sig mer som en möjliggörare än en skapare av läslust och dels genom att hen inte ger ett 

entydigt svar på hur läslust skapas. 

6.4.2 Att tipsa eleverna till läslust  
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Lärare nr 4 iakttog att elevernas läslust gynnades av besök från bibliotekarier som tipsade om 

böcker. När detta upphörde valde läraren därför att själv ta initiativ till boktips: 

Nr 4: Dels så försöker jag ha boktips, för jag tyckte det var så bra när 

stadsbiblioteket gjorde det så när de slutade komma tog jag över. Jag läser en liten 

del ur en bok och berättar lite om den och så för att tipsa dem om den. Sen 

redovisar och tipsar eleverna om böcker de läste eller börjar läsa för att kompisarna 

ska få upp ett intresse.  

Läraren säger i citatet ovan att hen inkluderar eleverna i att skapa läslust hos varandra genom 

att de boktipsar varandra. Det som särskiljer denna underkategorin av uppfattningar från de 

andra underkategorierna är den inkluderande aspekten av att läraren ger sina elever en roll i 

skapandet av sin egen och klasskamraters läslust. Läraren ser även att boktips är det som 

främst skapar läslust hos eleverna. 

6.4.3 Den läsande förebilden 
 

Citaten ur intervjuerna speglar alla hur lärarna ser sig själva som läsande förebilder: ”Om man 

är entusiastisk själv och brinner för det så smittar det av sig på eleverna också”. En viss skillnad 

finns i att lärare nummer 2 mer ingående beskriver hur hen genom sin entusiasm, sitt sätt att 

visa upp sin egen läsning och hur hen engagerar eleverna vid läsning skapar läslust: 

Nr 2: Men det är ju det här med att locka eleverna in i det. Än om jag är en trist 

lärare som går in och läser en tråkig bok i entonig stämma och förklarar inget utan 

bara maler på, det är klart då blir ju inte eleverna särskilt intresserade heller. 

Läraren beskriver hur hen går tillväga för att locka eleverna till läsning så som att läsa högt på 

ett intresseväckande sätt. Lärare nummer 1 beskriver att läslust kommer till genom att hen 

som lärare är en förbild och har ett eget intresse för läsning: 

Nr 1: Genom att vara en förebild, att läsa är det viktigaste. Och göra det roligt. Sen 

kommer alla inte läsa sen, det blir väl si och så med deras livsupplevelser men det 

är en annan historia (småskrattar).  

Läraren säger att det är hens eget intresse för läsning som skapar läslust för hens elever. 

Lärare nummer 5 säger att det är engagemang och att visa det egna litterära intresset som 

skapar läslust hos eleverna: ”Jag tror att man måste prata om böcker, själv vara engagerad. Jag 

tänker på högläsning, man ska var engagerad men inte ge upp en bok i början för att den är 
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tråkig”. Läraren menar även att då hen värdesätter läsning och visar det för eleverna ökar det 

deras läslust: 

 Nr 5: Så att de får känna att hon (syftar till sig själv) tycker att det jag läser är 

viktigt och att hon värdesätter det jag läser. När jag började läste vi mest för 

läsandets skull och då tycker inte eleverna det är kul, de blir inte heller engagerade. 

Läraren säger att hen genom att hen visar att hon sätter ett värde på elevernas läsning 

motiverar deras läslust. Likheterna i hur lärarna beskriver hur det egna intresset, 

engagemanget och inställningen påverkar elevernas läslust positivt gör att dessa citat 

tillsammans utgör underkategorin, den läsande förebilden. 

 
 
 

  



 

30 

 

7. Diskussion 
 
 

I följande kapitel kommer metoden för studien att diskuteras samt resultatet jämföras med den 

forskning som tas upp i bakgrunden och delar ur den sociokulturella teorin.  

