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ABSTRAKT 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i 
undervisningen samt syftet med användningen. Vi har också undersökt hur lärare och 
pojkar respektive flickor upplever användandet av skönlitteratur i undervisningen. 
Metoden som valts för insamling av data är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi 
har intervjuat lärare och elever som är verksamma i grundskolans år tre. Resultaten visar 
att lärare använder skönlitteratur på flera olika sätt i skolans verksamhet. Lärare 
beskriver att arbetssätten med skönlitteratur ofta har ett klart syfte. Lärare upplever 
användning av skönlitteratur som positiv och anser även att skönlitteratur kan bidra till 
en varierad undervisning. Pojkar och flickor är olika och upplever inte användning av 
skönlitteratur på samma sätt. Dessa upplevelser anser vi har sitt ursprung från ett 
genusperspektiv. Intresset är en kategori som styr valet av en skönlitterär bok både för 
pojkar och för flickor.  De båda könen har ofta väldigt olika intresseområden då det 
gäller val av skönlitterär bok. Upplevelsen av det specifika arbetssättet där skönlitteratur 
är integrerat skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor. Pojkar arbetar gärna med 
praktiska arbetssätt och samtidigt som flickor ofta vill samtala och läsa själva. Vårt 
resultat visar tydliga skillnader på pojkar och flickors upplevelser.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi har valt att skriva om hur skönlitteratur används i skolan och hur det upplevs av 
lärare och elever. Under tiden vi läste kursen Svenska och matematik för barn uppkom 
vårt intresse för skönlitteratur i undervisningen. Det var också något som föreläsarna 
förespråkade och var intresserade av. Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning 
insett hur viktigt det är för barn att lära sig läsa på ett varierat och lustfyllt sätt. För att se 
om teorin vi läste om i kursen Svenska och matematik för barn även användes i 
praktiken valde vi att genomföra den här studien. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) tar i rapporten Att läsa och skriva upp att 
kunskapssamhället idag ställer höga krav på förmågan att förstå och utnyttja tryckt och 
skriven information. Vidare krävs god läsförmåga för att kunna fungera som person i det 
sociala samspelet. Viktiga kvaliteter är att kunna värdera, orientera och förstå text (a.a.). 
 
Rygvolds (2006) menar även att läsning är och har blivit en viktigare del i vårt samhälle. 
Hon skriver också att för att fungera maximalt i det nya informationssamhället är det 
nödvändigt att ha goda läs- och skrivfärdigheter. Mångfalden av information kommer att 
skapa ett behov av större anpassningsförmåga i läsningen och man måste kunna läsa på 
flera olika sätt som till exempel skumläsning och översiktsläsning. Det ställs också 
högre krav på läsförståelsen (a.a.).   
 
Vi anser även att vår studie är intressant för allmänheten och inte bara för verksamma 
lärare. Vi vill se hur skönlitteraturen kan forma olika förmågor och kvalitéer hos elever 
som de kan använda sig av i sitt framtida liv. Kanske är en ökad kunskap inom vårt 
valda område svaret på elevernas möjligheter att klara kunskapsmålen.  
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2  BAKGRUND 

2.1  Definition av skönlitteratur 
 
Enligt NE (Internet 1) beskrivs skönlitterära böcker som kapitelböcker, bilderböcker, 
storböcker, småböcker, sagor och kortare berättelser. 
 
Vi kommer i vårt arbete att definiera skönlitteratur som längre kapitelböcker som mest 
består av text, inte bilderböcker. Även så kallad underhållningslitteratur går under vår 
definiering. I skönlitteraturen ingår flera olika genrer som till exempel sagor, dikter och 
berättelser. 
 

2.2  Styrdokument 
 
Enligt Lpo 94 ska undervisningen anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och 
behov. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för undervisningen 
och skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt (a.a.). 

I kursplanen för svenska i grundskolan beskrivs att ämnet svenska syftar till att ge 
eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga. De förmågorna är att tala, 
lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. 
Språkförmågan är viktig både i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas 
språkutveckling. ”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 
identiteten” (sid 96). 

 
Skönlitteratur bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. 
Skolan ska arbeta för att varje elev utvecklar sin fantasi och lust att lära. Det här kan 
ske genom att läsa skönlitteratur samt att de gärna läser på egen hand och av eget 
intresse. Skolan ansvarar för att varje enskild elev efter genomgången grundskola ska 
kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 
länder. De ska även kunna läsa facklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen 
samt kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det. 
Eleverna skall kunna läsa, reflektera och sätta in i ett sammanhang några av de mest 
kända skönlitterära verk och författare. Skönlitteraturen öppnar nya världar och 
förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 
Skönlitteraturen hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten (a.a.). 
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2.3 Skönlitteratur i undervisningen 
 
Smith (2003) skriver att den viktigaste synen på läsinlärning och läsning är att barnen 
själva uppfattar sig som medlemmar av ”de läskunnigas förening” (Smith, 2003 (s 219)). 
De måste se sig själva som läsare. Han säger vidare att läsning är ett sökande efter 
mening och betydelse. Barn måste kunna ställa meningsfulla frågor till de texter som de 
får att läsa. Han menar att om texterna är obegripliga och tråkiga till exempel är det 
knappast förvånande att barn inte vill eller kan läsa dem. Det är viktigt att hitta litteratur 
som är meningsfull för barnen (a.a.). Engstrom & Hunter (2007) påpekar också i sin 
artikel hur viktigt det är att använda sig av skönlitteratur som eleverna känner igen sig i. 
Det är också av stor vikt att utgå från elevernas egna förutsättningar. De menar även att 
detta kan underlätta och förbättra elevernas minnesförmåga (a.a.). Alleklev & Lindvall 
(2001) anser även att läsning måste kännas meningsfull och givande för barnen. 
Texterna måste handla om sådant som eleverna redan vet något om, texter som de kan 
koppla till sina egna erfarenheter (a.a.). Smith (2003) påpekar också att världen som 
eleverna möter med hjälp av litteraturen måste ha något med deras egen värld att göra. 
För att få ut bästa möjliga resultat måste eleverna ges möjligheter till att känna igen sig, 
hålla med, jämföra, bli ledsna eller arga och så vidare (a.a.). 