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen tas urvalets för- och nackdelar upp, analysprocessen och svårigheter med 

den, intervjuernas genomförande, etiska aspekter samt studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

7.1.1 Urvalets för- och nackdelar 

Fenomenografi är tidskrävande, då särskilt analysen. Detta medförde att ett färre antal deltagare 

kunde inkluderas. Då urvalet förändras kan även utfallsrummet bli större (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Fler deltagare kunde därmed ha inneburit en större bredd i de uppfattningar 

som presenteras i resultatet. Det styrda urvalet med svensklärare som undervisar i mellanåren 

var vad Bryman (2008) kallar, ett bekvämlighetsurval för mig då jag där har egna erfarenheter 

från verksamhetsförlagd utbildning och kan relatera till lärarnas berättelser, vilket jag anser 

underlättade analysarbetet där ett visst mått av personlig tolkning måste finnas. Lärarna i 

intervjuerna kom från fyra olika kommuner i Sverige, vilket inte verkade spela så stor roll då 

likheter och skillnader inte var beroende av det geografiska avståndet. Jag anser dock att det 

var en fördel att inte inkludera flera lärare från samma skola eller samma arbetslag då likheterna 

då kan komma från strukturen på den aktuella skolan, exempelvis ett visst arbetssätt som alla 

lärare följer på en skola. En av de intervjuade lärarna valde att svara utifrån undervisning i 

svenska som andraspråk, jag ser dock inte problem med det då formuleringarna om 

skönlitteratur är till största del de samma.  

7.1.2 Analysprocess 

Den metod för analysprocess som Dahlgren och Johansson (2015) presenterar innebar att de 

steg som står nämnda i metodavsnittet ovan sker med papper och att dessa fysiskt sorteras. Jag 

valde att färgkoda intervjuerna för att enkelt kunna spåra urklippta delar till originalintervjun. 

Denna metod var tidskrävande men underlättade även genom att ge överblick över texten från 

intervjuerna. En svårighet med kategoriseringen var att se till skillnader och likheter på ett 

djupare plan, då varje yttrande måste tolkas och det är givetvis inte helt säkert att tolkningen av 

yttrandena samstämmer med informanternas mening. Kategorierna är ibland snarlika men jag 

menar att jag försökte se underliggande olikheter i kategoriseringen. Resultatet är därmed 

präglat av min förförståelse och tolkning. Då denna studie är skriven med fenomenografisk 
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inspiration fann jag det i analysprocessen med kategoriseringar svårt att arbeta ensam. Dahlgren 

och Johansson (2015) menar att det finns fördelar med att kategoriseringen kan diskuteras och 

jämföras mellan fler forskare som alla är insatta i materialet, detta kan öka reliabiliteten i 

kategoriseringen. De som läst och diskuterat min studie har inte varit insatta i materialet och 

därför inte på samma sätt som Dahlgren och Johansson (2015) skriver kunnat bidra med ökad 

reliabilitet.  

7.1.3 Intervjuerna  

Att intervjua per telefon fungerade väl, då både jag och den intervjuade tycktes bli avslappnade 

av att vara på våra respektive platser och kunde läsa i papper och liknande utan att den andra 

parten såg det. I den intervju som gjordes ansikte mot ansikte kunde de små pauser som ibland 

förkommer i intervjuerna bli stressande. Jag valde även efter första intervjun att sätta en 

tidsgräns på maximalt 40 minuter per intervju, då transkribering är en mycket tidskrävande 

process. Intervjumallen användes i alla intervjuerna och fungerade bra, en förbättring skulle 

vara att göra strukturen tydligare då jag i analysprocessen upptäckte att svar som berörde samma 

aspekter kunde uppkomma i helt olika delar av intervjun. Den semistrukturerade intervjun 

fungerar även så att ordningen inte är särskilt viktig, utan frågorna kan ställas i olika ordning 

och det viktiga är att få uttömmande svar (Bryman, 2008). Jag anser dock fortfarande att en 

tydligare struktur hade underlättat analysarbetet. Det var en klar fördel att lärarna innan 

intervjuerna fått information om de olika teman som skulle tas upp, de hade då förberett sig och 

hade mycket att dela med sig av. 

 

I intervjuerna försökte jag använda mig av projektion, del vill säga att bädda in frågorna jag 

egentligen ville ställa i andra frågor för att få svar utan att lärarna skulle kunna svara med färdiga 

svar som de läst i en lärobok. Intervjuerna innehöll därför en del frågor som inte direkt går att 

koppla till mina forsknings frågor. Jag använde mig även av probing för att uppmuntra lärarna 

till att fortsätta berätta och utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 2015). 

7.1.4 Den etiska aspekten anonymitet  

Anonymitet för lärare i studien var en viktig faktor för flera av de deltagande lärarna. Denna 

information gavs redan innan intervjun och jag påminde återigen om detta vid intervjutillfället. 

Lärarna fick även information om att intervjuerna spelades in. Tre av de medverkande lärarna 

nämnde efter intervjun att de inte ville att deras namn skulle vara med då de verkligen delat 

med sig av sina uppfattningar och varit ärliga i sina svar. Jag har av två anledningar valt att 

exkludera vissa delar ur intervjuerna; de delar som exkluderats är ortsnamn och namn på skolor 
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då det i små kommuner blir enkelt att ta reda på vem som sagt vad vilket inte är relevant för 

resultatet. Jag har heller inte valt att skriva ut vilket kön de deltagande lärarna har. Jag ser dels 

inte relevansen i att veta detta för läsare av denna studien, då den inte har något genusfokus. 

Dels tillfrågades deltagarna i intervjustudien inte vilken könstillhörighet de anser sig ha. Hen 

används därför som pronomen i resultatdelen. I intervjuerna finns de formuleringar lärarna 

själva använde. 

7.1.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validiteten i en fenomenografisk studie vilar i hög grad på kommunicerbarhet det vill säga att 

någon annan ska förstå kategorierna och att alla som läser ska kunna diskutera resultaten. 

Tydlighet i beskrivningar kring arbetets faser så som intervjuer och analys är en faktor för 

validiteteten (Kihlström, 2007). Jag har försökt att beskriva kategorierna i resultatet tydligt 

och har noga följt den analysmetod som beskrivs i metoden ovan samt diskuterat denna vidare 

i stycket analysprocess ovan. Intervjumallen finns som bilaga. Då informanterna tillfrågades 

svarade de ibland dröjande eller med oavslutade meningar. Jag valde att enligt (Dahlgren & 

Johansson, 2015) transkribera ordagrant med detaljrikedom, detta för att jag i vissa fall genom 

tolkning kunnat fylla i svaren men i andra fall inte. Det skulle vara inkonsekvent och kanske 

förvränga resultatet om jag tolkat något fel. Dessutom menar jag att oklarheterna och de 

oavslutade meningarna kan ha viss betydelse för informantens uppfattning. Jag valde att inte 

heller återkoppla till lärarna i efterhand för att få förtydliganden då deras spontana svar 

troligen skulle visa deras uppfattning tydligare än tillrättalagda svar. Resultatet är därför en 

balansgång mellan spontanitet och tillförlitlighet. Direkttranskriptionerna har fördelen att en 

kritisk läsare får möjligheten till större insyn. Transkriptionerna har dock förtydligats genom 

användning av skriftspråkliga normer så som skiljetecken. 

Reliabiliteten i denna undersökning skulle kunna prövas genom att någon annan gick igenom 

samma material och då gör ett liknande kategorisystem (Kihlström, 2007). Jag har redan 

nämnt att jag anser att det innebar en svårighet att arbeta ensam i en studie inspirerad av 

fenomenografi. Reliabiliteten hade kunnat bli bättre om jag kunnat samarbeta med andra 

forskare som även de haft fenomenografi som inspiration för sitt arbete. 