2.3.1 Skönlitteratur som pedagogiskt hjälpmedel 
 
Amborn & Hansson (1998) beskriver ett sätt att jobba med skönlitteratur, är så kallad 
närläsning. Det innebär att man går in och delar upp texten i mindre delar, arbetar sedan 
med den valda delen för ett visst syfte. Möjligtvis finns det ett intresse av att diskutera 
känslor vid den aktuella tidpunkten. Vissa använder även närläsning som ett sätt att 
hjälpa eleverna in i en text. Om eleverna inser att de kan läsa ut mycket av en text ökar 
också självförtroendet i läsningen. Med den här metoden är det läsaren som står i 
centrum och inte texten. Det går att fördjupa sig i texten och titta på den från många 
olika synvinklar. Man kan till exempel observera verb, substantiv eller innehåll i texten. 
Sedan kan man samtala utifrån det valda i texten. Det här är en metod som går att variera 
på många olika sätt beroende på vilket perspektiv du väljer att titta på texten med. Dessa 
samtal, om de genomförs regelbundet och med ödmjukhet kan innebära att de första 
sidorna i en bok inte längre känns svåra eller hotande för eleven. Eleverna vågar då 
”kasta sig” över boken med större tillförsikt och självkänsla (a.a.). Alléklev och 
Lindwall (2001) skriver också att elevernas intresse för läsningen ökar när läraren läser 
för dem. När läraren läser med barnen ökar deras självförtroende som läsare och 
skrivare. Frost (2002) anser att det länge funnits kunskap om hur viktigt det är för ett 
barns språkutveckling att vuxna läser högt för dem. Genom att barn får lyssna på 
högläsning av skönlitteratur förstärks deras språkliga begrepp och lär sig känna igen 
språkliga sammanhang. Smith (2003) menar också att det är viktigt för barn att få 
möjligheten att lyssna till skönlitteratur. Smith (2003) poängterar också hur viktigt det är 
att boken som läses högt ur måste verkligen vara meningsfull och intressant för åhörarna 
(a.a.). Molloy (1996) skriver även hon om hur nyttigt och lärorikt det är att barn läser 
högt för varandra, och att de efteråt lär sig att ge varandra respons (a.a.). Det är viktigt 
att lära sig i tidig ålder att ge och ta emot positiv kritik beskriver även Smith (2003).  
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Alléklev & Lindwall (2001) anser att vuxna spelar en stor roll när det gäller att hjälpa 
barnen att begripa och tolka en text (a.a.).  Läraren agerar i författarens ställe, läraren ska 
läsa med en förtjusning, som ska stimulera barnen till ett behov och en önskan att lära 
sig läsa. När läraren läser och har eleverna som åhörare kan de diskutera innehållet och 
läraren kan dra elevernas uppmärksamhet till nya ord. Nilsson (1997) anser att eleverna 
ibland även kan bli intresserade och nyfikna på författaren till boken de läst. Då kan man 
diskutera den information som finns tillgänglig om författarens liv och levnadssätt. Se 
hur eleverna tolkar och förhåller sig till det som är intressant kring författaren. Det kan 
förefalla sig så att författaren finns i närheten, och då finns möjligheten att bjuda in 
honom eller henne för ett samtal kring boken. I fall det här inte är möjligt är ett 
alternativ att eleverna skriver ett brev till författaren. Här är det viktigt att informera 
eleverna att författare får många brev och att det kan dröja innan de får svar, eller kanske 
inte får svar alls och så vidare. Det finns här möjlighet till att eleverna ritar bilder och 
skriver texter till författaren som handlar om just den bok de har läst. I elevernas 
skrivprocess är det viktigt med en mottagare, och att skriva till författaren själv kan 
skapa ett stort intresse hos eleverna (a.a.). Alléklev & Lindwall (2001) menar också att 
diskussion och reflektion även kan bidra till att eleverna tar större ansvar för sin egen 
inlärning. Böcker som är läsvärda stärker troligtvis barnens självförtroende och 
övertygar dem om att läsning är roligt och spännande. Det är viktigt att läsningen alltid 
upplevs som positiv samt något man vill fortsätta med. När barnen når det stadiet att de 
finner mening i texterna, lägger de även märke till böckernas makt, att roa, utmana, 
tillfredsställa och förskräcka (a.a.). En sådan belöning ökar barnens motivation till att ta 
sig an en ny text. Syftet är att göra barnen till självständiga läsare vilket endast kan 
åstadkommas om de får pröva sig fram och om de vågar ta risker. Läsning och skrivning 
bör alltid finnas med i alla aktiviteter som utförs. Språket används för kommunikation 
och har alltid en innebörd och mening (a.a.). Läsning och skrivning får inte bara ses som 
färdigheter. Dessa måste alltid beskrivas i termer av motivation, inställning, självkänsla, 
förståelse, meningsfullhet, kompetens och utveckling. Uppmärksamma lärare ser till att 
barnen är säkra och har självförtroende för att gå vidare till nästa nivå. Läraren måste 
förstå läs- och skrivprocessen och kunna föra en nära dialog med barnen. Genom att låta 
eleverna skriva på lek inleds skrivprocessen, då det visas vad barnen faktiskt kan och det 
syns även i utvecklingen av skriftspråket och talspråket (a.a.). Nilsson (1997) påpekar 
också att litteraturen sak utgå från elevernas behov och erfarenheter, inte tvärtom.  
Eleverna ska också genom litteraturen och på sina egna villkor tillägna sig en mer 
formell språklig kompetens. Tematisk undervisning innebär bland annat att olika ämnen 
integreras till en helhet. Olika färdigheter som till exempel att kunna skriva och läsa. Det 
är två färdigheter som övas i funktionella sammanhang och det tematiska innehållet står 
i fokus. Den tematiska undervisningen är även kopplad till innehållet i undervisningen. 
Innehållet i en tematisk undervisning ska vara tydligt kopplat till elevernas 
vardagserfarenheter och även till deras vardagliga förståelse av olika samhälleliga 
förhållanden och företeelser. Ytterligare ett utmärkande drag för den tematiska 
undervisningen är att den ska vara oberoende av de traditionella läromedlen som 
används i skolan. Olika typer av skönlitterära texter ska även utgöra centrum för det 
kunskapssökande arbetet (a.a.). 
 
Det viktigaste enligt Chambers (1995) är att själva samtalet, texten och tolkningen av 
texten som ett litterärt konstverk är det viktigaste. Nilsson (1997) skriver att man ska 
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utgå från närläsning av texten, därefter inleda samtalet utifrån olika infallsvinklar för att 
understödja elevernas tankar och tolkning av texten. Chambers (1995) menar också att 
det här är vad litteraturläsning handlar om. Men å andra sidan anser Chambers (1995) att 
skönlitteraturen inte ska styras av ett undervisningsinnehåll som knyter an till elevernas 
erfarenheter. Han beskriver att läsningen och skönlitteraturen är själva innehållet i sig 
och att eleverna ska tränas till att bli drivna läsare av skönlitteratur. För att underlätta 
boksamtalet och möjliggöra förståelsen och tolkningen av texten samt att utveckla ett 
avancerat läsande bryter läraren in i elevernas erfarenheter och intresse (a.a.). Även 
Nilsson (1997) säger att elevernas erfarenheter får kvalificera sig till texten, eller att man 
använder sig av elevernas erfarenheter för att kunna fördjupa sig i texten. Litteraturen, 
texten och tolkningen är det centrala (a.a.). Alléklev & Lindvall (2001) skriver om att 
huvudtankarna bakom metoden, som också kallas Whole Language, är att arbeta med 
hur barnen lär sig och att lära barnen ge sig själva hjälp. Det är oerhört viktigt att börja 
där barnet befinner sig och utgå ifrån det barnet redan kan (a.a.). När eleverna har den 
kunskapen går läraren sedan vidare och placerar kontinuerligt barnet i centrum. Det är 
viktigt att barnen får läsa olika former av böcker då barnen lär sig läsa genom att läsa. 
Det är oerhört viktigt att finna böcker med ett innehåll som barnen upplever vara 
intressant (a.a.). 
 
Ytterligare ett sätt att förbereda ett samtal kring litterära texter är att eleverna skriver en 
så kallad läsdagbok, Nilsson (1997). Det är en metod som kräver träning och är eleverna 
inte vana vid det måste mycket arbete genomföras för att komma fram till ett bra 
arbetssätt. Nilsson (1997) menar vidare att det är en positiv metod som är både 
utvecklande och intressant. Men i början handlar det om ren envishet. Själva metoden 
går till så att man avbryter läsningen en kort stund. Eleverna får då anteckna i en speciell 
bok sådant som de har kommit att tänka på under läsningen. Vilka tankar har väckts? 
Vilka känslor väcktes när du läste? Var det något som de inte förstod?  
Frågeställningarna som eleverna ska fundera kring ska vara öppna och även uppmuntra 
dem att förhålla sig intellektuellt och känslomässigt till det lästa. I början kan man räkna 
med att det kan vara svårt för vissa elever att skriva någon text i sin läsdagbok medan 
andra kanske bara sammanfattar vad de har läst. Många erfarenheter visar dock att 
eleverna efter hand börjar skriva mer reflekterande och eftertänksamt. Ett bra sätt att 
uppmuntra eleverna är att inleda varje läspass med att de får läsa igenom vad de skrev 
gången innan. När boken senare är färdigläst kan eleverna läsa igenom hela sin 
läsdagbok och kanske delar av dem för varandra. Som lärare finns också möjligheten att 
låta läsdagboken vara helt anonym, här gäller det att vara tillmötesgående och se till 
olika individers åsikter skriver Nilsson (1997). Även Alléklev & Lindwall (2001) menar 
att skrivning påverkar barnens läsning. De blir goda läsare eftersom de blir 
uppmärksamma på texten samtidigt som de skriver. Genom att närma sig läsningen på 
olika sätt effektiviseras läsundervisningen. Intresset hos barnen ökar när läraren läser för 
dem, läser med dem och även när barnen har möjlighet att läsa själva. Detsamma gäller 
med skrivundervisningen. Det är viktigt att använda sig av olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder, bland annat ljudmetoden, LTG, läsning på talets grund och 
Whole Language. Det blir inte samma effekt om endast en metod används. Det är viktigt 
att läraren har en flexibel inställning till hur metoderna ska kombineras för att nå fram 
till det bästa resultatet hos varje enskilt barn. En och samma blandning passar inte för 
alla barn (a.a.). Miljön i klassrummet påverkar inlärningsprocessen. Ett klassrum som är 
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fyllt med böcker, bilder och text lockar ofta till läsning. När läraren läser för och 
tillsammans med barnen ökar deras självförtroende som läsare och skrivare. Det får dem 
förhoppningsvis att ta större ansvar för sin egen inlärning (a.a.). 
 