Variationen i fenomenografisk studie skulle möjligen kunna generaliseras till en liknande 

kultur som den där den här studien genomfördes men syftet med studien är att visa på olika 

uppfattningar, vilket gjorts. Intervjustudien inkluderar lärare från olika kommuner och skolor i 

Sverige. Skolorna har varierande sammansättning sett till modersmål och socioekonomisk 

tillhörighet. Lärarna har varit verksamma lärare under olika lång tid. Alla lärarna ses som 
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erfarna lärare då de arbetat i skolan under en längre tid. Genom fenomenografiska 

undersökningar får den som läser en insikt i hur andra upplever ett fenomen och kan 

därigenom öka den egna förmågan till uppmärksamhet och förståelse för andras uppfattningar 

om fenomenet. Kanske kan därför läsandet av denna studie gynna lärare och lärarstudenter 

som berörs av skönlitteratur i svenskämnet (Kihlström, 2007).  
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8. Resultatdiskussion 
 
 

I resultatdiskussion diskuteras de resultat som framkommit i studien och vägs mot den 

forskning som tas upp i bakgrunden och delar ur den sociokulturella teorin så som scaffolding. 

Resultatdiskussionen inleds med en förklaring kring hur syftet uppnås genom besvarandet av 

frågeställningarna. Sedan diskuteras delar ur resultatet som relaterar till den tidigare forskning 

som finns i bakgrunden.  

8.1 Frågor för att nå syftet 

Syftet med examensarbetet var att synliggöra olika sätt lärare ser på skönlitteratur i 

svenskundervisningen. Jag utgick från de tre frågorna: Vilka skönlitterära genrer används i 

undervisningen och i vilket syfte används skönlitteraturen?, Hur ser urvalsprocessen av 

skönlitteratur ut? och Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna? Dessa frågor 

ville jag dels skulle visa på lärarnas handling kring skönlitteratur. Begreppet attityd som 

förklaras ovan innehåller en aspekt av att leda människans handlande. Genom att se vad lärarna 

gör menar jag att deras attityd till skönlitteraturen synliggörs. Lärarnas handlande efterfrågades 

i intervjuerna i samband med den första frågan där lärares bakomliggande syften med de olika 

arbetssätten framkom. Frågan kring urvalsprocessen inkluderades för att kunna se om lärarna 

var personligt engagerade i de skönlitterära urvalen, om de aktivt valde litteraturen med 

eftertanke. Valde lärarna att använda samma skönlitteratur som fungerat innan eller den som är 

lättillgänglig (Ewald, 2007)? Molloy (2011) menar exempelvis att det är vanligt att lärarna gör 

som deras egna lärare gjorde. Den sista frågan är den som tydligast pekar på lärarens roll i 

elevernas skönlitteraturläsning. Denna fråga inkluderades då läraren roll är viktig inte bara för 

urvalet av skönlitteratur utan även arbetet med den. Lärarens attityd och kunskaper påverkar 

hur eleverna i sin tur uppfattar skönlitteraturen men även om de faktiskt lär med hjälp av den 

(Ewald, 2007).  

8.2 Det breda svenskämnet  

Svenskämnet tycks mig efter de intervjuer jag haft med lärare som undervisar i svenska, vara 

ett brett ämne som inte begränsas till ett färdighetsämne som Persson (2012) menar. Vissa 

inslag där färdighetsträning poängteras finns i intervjuerna. Lärare 1 nämner exempelvis att 

eleverna måste få möjlighet att öva för att klara de nationella proven. Lärare 2 arbetar 

förberedande inför litteraturhistoria och har därför författare Selma Lagerlöf och Astrid 

Lindgren och deras verk som del i sin undervisning. Thavenius (1999) syn på svenskämnet som 

bestående av de tre delarna färdighetsträning, litteraturhistorisk bildning och 
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erfarenhetspedagogik tycker jag mig ha fått viss inblick i genom intervjuerna då lärarna nämner 

såväl grammatik, ord och begrepp, läsförståelse, läsande utifrån intresse och personlig 

utveckling hos eleverna. Lärarnas olika uppfattningar om syftet bakom skönlitteraturen i 

svenskundervisningen visar enligt mig på att svenskämnet har många olika delar som berör allt 

från elevernas intressen till att utveckla läsförståelse.  