Många elever tycker det är roligt att spela teater i skolan, vilket man kan betrakta som ett 
ritualiserat samtal enligt Nilsson (1997). Alla skönlitterära böcker innehåller många 
olika samtal och händelser som passar att dramatisera. Det går att göra dramatiseringen 
snabbt och improviserat som ett enkelt rollspel. Eller går det att lägga ner mer arbete 
genom att skriva repliker, planera och öva innan man spelar upp. Låt eleverna två och 
två eller i grupp själva välja var sin händelse ur boken som de vill gestalta och sedan kan 
de spela upp dem i kronologisk ordning. Ett annat alternativ är att flera grupper spelar 
upp samma scen för att sedan samtala kring skillnaderna/likheterna från de olika 
dramatiseringarna. En form av rollspel kan också innebära att låta eleverna kliva in i 
fantasin och göra en fiktiv intervju med någon av bokens karaktärer. En elev får då 
föreställa att han är den personen i boken och de andra kan ställa olika frågor. En annan 
möjlighet är att eleverna själva väljer ut någon person ur boken och spelar upp en 
situation som de själva hittat på, som inte alls har med boken att göra. Sedan får de agera 
som de tror att karaktärerna i boken skulle ha agerat i just den situationen. Det kan då 
vara roligt att välja centrala, dramatiska eller kritiska situationer, som till exempel ett 
gräl eller den första förälskelsen. Det går även att välja en kritisk händelse i boken och 
sedan ändra på den. Eleverna kan reflektera över till exempel vad som skulle ha hänt om 
personen gjort så istället? Vad blir det för konsekvenser? Ett skrivande eller berättande 
utifrån det här perspektivet blir i regel oftast väldigt intressant om eleverna kan enas om 
att skriva eller berätta om samma scen eller händelse (a.a.). Det är även så att barn har 
ett stort behov av att röra sig och uttrycka sig. Det kan då vara bra att koppla flera olika 
aktiviteter till läsning och bokens innehåll anser Nilsson (1997). Det kan sjungas sånger 
som barnen kan associera till, eller låta barnen berätta sagor. Eller låta barnen berätta 
något som de kommer att tänka på när de läser just den boken till exempel. Det går att 
leka lekar som är att kopplade till bokens innehåll. Eleverna kan hitta på egna berättelser 
tillsammans, där en elev fantiserar och berättar medan en annan elev skriver. Ytterligare 
en praktisk aktivitet kan vara att låta eleverna bygga miljöer och platser med hjälp av till 
exempel lera eller papier-maché (a.a.) 
 
Det mest oreflekterade sättet att använda sig av litteraturläsning i undervisningen är att 
utnyttja den som ren tidsutfyllnad menar Nilsson (1997). I dagens skola har vanligtvis 
varje elev sin egen bänkbok som har lånats på skolbiblioteket, men det förekommer även 
att eleverna tar med sig egna böcker till skolan (a.a.). Arbetet med bänkboken går oftast 
ut på att, när det är en lucka mellan olika uppgifter fylls dessa genom att läsa i sin 
bänkbok under tiden man väntar på att sina klasskamrater ska bli klara. Detta system 
kallas bänkbokssystemet. Nilsson (1997) skriver också att användandet av skönlitteratur 
som bänkbok fyller två funktioner. För det första blir läsningen i bänkboken en buffert 
som fyller ut de tomrum som skapas mellan de olika momenten i undervisningen, 
eftersom alla elever arbetar i olika takt och med varierande engagemang. Eftersom de 
som arbetar lite långsammare behöver lugn och ro i sitt arbete passar tyst läsning i bok 
alldeles utmärkt. Den andra funktionen med läsning i bänkbok är att den helt enkelt 
tränar läsningen. Bänkboksläsningen följs inte ofta upp utan möjligen kan den leda till 
någon kort recension eller resumé av innehållet (a.a.). Molloy (1996) skriver att efter 
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färdigläst bok ska eleverna föra fram sina åsikter genom bokrecension. Att skriva en 
recension medför att elevens åsikter beskrivs på ett fylligare och utförligare sätt än att 
bara svara på frågan, Vad tycker du? Texterna som eleverna skrivit kan bli mycket 
varierande i kvalité. Ibland förekommer rena avskrivningar av bokens baksida och 
ibland kan en recension innehålla ett längre bokreferat. En recension förknippas ibland 
av eleverna som pliktläsning istället för lustläsning (a.a.). 
 
Bok och band är en annan metod som Amborn & Hansson (1998) skriver om. Där 
använder elever och lärare sig av inlästa texter tillsammans med böcker. Det är en bra 
metod att använda sig av i arbetet tillsammans med de osäkra läsarna (a.a.). Det blir 
lättare för dem om de kan lyssna på bandet samtidigt som de följer med i texten. För att 
ett boksamtal ska bli givande, inspirerande och skapa livfulla diskussioner krävs det att 
läsupplevelserna är gemensamma, antingen i grupp eller i helklass (a.a.). Det är inget 
som hindrar att flera elever lyssnar vid samma tillfälle eller att fler språk är aktuella i 
gruppen.  
 

2.4 Lärare och elevers upplevelser av 
skönlitteraturanvändning 

2.4.1 Positiva upplevelser 
 
Ewald (2007) skriver om hur lärare berättar om vilken språkutvecklande kraft 
skönlitteraturen äger. Lärarna ser hur de elever som läser får ett rikare språk än de som 
inte läser skönlitteratur. Det kan också dras tydliga kopplingar mellan elevers läsning av 
skönlitteratur och deras skrivutveckling. Det är också ofta så att skönlitteraturen 
underlättar att formulera sina tankar till ord (a.a.). Det som läraren anser är det viktigaste 
är att barn får känna hur trevligt det är att vara lite allmänbildad, att det är roligt att 
förstå hur saker och ting egentligen hänger ihop. Lärarna menar vidare att 
skönlitteraturen kan fylla en viktig roll här, att den ger nycklar till livet. Genom att läsa 
mycket skönlitterära böcker och texter i skolan och inte minst hemma beskriver läraren 
att det kan hjälpa barn att finna egna strategier och vägar för det egna kommande livet 
(a.a.). Läsning av skönlitteratur är bra för alla och Amborn & Hansson (1998) påpekar 
vilka positiva egenskaper och förmågor läsningen av skönlitteratur utvecklar. Dessa 
förmågor kan vara fantasifullhet, kreativitet, ökad språklig kompetens, större empatisk 
förmåga, ökade kunskaper. Läsningen ger också tillfällen till avkoppling och förströelse. 
Läsning av skönlitteratur kan också ge en möjlighet att fly till något eller från något, ge 
en känsla av skydd och gömställe. Läsningen av skönlitteratur kan också ge en stor och 
viktig stimulans för barns begreppsbildning (a.a.). Chambers (1995) beskriver hur barn 
ofta uttrycker sig snabbt och korthugget. Barn talar ofta med sina kamrater om böcker de 
läst, men på ett helt annat sätt än om de skulle tala med sin lärare eller skriva. All 
läsning kräver sin insats i form av tid och ansträngning, energi och uthållighet (a.a.). 
Ewald (2007) anser att elever lyssnar gärna och aktivt när någon lärare eller annan läser 
högt. Det är ofta så att eleverna lyssnar koncentrerat och engagerat i samband med 
högläsningen. Högläsningen inbjuder också ofta till kortare pratstunder mellan eleverna, 
men dessa är ofta korta och inte alls störande (a.a.). De mer fysiskt aktiva eleverna 
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upplever ofta att det är mer trivsamt att lyssna till någon annan som läser högt. Då kan 
eleverna sitta och drömma sig bort till den världen som den lästa texten erbjuder, istället 
för att själva försöka nå den i sin egna tysta läsning. Elever som redan har ett stort 
läsintresse finner, ju äldre de blir nya, större läsfärdigheter (a.a.). 
 