8.3 Genrer och författare informanterna uppgett 

De olika genrer och titlar som framkommit i intervjuerna visar på en stor bredd i vad elever 

möter för skönlitteratur i svenskämnet och skönlitteratur integrerat i andra ämnen. Genrer som 

representeras är allt från självbiografier till religiösa berättelser och spänningsromaner. Fokus 

på kvantitet över kvalitet är något som Ewald (2007) pekar på är vanligt förkommande bland 

lärare som undervisar med skönlitteratur.  Resultatet som presenteras i tabellen tycks enligt mig 

visa på att det för flera av lärarna i studien inte ser kvantitet som den viktigaste faktorn för ett 

lyckat skönlitterärt arbete utan siktar på kvalitet ur aspekten att eleverna ska få möjlighet att 

möta många olika skönlitterära genrer och såväl nutida författare som klassiska författare. 

Eleverna möter då skönlitteratur från olika tider vilket de enligt Läroplanen ska möta 

(Skolverket, 2011). En brist som visar sig i tabellen är att romaner är en överrepresenterad 

genre. De mer utstickande genrer så som manga som framkommit i intervjuerna nämns dock 

bara av en lärare och det framkommer att eleverna själva väljer denna genre och inte läraren. 

Om analysen av genrer däremot ser till vilka genrer var lärare uppgett är variationen av genrer 

trots romanernas dominans ändå god. Skönlitteraturen kommer främst från Sverige, Norden 

och andra västerländska länder, en del av författarna kommer från länder utanför detta område 

men befinner sig nu i den svenska kontexten. Undantag från detta utgör genrerna manga och 

religiösa berättelser som lärarna läst till de olika världs religionerna och myter från olika tider 

och delar av världen. Jag skulle ändå säga att det finns en viss brist i resultatet kring 

skönlitteratur från övriga delar av världen som även det står i Läroplanen (Skolverket, 2011).  

8.4 Syftet med skönlitteratur i undervisningen 

Till skillnad från de andra informanterna uppger lärare 3 att hen använder skönlitteraturen för 

att lugna ner klassen efter lunch och att de då får läsa i sina bänkböcker, enskilt. Att läsa 

skönlitteratur för avslappning är något som Ewald (2007) iakttagit. Persson (2007) menar att 

njutning är ett av de syften som finns till att läsa skönlitteratur men att syftet alltid måste vara 

tydligt. Elever får enligt Brink (2000) mindre tid att läsa skönlitteratur i skolan och då de får 

läsa är det ofta bänkboksläsning som underhållning. Det stämmer dock inte med vad lärarna i 

intervjuerna berättat då bänkboken har ett litet utrymme i jämförelse med högläsning och 
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läsning i samband med andra skolämnen. Bänkboksläsningen har i resultatet av min studie dock 

ingen annan funktion eller syfte än att vara underhållning eller avslappning förutom för en lärare 

som uppger att bänkboken avrundar arbetet för eleverna.  

8.4.1 Skönlitteratur som mer än bänkbok 
 

Efter den första frågan som behandlar syftet till att skönlitteraturen väljs följer svar på vad 

lärarna använder skönlitteraturen till och syftet med det. All intervjuade lärare visar i sina svar 

på en likhet. Lärarna använder skönlitteratur för att undervisa även i samhällsorienterade och 

naturorienterande ämnen samt integrerat dessa med svenskämnet. Fakta och fiktion i 

kombination blir lättare att förstå, då den skönlitterära texten kan bidra till kompletterande 

förståelse kring faktatexten (Brink, 2000). En lärare menar att de drar nytta av de fakta den 

skönlitterära texten ger men andra lärare menar även att det blir en upplevelse för eleverna som 

får dem mer intresserade och inspirerade att arbeta med exempelvis en tidsepok i historia. 