Brodow & Rininsland (2005) beskriver att det inte längre är så stort antal elever som är 
ifrågasättande och ovilliga till att läsa. Situationen enligt flertalet lärare har blivit bättre 
de senare åren och många elever förstår att det är betydelsefullt att läsa skönlitteratur 
och/eller frivilligt anser att det är underhållande. Flertalet elever anser att lärarens egen 
entusiasm smittar av sig på eleverna och är förmodligen den viktigaste och största 
faktorn för att uppmuntra ett läsintresse (a.a.). I motsats till lärarna i de senare åren 
upplever inte lärarna som arbetar i de tidigare åren så mycket motstånd till skönlitteratur 
i undervisningen. Det är troligtvis på det viset för att den text och innehåll som erbjuds 
är väl lämpad och stimulerande för de elevernas intressen och krav (a.a.).  
 
I rapporten från skolverket, Att undervisa elever med svenska som andraspråk (2002), 
beskrivs hur elever med ett annat modersmål än svenska upplever att de får nya ord 
förklarade i sitt sammanhang i skönlitterära böcker och texter. Dessa texter och böcker 
gör så att dessa elever gärna vill tala och diskutera innehållet med andra. De föredrar 
skönlitterära texter och böcker framför renodlade läroböcker (a.a.).  

2.4.2 Negativa upplevelser 
 
Det som oroar lärarna är att de barn- och ungdomsböcker som finns, inte alltid men ofta 
innehåller ett allt mindre nyanserat och varierat språk vilket kan bidra till ett försämrat 
ordförråd. Ett exempel som lärarna nämner är Bert-böckerna. De lärare som är 
intresserade av att integrera skönlitteratur i sin undervisning är ofta av den meningen att 
eleverna ska omges av stora mängder av litteratur Ewald (2007). 
 
Det är ofta så att en del elever upplevs av läraren att de har en god läsförmåga, men inte 
orkar bearbeta skönlitterära böcker och texter som är av lite tjockare art menar Ewald 
(2007). Många elever säger sig inte vara tilltalade av att läsa själva eftersom de upplever 
det så besvärligt (a.a.). Läraren väljer då enklare böcker åt dessa elever. Följden av detta 
blir ofta att eleven inte tycker att läsningen är intressant.  Flera elever som fastnat i de 
enkla böckerna har klarat av de lite tjockare böckerna eftersom de blivit introducerade 
för skönlitterära böcker som fångat just deras enskilda intresse (a.a.). 
 
Brodow & Rininsland (2005) skriver att många elever upplever att de inte hinner läsa i 
skolan fast de gärna vill, eftersom de har så mycket annat att klara av först. Klyftan 
mellan de beskrivna eleverna blir större och större i takt med att eleverna blir äldre. I 
rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2003) beskrivs den så kallade 
Matteuseffekten (”De starka blir starkare och de svagare blir svagare.”) Rygvold 
(2001) s 83) och hur de barn som faller offer för den är de barn som inte läser bra och är 
i svårigheter. De barnen väljer allt lättare texter och läser på det viset mindre. Det här 
leder till att de som läser bra läser mera och de barn som inte läser bra läser mindre 
(a.a.).  
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Nilsson (1997) menar att elever i svårigheter upplever bänkboksläsning med 
skönlitteratur meningslös och kommer aldrig underfund med vad den egentligen går ut 
på. Dessa elever upplever läsningen som en aktivitet utan mening och betydelse. Det här 
leder senare till att eleverna försöker, om det är möjligt, att undvika att läsa, och då i 
synnerhet skönlitteratur (a.a.). 
 

2.5 Genus 
 
År 1842 grundlade staten folkskolestadga som folkundervisning i Sverige. Orsaken var 
det nya industrisamhället som började växa fram och krävde att befolkningen inte bara 
skulle kunna läsa utan också ha skrivkunnigheter och färdigheter i räkning. Programmet 
som handlades såg mycket lovande ut. I varje socken och i varje stadsförsamling skulle 
det finnas minst en skola med en utbildad lärare. I undervisningen ingick läsning, 
skrivning, räkning, kristendom med biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, 
gymnastik och sång. Närvaron i skolorna var dessvärre mycket låg i början, speciellt av 
flickor. Föräldrarna ansåg nämligen det vara viktigare att deras döttrar hjälpte till i 
hemmen istället för att få en utbildning. För att flickor skulle få ta del av den nya 
folkundervisningen anpassade man i vissa skolor särskilda minikurser för flickor där 
kunskapskraven var betydligt mindre än för pojkar. Detta bidrog till att flickor fick en 
mindre roll i skolan än pojkar skriver Hartman (1995). 
 
Under de första och sista skolåren är pojkars dominans som störst skriver Wernersson 
(1995). Om man jämför med flickorna hörs och syns de mycket mera och detta kan man 
anta påverkar elevers uppfattning om hur flickor och pojkar ska vara i skolan. Giddens 
(1994) påpekar att barnet är starkt påverkad av de förebilder de haft redan sen födseln 
och detta visar sig i elevens uppfattning om elevrollen i skolan. Det som händer i 
klassrummet under de tidiga åldrarna är därför viktiga att undersöka eftersom det som 
händer där kommer att ha stor betydelse för hur eleven kommer att se på sig själv under 
den fortsatta skoltiden (a.a.). 

 
Wernersson (1995) anser att skillnader mellan könen i skolan inte bara beror på att 
flickor och pojkar är biologiskt olika. Könsskillnader skapas inte bara socialt utan även 
kulturellt och historiskt. Den sociala rollen/beteendet en elev får i skolan påverkas 
naturligtvis av både lärarens och klasskamraternas beteende (a.a.).  
 

 ”Även om det är så att flickor är på ett sätt och pojkar på ett annat så är det ändå i 
stor utsträckning när de konfronteras med varandra, relaterar sig till varandra, som 
det könsspecifika framträder” (Wernersson, 1995, s 143). 

 
Personer i omgivningen påverkar och formar elevers beteende i allra högsta grad. Vid 
studier av pojkars och flickors beteende i skolan måste man koncentrera sig på det 
sociala samspelet mellan den kvinnliga och manliga elevrollen (a.a.). Einarsson och 
Hultman (1984) menar att när barn kommer till skolan för första gången är det viktigt att 
betona att de inte är oskrivna blad. De har alla påverkats av vuxnas och lärares sätt att 
behandla dem under deras uppväxt (a.a.). Stenberg (1997) beskriver att lärare oberoende 
av kön behandlar pojkar och flickor olika. Hon förklarar detta med att de båda könen har 
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samma syn på vad som är manligt eller kvinnligt. Pojkar tar mer och ges mer plats i 
klassrummet än flickor, de pratar mer och högre än flickorna och blir oftare tillsagda av 
läraren. Man tilltalar pojkar med högre röst och flickor med ett mjukare tonfall (a.a.). 

 
Einarsson & Hultman (1984) menar att man redan i tidig ålder kan se skillnad på pojkars 
och flickors beteende i skolan. Flickor hjälper ofta fröken, sitter tyst, väntar på sin tur 
medan pojkarna svär, bråkar, spottar, smutsar ner sig och så vidare. En annan stor 
skillnad mellan pojkar och flickor är att pojkar i allmänhet inte tycks vara i behov av att 
ha en bästa vän på samma sätt som flickorna. Pojkar leker istället tillsammans i större 
grupper där de ofta tävlar mot varandra. På så sätt framhävs en viss hierarki bland dem 
som också visar vem som är ledare för gruppen. Det kan vara alltifrån fysiska till verbala 
tävlingar (a.a.). I klassrummet verkar pojkar inte ha samma behov som flickorna att ha 
en god relation med läraren. De har också betydligt svårare att acceptera lärarens 
auktoritet. Pojkar ser många gånger klassrummet som en plats där de kan visa upp sig 
själva och de talar om pojkar som tillskriver sig straff för något som de själva inte gjort 
för att få sina klasskamrater att skratta (a.a.). I publikationen från 
Utbildningsdepartementet Visst är vi olika (1993) framgår det relativt klart och tydligt 
att pojkar har en mer framträdande roll i skolan. Det här märks genom att de både tar 
och får mer uppmärksamhet av lärarna. Pojkar har mer synpunkter och kommentarer på 
själva undervisningen och ämnesinnehållet än flickorna. Och pojkar tar även mera plats 
rent fysiskt. Detta genom att de utmärker sig mera och är synliga i klassrummet (a.a.). 
 