Olsson (2007) menar att skönlitterär läsning inte är vanligt i andra ämnen, men för flertalet av 

lärarna i denna undersökning tycks det motsatta råda. 

 I kategorin ”Se utanför sin lilla bubbla” beskriver lärare 5 hur skönlitteratur väljs för att visa 

eleverna andra aspekter av världen än dem de möter i sin vardag. Läraren menar att utifrån den 

kontext skolan finns i och där barnen växer upp behöver de få tillgång till bredare perspektiv. 

Läraren beskriver hur samhället skolan ligger i har haft många nyanlända vilket i kombination 

med ett litet samhälle lett till problem med rasism. Lärarna har därför kommit fram till att 

använda skönlitteratur för att skapa ett bättre skolklimat. Skönlitteraturen får en roll i att lära 

eleverna om mer än fakta, Ewald (2007) menar att skönlitteraturen ska ge elever kunskaper om 

livet och förståelse kring världen. 

8.4.2 Den sociokulturella teorin och lärarnas praktik 

I kategorin Att utveckla eleverna som läsare poängteras att gemensam läsning skapar lärande. 

Lärarna undervisa genom den gemensamma läsningen om ordkunskap, läsförståelse och 

aspekter som parallell handling och kronologi. Detta har ett klart samband till den 

sociokulturella teorin där lärarens roll blir som den mer kompetente medlärande (Säljö, 2012; 

2011). I intervjun med lärare 4 framkommer att genom högläsningen kan läraren utöva 

scaffolding, stegvis stöttning för att inom den proximala utvecklingszonen minska avståndet 

mellan vad eleverna kan med stöd och vad de kan på egen hand. Gemensamma diskussioner 

och förklaringar tydliggör förståelsen av texten som eleverna på egen hand inte skulle uppnå. 

Lärare 2 beskriver att den gemensamma läsningen ger mer än att eleverna själva sitter och läser. 
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Läraren menar att eleverna når en djupare förståelse genom att läsningen är en gemensam 

aktivitet. Att lära i samspel med andra är en av de grundläggande aspekterna i den 

sociokulturella teorin, att lära i samspel med andra leder till mer lärande än vad en lärprocess i 

ensamhet gör (Säljö, 2012). En av lärarna lägger stort fokus på gemensam läsning då all läsning 

som sker i klassrummet är gemensam läsning. Det anknyter till den sociokulturella teorins 

grund i att lärande sker gemensamt. Läraren utformar alltså sin undervisning utifrån att elever 

lär bäst då lärandet sker gemensamt.  

8.5 Den skönlitterära urvalsprocessen 

I kategorin Gemensamma skönlitterära urval beskriver lärarna hur urvalsprocessen delas 

med kollegor men även med eleverna. Då eleverna involveras i urvalsprocessen genom röstning 

eller genom att de får föreslå skönlitteratur de vill läsa, får de en möjlighet att delta i planering 

av den dagliga undervisningen och få välja aktiviteter vilket finns med som mål i Läroplanen 

(Skolverket, 2011, s. 8). Olsson (2007) uttrycker även att eleverna inte enbart ska få välja 

skönlitteratur att läsa utan även vad som ska göras med den i bearbetningen. Denna aspekt är 

något som inte framkommer i intervjuerna med de fem lärarna som medverkat i studien. 

8.5.1 Likvärdighet genom skönlitteratur 

I kategorin Att utveckla eleverna som läsare beskriver lärare nummer 4 att hen vill 

kompensera för att möta sina elever och jämna ut skillnader mellan olika grupper i närsamhället 

med fokus på skönlitteraturen. Läraren beskriver att området som skolan ligger i och barnen 

bor i är ett utsatt område där många har det svårt och har invandrat till Sverige. Läraren menar 

därmed att boken kanske inte heller har så hög status. Läraren vill att skolan ska ge barnen det 

de inte får hemma och att skönlitteraturen ska vara tillgänglig i skolan. I kategorin Det 

kompensatoriska urvalet beskriver lärare nummer 2 hur hen i litteratur urvalet gör 