En skönlitterär bok, ytligt sätt, är inte genusbunden menar Molloy (2002). Men i samma 
stund som den visas och presenteras i en klass kommer pojkar och flickor att förhålla sig 
på olika sätt till boken (a.a.) Det här beroende på hur omslaget på boken ser ut, vilket 
kön bokens huvudperson/er har och inte minst vilken miljö handlingen utspelar sig i. 
Anledningarna till att elever avvisar vissa böcker kan vara flera olika, men vad eleverna 
har för kön har visat sig vara en tydlig anledning. Vid läsning av en skönlitterär bok kan 
läsare av olika kön fokusera på, eller tolka olika meningar i den skrivna texten (a.a.). 
Ewald (2007) påpekar att de kvinnliga lärarna är ofta medvetna om att de mer eller 
mindre instinktivt väljer skönlitteratur ur ett kvinnoperspektiv. Det är ofta så att 
elevernas positiva förväntningar inför en ny presenterad bok är förutsättningen för att de 
ska kunna undkomma svårigheter att sväva in i bokens värld med dess personer, miljöer, 
händelser och konflikter (a.a.). 
 
Brodow & Rininsland (2005) anser att det fortfarande finns grupper bland pojkarna som 
menar att det inte får finnas ett intresse av skönlitteratur och ofta ses det som ett 
könsförräderi eller om så vill ett klassförräderi att läsa skönlitteratur bland pojkarna. Det 
finns en del lärare som upplever att pojkarna har blivit bättre än flickorna på att läsa. Vid 
samtal kan pojkar bättre förstå innehåll och budskap. Ofta sitter pojkarna tysta och har 
inte så många intressen. Över lag har många pojkar svårt att sätta sig in i personer med 
motsatt kön, annan ålder eller främmande miljöer (a.a.). Ulfgard (2004) menar att om 
blickarna bara riktas mot de yngre barnen i skolan läser pojkar i nästan samma 
utsträckning som flickorna (a.a.). 
  
Frånvaron av ungar pojkars läsning är ett problem beskriver Ulfgard (2004). Men det är 
naturligtvis så att det sällan är något problem för pojkarna själva. Det problematiska för 
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pojkarna skulle i så fall vara att det är något fel på dem. Till följd av denna inställning 
från omvärlden kan det uppstå otillräcklighetskänslor och ett sviktande självförtroende 
hos pojkarna. Ulfgards (2004) egna studier av i första hand flickors läsning har också vid 
några tillfällen riktat intresset mot de unga pojkarnas läsning. Vid en av dessa studier tog 
en stor grupp pojkar avstånd från läsning av skönlitterära böcker och texter, oavsett 
hemort. De beskrev hur de upplever läsning av skönlitteratur som ett plågsamt inslag i 
skolan, men också på fritiden. De flesta pojkarna berättar att de sällan eller nästan aldrig 
frivilligt i skolan ägnar sig åt läsning av skönlitteratur (a.a.). Å andra sidan menar 
Molloy (2002) att många pojkar ofta talar om att läsning av skönlitteratur som en träning 
i läsfärdighet. Ulfgard (2004) förklarar att det har sökts efter orsaker till varför så många 
pojkar är oengagerade inför läsning av skönlitterära böcker och texter. Det finns ofta ett 
motstånd mot läsning i skolan. Ett försök till förklaring kan vara bristen av förebilder. 
En förutsättning för denna förklaring skulle kunna vara att fler mammor än pappor läser 
hemma för sina barn. I förskoleåldern och då barnen börjar skolan förekommer ett mer 
kravfyllt sätt att möta litteraturen på. För de allra yngsta pojkarna finns det en stor 
tillgång av lämpliga och intressanta böcker. Men för de lite äldre som kommit längre i 
sin läsutveckling finns betydligt färre fängslande titlar och det är då pojkarna tappar sitt 
intresse och lusten för att läsa menar Ulfgard (2004). 
 
Molloy (2002) skriver att flickor talar om att man genom läsningen av skönlitteratur får 
en inblick i hur andra människor har det och tänker. Ewald (2007) skriver också om att 
många av flickorna vill läsa skönlitterära böcker för att läsa om hur olika människor 
lever och har det (a.a.). 
 
Undersökningar som Ulfgard (2004) presenterar visar att flickor läser mest och 
läsfärdighetstester visar samma resultat. Det finns stark kritik mot hur dessa 
läsfärdighetstest är utformade och att de skulle gynna flickorna på ett mer positivt sätt. 
Det sker en stor förändring med läsningen när barnen är mellan tio och elva år. Det är då 
flickorna fortsätter att läsa och ökar sin läsning (a.a.). Brodow & Rininsland (2005) 
skriver att det finns lärare som är av den åsikt att flickors mängdläsning av flickböcker 
och masslitteratur är den största orsaken till det här. Det är också så att många flickor 
säger sig inte förstå facktexter. Då är verkligen frågan om hur mycket flickorna förstår 
då de läser skönlitteratur. I motsats till det här upplever flera lärare att flickorna har 
kommit betydligt längre än pojkarna vad det gäller läsning av skönlitteratur. Flickorna är 
ofta mycket mer verbala och uppriktiga i sina åsikter. Skönlitteratur som innehåller 
framställningar av kvinnor och barn som blir orättvist behandlade eller far illa är särskilt 
lätt för elever att leva sig in i (a.a.). 
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3 SYFTE 
 
Syftet bakom vårt examensarbete är att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i 
undervisningen och vilket syfte användningen har. Vi vill undersöka hur lärare och 
pojkar respektive flickor upplever användandet av skönlitteratur i undervisningen.  
 

Våra frågeställningar är därför: 
 

- Hur använder lärare skönlitteratur i sin undervisning? 
- Vilket syfte har användningen av skönlitteratur i undervisningen? 
- Hur upplever lärare sin undervisning med skönlitteratur? 
- Hur upplever pojkar respektive flickor användandet av skönlitteratur i skolan? 



 16 

4 METOD 
 
Vår studie bygger på en empirisk undersökning där vi använt intervju som verktyg. Vår 
metod är av fenomenologisk karaktär då vi är intresserade av hur lärare och elever 
upplever skönlitteratur i undervisningen. Enligt Alveson & Sköldberg (1994) är det då 
den subjektiva upplevelsen som blir utgångspunkten i vår studie. ”Det innebär samtidigt 
att man bortser från frågan om den har en objektiv motsvarighet” (a.a. sid 96). ”Det är 
fenomenvärlden som intresset skall centreras kring” (a.a. sid 96). Det första steget i 
processen var att bestämma vad vi ville undersöka utifrån det ämne vi valt. Patel & 
Davidson (2003) menar att man först måste se ifall det finns ett behov av kunskap kring 
det problemområde som man väljer. Genom att ta del av passande litteratur och tidigare 
forskning samt även att komplettera det här med svaren från våra intervjuer hoppades vi 
få svar på vår problemformulering.  
 

4.1 Metoder för insamling  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) underlättar det om man väljer en metod för sin 
undersökning genom att utgå ifrån det syfte som finns med studien. De menar även att 
den teknik man väljer beror på vad som verkar ge det bästa svaret på vår frågeställning i 
förhållande till tiden och de medel man har till förfogande. Utifrån vår 
problemformulering, och tiden vi hade till arbetet, ansåg vi att intervjuer skulle bli en 
bra insamlingsmetod. Med hjälp av intervjufrågor kunde vi samla den information som 
vi behövde för att få svar på vårt problem. Enkät såg vi inte som något alternativ då vi 
trodde att det lätt kunde bli misstolkningar av våra frågor, ifall vi inte gav 
lärarna/eleverna möjligheten till en djupare förklaring till frågorna om det skulle ha varit 
nödvändigt. Vi såg inte observation som något alternativ till att studera 
lärarnas/elevernas upplevelser av skönlitteratur i undervisning, däremot kunde 
observation av lärarnas arbetssätt ha genomförts. 
 
Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer med bandspelare som hjälp. Enligt 
Patel & Davidson (2003) är intervjuer i de flesta fall personliga, i den betydelsen att 
intervjuaren träffar intervjupersonen och sedan genomför intervjun, men intervjuer kan 
också genomföras via telefonkontakt. Patel & Davidson (2003) skriver att intervju är en 
metod för att samla information som bygger på frågor. En fördel med den personliga 
intervjun är att man träffar respondenten vilket också medför att missförstånd minskar 
eftersom det går att förklara. En nackdel kan vara att en diskussion som leder bort från 
samtalet gör att det kan bli svårt att hitta tillbaka till utgångspunkten igen. Bell (2006) är 
mindre positiv till om all tid som bandinspelningarna kräver är något värt med tanke på 
resultatet, speciellt vid mindre projekt. Samtidigt som hon tycker att det kan vara bra då 
man vill citera något svar som respondenten sagt och även för att se om anteckningarna 
stämmer överens med ljudinspelningen (a.a.). Kvale (1997) är dock mer positiv till 
bandinspelning än vad Bell (2006) är.  Han menar att intervjuaren kan slappna av och 
lyssna mer då man slipper anteckna, och att det är bra att man istället enbart 
koncentrerar sig på ämnet. Fler positiva aspekter med ljudinspelning är att orden och 
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röstens tonfall kan upptäckas på ett helt annat sätt än ifall intervjun bara gjorts skriftligt. 
Sedan är det alltid bra att anteckna lite för att komma ihåg till exempel kroppsspråk, 
vilket inte hade behövts vid en videoinspelad intervju. 
 
För att få ett bra resultat valde vi att göra en pilotintervju för att se om våra frågor gav 
oss det vi ville ha svar på. Vi valde att göra en intervju med en lärare i år tre. Bell (2006) 
anser att om man väljer att göra intervjuer kan det vara praktiskt att använda sig av en 
intervjuguide som används under intervjun för att göra små minnesanteckningar och 
uppföljningsfrågor. Dessa frågor behöver nödvändigtvis inte ställas under intervjun, men 
de kan vara bra att ha nedskrivna ifall det skulle krävas för att få mer utförliga svar. Vi 
har använt oss av intervjuguide (Bilaga 1) i våra intervjuer och vi har antecknat vid sidan 
av och gjort små minnesanteckningar när vi anser att det har varit viktigt. Eftersom vi 
har valt att använda oss av bandspelare där vi spelar in samtalet så kan det enligt Patel & 
Davidson (2003) förekomma att respondenterna väljer att vara lite mer tillbakadragna än 
om man väljer att bara anteckna under intervjun. De anser att respondenten slappnar av 
och blir mer spontan om bandspelaren stängs av (a.a.). Vi anser att detta kan stämma 
ifall respondenten inte är van vid att bli intervjuad med bandspelare. I vårt fall reagerade 
respondenterna positivt till bandspelaren och det har därför inte påverkat vårt resultat. 
Eftersom vi valt att göra en halvstrukturerad eller ickestandardiserad kvalitativ intervju, 
enligt Kvale (1997) så menar Patel & Davidson (2003) att det inte är bra att vara för 
strukturerad i en intervju.  De anser att det handlar om hur stort utrymme man som 
intervjuare vill ge sin respondent när de svarar på frågorna. En helt strukturerad intervju 
lämnar ett väldigt litet utrymme för respondenten att svara inom. Det går då att förutsätta 
vilka svar som kan vara möjliga. Däremot i en ostrukturerad intervju lämnar frågorna 
enormt utrymme för respondenten att svara inom (a.a.). Vi har valt en halvstrukturerad 
intervju vilken innefattar en rad olika teman och förslag till väsentliga frågor. Då finns 
det också möjlighet att göra ändringar vad gäller frågornas form och ordningsfölj, om 
det anses nödvändigt att följa upp svaren från den intervjuade, Kvale (1997). 

 

4.2 Urval 
 
Vår undersökningsgrupp bestod sammanlagt av 20 elever och sex lärare. Både eleverna 
och lärarna intervjuades enskilt. Skälet till antalet intervjuer var att vi ansåg detta antal 
som rimligt. Dels med tanke på arbetsbelastning men också på vad vi ville ha ut av 
intervjuerna. Kvale (1997) skriver att när det gäller hur många personer man bör 
intervjua, att man ska intervjua så många personer som det behövs för att få reda på det 
man vill veta. Vi kände av när intervjuerna blev mättade, vilket innebar att vi fick svar 
på våra frågor utifrån vårt syfte. Kvale (1997) menar även att det beror på 
undersökningens syfte. Vilket i vårt fall var att undersöka hur lärare använder 
skönlitteratur. Vi vill även undersöka hur pojkar respektive flickor upplever användandet 
av skönlitteratur i undervisningen.  
 
Studien är riktad mot elever och lärare som är verksamma i grundskolans år tre. Vår 
studie utfördes på fem skolor där vi, på två av dem, varit placerade under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Totalt intervjuades sex lärare på fem olika skolor, och 
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20 elever från två olika klasser i år tre på två olika skolor. Vårt urval är strategiskt då vi 
valde att intervjua hälften pojkar och hälften flickor i grundskolans år tre. Trost (2005) 
skriver att i de flesta fall skiljer sig män och kvinnor åt och därför är den variabeln alltid 
även teoretiskt relevant. Trost (2005) skriver att i samband med kvalitativa intervjuer är 
det vanligen helt ointressant med i statistisk mening representativa urval. Problemet med 
dessa kan i stället vara att de ger oss allt för många ”vanliga” människor och ett allt för 
litet antal av de mer sällsynta. I de flesta fall när man utför en kvalitativ intervju vill man 
få en så stor variation som möjligt och inte många likartade. 
 
För att få ut bästa möjliga resultat av elevintervjuerna valde vi tillsammans med lärarnas 
hjälp ut de elever som var öppna och pratade mycket. Vilket vi är medvetna om kan ha 
påverkat resultatet. Det var även viktigt att det var hälften pojkar och hälften flickor 
eftersom båda könens upplevelser skulle få lyftas fram genom våra intervjuer. Utifrån 
dessa krav hoppades vi att vi skulle få en intressant grupp med flera olika upplevelser.  
 

4.3 Genomförande 
 
Vi började med att kontakta rektor på respektive skola för att få ett godkännande för våra 
intervjuer. Sedan tog vi kontakt med de berörda lärarna vi hade för avsikt att intervjua, 
vilket gjordes via e-post och telefon. Efter ett personligt möte kring innehållet av vårt 
examensarbete med respektive lärare bestämdes tid och plats för intervjuerna. Vi blev 
väl mottagna och under det första mötet frågade vi även två av lärarna om det gick bra 
att intervjua eleverna i respektive klass. Det var heller inga problem då vi bestämde ett 
nytt möte för att komma till klassen med lappar som eleverna fick ta hem till sina 
målsmän. Dessa upplysningar gällde tillstånd till att utföra en intervju med deras barn 
(Bilaga 2). När alla lappar med målsmans medgivande kommit tillbaka till skolan valde 
vi tillsammans med läraren ut elever som var lämpliga att intervjua. Bell (2006) skriver 
också att det är viktigt att tala om för respondenterna hur lång tid intervjun beräknas att 
ta, om hon/han får vara anonym och även vad intervjuerna ska användas till. Hon 
påpekar även att miljön där intervjuerna ska genomföras bör vara platser där man inte 
blir störd, vilket man får tänka på när man bokar tidpunkt och plats för intervjun. Alla 
lärare var positiva till vår studie och att bli intervjuade, därför bokades passande datum, 
tid och plats in för intervjuerna mycket smidigt. Vi frågade även om inspelning med 
bandspelare var okej. Vi diskuterade också de kriterier vi hade som önskemål då det 
gällde urvalet av elever och fick förslag på vilka elever dessa kunde tänkas stämma in 
på. Vi bad också läraren att fråga de utvalda eleverna och poängterade att de skulle ha 
möjligheten att tacka nej till vår intervju. Vi ville att intervjuerna skulle bli positiva 
genom att eleverna frivilligt skulle få förmedla sina upplevelser. Under intervjuerna 
använde vi oss av vår intervjuguide. 
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4.4 Bearbetning av material 
 