ställningstaganden för att kompensera för skönlitteratur hens elever inte mött i sina respektive 

hemländer. Läraren väljer även att framhäva kvinnliga författare då hen menar att mycket 

skönlitteratur, särskilt historiskt sett, är skriven av män. Läraren förbereder även sina elever på 

vilka författare de kommer att möta senare i skolgången och arbetsformer som hen tror kan 

hjälpa dem senare i utbildningen. Detta kan ses som sätt att motverka de klyftor som syns i 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2016) kring likvärdighet mellan olika socio-ekonomiska 

grupper och skillnader mellan skolor som har blivit större. Lärarna utför sitt kompensatoriska 

uppdrag.  
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8.5.2 Bibliotekets betydelse 

Alla lärarna i intervjuerna arbetar med bibliotek på något sätt, vissa mer än andra. Flera av 

lärarna anser att skolbiblioteket inte möter elevernas behov utifrån språk, intresse och ålder. 

Schmidt (2013) menar att även elever saknar en bredd i klassrumsbiblioteken. Lärarna i studien 

har olika arbetssätt och intresse för klassrumsbiblioteken. Vissa lärare ät mycket engagerade 

och lånar ett 50-tal böcker och byter ut dem regelbundet eller tar med skönlitteratur hemifrån 

medan andra endast har ett fåtal titlar i sina klassrum.  En av lärarna från kategorin Inspiration 

till skönlitteratur många gillar har exempelvis lånat böcker till ett genre-brett 

klassrumsbibliotek där böckerna byttes ut med jämna mellanrum. Eleverna hade också tillfälle 

att låna böcker att ta med hem och läsa under deras besök på stadsbiblioteket. Att eleverna 

själva få välja skönlitteratur är viktigt enligt Olsson (2007), de behöver dock stöd i detta urval 

(Schmidt, 2013). Lärare nummer två från kategorin Det kompensatoriska urvalet beskriver 

att läraren uppsöker biblioteket ofta för att söka efter ny skönlitteratur som kan passa 

elevgruppen. Olikheter förekommer i hur skolor erbjuder elever att besöka bibliotek (Ewald, 

2007), de olikheterna blir tydliga även i min studie. Hur eleverna får besöka och använda sig 

av bibliotek ligger mycket på lärarens intresse och motivation för denna litteracyaktivitet.  

8.6 Lärarens del i elevernas läslust  

Dambers (2010) studie visade att de främsta faktorerna för goda prestationerna och intresset för 

läsning av skönlitteratur rörde läraren och lärandet i sig. Lärarens förväntningar på elevernas 

prestationer påverkade deras lärande positivt. Skolan och läraren är inte den enda faktor som 

påverkar elevers läslust, den påverkas även av tillgången på litteratur hemmet och familjens syn 

på läsande och litteraturen (Brink, 2000). Men om barn ska komma att tycka om att läsa behöver 

de utveckla förmågor som att identifiera sig med det de läser (Schmidt, 2013). Denna förmåga 

lärs genom kommunikativ bearbetning av det lästa (Molloy, 2011). Skolan och läraren får då 

en viktig roll i att erbjuda eleverna undervisning om skönlitteratur och även för att kontrastera 

hemmets syn på litteratur. Lärarna i intervjuerna ser olika på sina roller i att skapa läslust hos 

eleverna. Lärare 3 ser sin roll som att hen ska se till att eleverna har skönlitteratur i sin närhet 

och har även ett individuellt perspektiv på elevernas behov för att utveckla läslust. Lärare 4 ser 

det som viktigt att hen kan tipsa sina elever om bra böcker och att eleverna i sin tur ska kunna 

tipsa varandra. Den mest framträdande synen är dock den de tre övriga lärarna förmedlar i 

kategorin Den läsande förebilden. För dessa lärare handlar det om att visa entusiasm, sitt eget 

läsintresse och att prata om skönlitteratur med eleverna.  
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8.7 Slutsats 