Vi inledde vårt arbete med en kvalitativ bearbetning av textmaterialet. En kvantitativ 
bearbetning skulle inte passa in i det här fallet, eftersom den riktar sig mer på att 
beskriva storlek, kvantitet och mängd (Bryman, 2002). Efter att ha lyssnat igenom alla 
intervjuband en gång påbörjade vi transkriberingen. Transkriberingarna gjordes till text 
på datorn för att underlätta det kommande arbetet. Trost (2005) menar att det är omöjligt 
att lyssna till fullständiga intervjuer på band, då det kräver alldeles för mycket tålamod. 
Det kan även vara tröttsamt att lyssna till sammanfattningar. Hela de utskrivna 
transkriberingarna kan för vissa vara en bra metod att arbeta efter men för andra kan de 
innehålla för många detaljer att fastna i. Han menar även att sammanfattningar är 
mycket mer överskådliga vilket kan ses som en fördel. Sammanfattningar kan också 
göra att en del detaljer försvinner (a.a.). Vi valde att skriva ut fullständiga intervjuer 
genom ett ordbehandlingsprogram, vilket var mycket tidskrävande. Vi läste igenom alla 
våra transkriberingar noggrant och jämförde först lärarintervjuerna med varandra sedan 
övergick vi till elevernas intervjuer. Där delade vi upp pojkars respektive flickors svar ur 
ett genusperspektiv. Flera diskussioner följde här om de olika intervjuerna. Därefter 
började vi kategorisera våra resultat utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, för att 
arbeta fram en resultatdel. 
 

4.5 Intervjuerna och dess etiska principer och överväganden 
 
Gemensamt för samtliga intervjuer är att de är utförda i enskilda arbetsrum som finns på 
respektive skola. Vi valde att genomföra intervjuerna på skolorna för att bidra till våra 
respondenters trygghet då de är vana att vistas där. Bryman (2002) skriver att etiska 
överväganden handlar om hur man ska behandla de enskilda personer som studeras. Om 
det finns verksamheter som man borde eller inte borde engagera sig i tillsammans med 
de personer som studeras. Grundläggande etiska överväganden rör frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i studien. Några 
etiska principer som vi har använt oss av är, Informationskravet där syftet ska förklaras 
för de berörda personerna av forskaren. Det innebär att respondenterna ska veta att deras 
deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. De har också rätt att veta 
vilka moment som ingår i studien. Samtyckeskravet där deltagarna i studien har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. Är det så att någon är minderårig kan föräldrars 
eller vårdnadshavares godkännande krävas. Vi har använt oss av Konfidentialitetskravet 
som innebär att uppgifter om alla berörda som ingår i studien ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma 
åt dem. Även Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in endast får 
användas för forskningsstudier. 
 
Lantz (1994) menar att det är viktigt att ge en god beskrivning av ramarna och vad som 
gäller innan man inleder en intervju. Alla intervjupersoner fick därför muntlig 
information om dessa punkter ovan innan intervjun påbörjades.  
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4.6 Brister i undersökningen 
 
Eftersom vi är två som utför den här studien, vilket också medför att vi är två som 
intervjuar menar Bell (2006) att det blir en märkbar skillnad i resultatet. Hon menar att 
det inte hade märkts lika tydligt ifall det hade varit en och samma person som utfört 
intervjuerna. Vi anser dock inte att vårt resultat blev påverkat av att vi var två. Bell 
(2006) menar att det ska strävas efter fullständig objektivitet oavsett vilken metod man 
väljer, vilket hon menar är lättast att uppnå med enkäter. Anledningen till det här är att 
det är lättare att vara ledande och ställa ledande frågor i en intervju än i en enkät. Trots 
att vi har ställt likadana frågor till våra respondenter kan vårt tonfall och sätt ha påverkat 
dem när de svarat på våra frågor. Någon pilotintervju med elev genomfördes inte, vilket 
vi anser är en brist i vår undersökning. Enligt Trost (2005) kan en pilotintervju ge viktig 
information om vad som kan vara relevant i intervjun. 
 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 
Bryman (2002) menar att reliabiliteten (tillförlitligheten) tar upp om de framkomna 
resultaten från undersökningen blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, 
eller om det finns en påverkan av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Medan 
Patel & Davidson (2003) skriver om hur instrumentets reliabilitet handlar om hur väl 
instrumentet står emot slumpinflytande av olika slag. När man använder sig av intervju 
som metod måste man vara inställd på att ljudinspelningen kan påverka respondenten. 
Det handlar om hur pass van man är som intervjuare men även hur van respondenten är. 
Enligt Patel & Davidson (2003) måste intervjuaren vara tränad för att få en god 
reliabilitet. Eftersom det är mycket svårt samt kräver träning för att få en bra 
intervjuteknik måste vi erkänna att brist på teknik försämrar reliabiliteten i vår studie 
enligt Patel & Davidson (2003). Men vi anser däremot att vår studies validitet är god då 
vi kommer att kunna dra slutsatser utifrån den valda metoden. Trost (2005) skriver att 
man särskiljer mellan fyra komponenter hos det sammansatta begreppet reliabilitet. 
Dessa är kongurens, vilket handlar om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 
Precision som förknippas med intervjuarens sätt att registrera svar. Det finns objektivitet 
som har att göra med olika intervjuares sätt att registrera, om de registrerar samma sak 
likadant så är objektiviteten hög. Sedan slutligen konstans där man tar upp tidsaspekten 
och förutsätter att företeelsen eller attityden eller något annat inte ändrar sig (a.a.). Vi 
anser att vi följde de fyra komponenterna på ett tillfredsställande sätt.  
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5 RESULTAT 
  
I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt resultat. För att beskriva på bästa möjliga 
sätt kommer vi att utgå ifrån intervjuerna med lärarna och eleverna som vi genomfört. 
Efter insamlingen av empiri transkriberade vi materialet och gjorde en sammanställning. 
Utifrån denna sammanställning kommer vi att presentera resultatet innehållande olika 
kategorier. Vi kommer att beskriva hur lärarna använder skönlitteratur i undervisningen 
och deras upplevelser kring detta. Vi redovisar även pojkar respektive flickors 
upplevelser med användning av skönlitteratur i undervisningen. Vi har valt att koda 
lärarna som lärare nummer 1-6. Eleverna kodar vi som pojke nummer 1-10 och flicka 
nummer 1-10. 

5.1 Lärares användning av skönlitteratur i undervisningen 

5.1.1 Teoretisk användning av skönlitteratur  
 
Lärare använder sig av bänkboksystemet. De använder bänkboken till utfyllnad mellan 
olika arbetsuppgifter och även till upplevelseläsning. Bänkboken används i temaarbete, 
till exempel genom att läsa böcker av en och samma författare, eller att eleverna läser 
böcker som handlar om ett visst arbetsområde till exempel stenåldern.  Ibland används 
även bänkboken i någon form utav bokrecensioner. Eleverna får i första hand välja bok 
själva men läraren uppmärksammar och påverkar elevernas val. Det är de svaga eleverna 
som lärarna oftast hjälper med val av bok.  
 
Ett annat användningssätt var bok och band då eleverna fick lyssna på band och följa 
med i texten i var sin egen bok. Bok och band används med de svaga eleverna då det blir 
lättare för dem att fokusera och koncentrera sig. Vilket även förekommer i 
engelskundervisningen.  
 
Skönlitteratur används som högläsning av lärare i undervisningen. Lärarna låter eleverna 
läsa högt ibland för läraren, men även för varandra. Vid vissa tillfällen tränar eleverna på 
att ge respons och ta emot respons.  Ibland får eleverna läsa högt för yngre och de tränar 
då att läsa inför andra. Högläsningsboken väljs med ett tema eller budskap som passar in 
i undervisningen eller väljs högläsningsbok utifrån eget intresse och tidigare beprövade 
boktitlar. Lärarna går även in på vissa delar i boken som de finner relevanta i 
sammanhanget. På så sätt används även närläsning av boken. Lärarna anpassar 
högläsningsboken till både pojkar och flickor. Genom denna användning integreras 
Whole language-metoden det vill säga att användningen anpassas utifrån elevernas 
intresse och erfarenheter. 
 