Mycket av det som i den tidigare forsningen i studiens bakgrund klingar negativt så som lite tid 

för läsning, kvantitet över kvalitet och liten användning av den skönlitterära boken i 

undervisningen visar sig inte i resultatet i det här examensarbetet. De flesta av lärarna har 

mycket tankar kring varför de använder skönlitteratur, på vilket sätt och vad skönlitteratur kan 

vara utöver en bänkbok. Lärarna uppfattar den skönlitterära boken som allt från en möjlighet 

till verklighetsflykt när livet blir trist, ett sätt att se på andra och världen på nya sätt, ett sätt att 

lugna en klass och ett sätt att överbygga kulturella skillnader. Min slutsats är att lärare har 

många och breda uppfattningar kring skönlitteratur och skönlitteratur en mångfasetterad roll 

inom svenskundervisningen.  

8.8 Vidare forskning  

Materialet från intervjuerna var mycket brett och många intressanta aspekter kring 

skönlitteraturen i praktiken passade inte in i mitt syfte. Vidare forskning skulle kunna se till hur 

olika arbetsformer i praktiken och skolbibliotekens funktion och utformning påverkar lärarnas 

arbete med skönlitteratur men även elevaspekter så som inlärning och intresse för skönlitteratur. 

Då många av informanterna nämnde biblioteken som en viktig faktor för arbetet med 

skönlitteratur i svenskundervisningen kan det vara intressant att fokusera på biblioteken. En 

annan intressant vinkling kan vara svenska som andraspråks undervisning och inlärningen av 

ett andra språk genom skönlitteratur. Formerna för lärares fortbildning om skönlitteratur kan 

också vara intressant att forska i, då såväl informanterna som tidigare forskning visar på att 

fortbildning i detta ämne är eftersatt. En studie som behandlar läslyftet som många kommuner 

väljer att genomföra de närmaste åren kan visa på vad en nationell satsning på läsning kan ge 

för effekter för aktörer inom skolans värld så som elever och lärare.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

 

Arbetslivet  

Hur länge har du varit lärare? 

Har du haft andra arbeten? 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Vad i svenskämnet tycker du är mest intressant att undervisa om? 

Brukar du läsa på fritiden? Vad, när? 

Delar du med dig av dina litterära upplevelser till eleverna? 

Titlar och genrer 

Vilka skönlitterära böcker har du använt i undervisningen på något sätt? 

- högläsning 

- arbeten enskilt i liten grupp eller helklass 

- bänkbok 

- grupparbeten 

- teman 

Urvalsprocess 

Varför valde du just de böckerna? 

Hur gick urvalsprocessen till? 

Besöker ni biblioteket? (få välja böcker själva varierat utbud) 

- Hur ofta, när, under vilka former, varför 

Skulle du vilja att några åtgärder gjordes på skolan för att förändra arbetet med skönlitteratur? 

- Bibliotek, fortbildning, temaområden.  

Syfte med skönlitteratur 

Vilken del av skönlitteratur i undervisningen tror du att eleverna uppskattar mest? 

- Varför, hur ser du det, har du några exempel? 

Hur använder eleverna bänkböcker i din klass?  

Vad tror du är viktigt att eleverna möter i skönlitteraturen? 

- Varför och hur gör de det? 

Hur mycket tid skulle du säga ägnas åt skönlitterär läsning av olika slag i klassen? 



- Hur sker läsningen, vad görs med det som läst, bearbetning 

Har du använt skönlitteratur för att integrera olika ämnen? 

- Vilka varför / varför inte? 

Påverkar LGR 11:s formuleringar kring skönlitteraturen, hur du arbetar med den? 

- På vilket sätt?  

- Hur tror du att du skulle göra annars? 

Har ni på skolan/arbetslaget haft några speciella läsaktiviteter? 

- Läslyftet, läsprojekt. 

Påverkar forskning hur du undervisar om skönlitteratur? 

Hur arbetar du för att öka motivation hos elever att läsa, skapa läslust? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