Användningen där tematisk litteraturundervisning ingår framkommer genom bänkbok 
och högläsning. Lärare menar då att de integrerar de skönlitterära texterna med de övriga 
arbetet i klassen. Det kan ske till exempel genom författarbesök, då den skönlitterära 
användningen väljs utifrån författarens verk. Det här kan också ske när flera klasser och 
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lärare medverkar, men begränsas av tid och resurser. Då integreras alla ämnen och 
arbetet pågår under en längre tid. 
 

5.1.2 Praktisk användning av skönlitteratur 
 
Ett annat användningssätt är att efter färdigläst bok rita en teckning som eleverna ansåg 
passa till bokens innehåll. Eleverna kan även skriva och berätta egna sagor utifrån de 
bilder som läraren visar. När teckningen var klar berättade eleverna om teckningens 
föreställning för de andra i klassen. Eleverna får även dramatisera innehållet av en bok 
genom att spela upp en teater. Vid vissa användningsområden passar det att sjunga 
sånger från olika författare, till exempel Astrid Lindgren. ”När vi dramatiserar en bok 
är det ofta utifrån korta berättelser, såsom Hans och Greta.” (Lärare 1) 
”Såhär skulle man alltid vilja arbeta, drama och teater är så roligt och givande tycker 
jag. ” (Lärare 4). 
 
Recensioner används ibland efter utläst bänkbok men lärarna låter bara eleverna få 
redovisa inför klassen någon enstaka gång. Användandet av bokrecension är bra för att 
se om eleverna har uppfattat och förstått vad de har läst. I bokrecensionen ska titel, årtal, 
författare och innehåll redovisas. Eleverna ska också motivera vad de tyckte om boken. 

 

”Efter utläst bänkbok ska eleverna skriva en recension. Alla barnen måste 
skriva själva och får inte skriva av baksidan, det gör alla barn i början. 
Många har läst en hel bok utan att komma ihåg vad de har läst, det behövs 
verkligen tränas på.” (Lärare 3) 

 

5.2 Lärares upplevelser kring skönlitteratur i undervisningen  

5.2.1 Intresse 
 
Lärare upplever att bok och band är bra för att få upp intresset hos eleverna så att de 
känner att de orkar med att läsa en hel bok till exempel. Användning av bok och band 
upplevs som positivt och stimulerande. Denna användning av skönlitteratur upplevde 
lärarna även som smidig och varierande. 
 
Bänkbok upplevs oftast som positivt, men ibland förekommer svårigheter som gör att 
intresset svalnar. Lärare upplever att eleverna tycker det är en skön stund att läsa i sin 
bänkbok och de förstår att det är viktigt att förstå vad det är som läses.   
 

”Eleverna upplever att det är skönt att läsa bänkbok. Gör det på morgonen 
som ett bra kom igång. En del tycker att bänkboken är jobbig på grund av 
lässvårigheter.” (Lärare 5) 
 

Utseendet på en bok kan vara avgörande för både pojkar och flickor. Det är bokens 
utsida som bestämmer elevens val. Många elever väljer gärna tunna böcker innehållande 
mycket bilder. Eleverna påverkas av lärarens intresse av skönlitteratur och hur läraren 
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använder skönlitteraturen i undervisningen. Pojkar upplevs ibland av lärarna tro att de är 
bättre läsare än vad de är, därför väljer de böcker som de inte alltid klarar av.  

5.2.2 Elevutveckling 
 
Lärare upplevde att de svaga läsarna gärna lyssnar till högläsning i klassen samtidigt 
som de upplevde att vissa elever hade svårt att lyssna koncentrerat och sitta still längre 
perioder. När en högläsningbok analyseras i mindre stycken kan de svaga eleverna 
uppleva det här som svårt och att det förstör upplevelsen av boken. Svaga elever kan 
behöva böcker med bilder till texten för att lättare förstå innehållet. ”Jag upplever att 
eleverna tycker att det är roligt men det finns ju alltid några man får säga till att dom 
ska vara tysta. Det är ofta dom svaga eleverna.” (Lärare 2) 
 

5.3 Pojkars upplevelser kring skönlitteratur i undervisningen 
 
Pojkar upplevde att flickor valde böcker som innehåller djur, relationer och känslor. 
Pojkarna läste gärna om sport, spökhistorier och fantasy. Något som också var populärt 
bland pojkarna var Bert- och Suneböckerna. Både pojkar och flickor var intresserade av 
äventyrs- och detektivböcker, till exempel Lasse-Majas detektivbyrå. ”Tjejerna läser 
alltid hästböcker och sådana där som handlar om kärlek och sånt och Lasse-Majas 
detektivbyrå läser alla.” (Pojke 3)  

5.3.1 Intresse 
 
Högläsning upplevs av pojkar som positivt, eftersom högläsningsboken är vald efter 
deras intressen. ”Den bästa stunden på dagen är när fröken läser högt från Viktor med 
fyrklöven.” (Pojke 8) 
 
Pojkar upplever högläsning för varandra i små grupper stimulerande. Att redovisa 
bänkböcker genom olika recensioner upplevde pojkar som positivt då de gav varandra 
tips och idéer om bra och intressanta böcker. Eftersom recensionerna inte gjordes efter 
varje bok de läst upplevde pojkarna det som mycket roligt då det valde själva vilken bok 
de skulle skriva om. ”Jag gillar att lyssna på kompisarnas recensioner för då får man 
reda på vad boken handlar om.” (Pojke 6) 
 
Bänkboken upplevdes ibland som positiv hos pojkar då de hittat en riktigt bra bok som 
passar dem. ”Jag tycker att det är jätteroligt att läsa böcker och så. Jag har i alla fall en 
bra bänkbok.” (Pojke 3) Intresset för boken bibehölls längre och de upplever att de orkar 
läsa under längre stunder.  
 
Pojkarna upplevde bänkboken som lite tråkig eftersom de hade lite inflytande vid val av 
bok. De upplevde val av bänkbok som styrt av lärarna, de ville gärna välja bok helt 
själva. ”Det finns tre olika högar med böcker och fröken säger vilken hög man ska välja 
ur.” (Pojke 8) 
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Vid valet av skönlitterära böcker bland eleverna skiljer sig intresset mellan pojkar och 
flickor. Pojkar upplevs läsa böcker som innehåller spänning, humor och fantasy. Lärarna 
upplever att pojkar har svårt att välja vilka böcker som passar dem och väljer gärna 
böcker som riktar sig till äldre elever. Pojkarna upplevs som grabbiga och läser gärna 
Bert- och Suneböcker.  De behöver hjälp med att hitta böcker som verkligen intresserar 
dem. 
 
Men ibland upplevs boken som används vid högläsning som svår att förstå för att den 
lästes vid kortare stunder och under en lång period. Vilket gjorde det svårt att bibehålla 
intresset. Om läraren istället läste för långa stunder upplevde pojkarna att det blev 
tröttsamt och långtråkigt ibland. Intresset för högläsningsboken påverkades av om 
innehållet var intressant och meningsfullt för pojkarna. ”Den boken fröken läser är lång 
och hon läser bara då och då.” (Pojke 5) 
 
Pojkar läser helst inte högt för läraren då de upplever det som tråkigt men gör det ändå. 
Ibland fanns inget intresse för val av skönlitterära böcker, då de upplevde att det inte 
fanns något som intresserade dem. 
 

5.3.2 Praktisk användning 
 
Bok och band upplevs som mycket positivt bland pojkar eftersom det är skönt att lyssna 
på en främmande röst. De upplever det avslappnade och skönt att slippa läsa själva och 
bara rikta sin uppmärksamhet till att lyssna och förstå innehållet.  
 
Pojkar upplever drama och teater som ett varierande och aktivt sätt att använda 
skönlitteratur eftersom de gärna vill vara fysiskt aktiva och komma ifrån stillasittande 
läsning. 
 

5.4 Flickors upplevelser kring skönlitteratur i undervisningen 
 
Flickor läser gärna böcker om djur, känslor och relationer. Hästböcker upplevs som 
väldigt vanligt bland flickor. Flickor upplever att pojkar oftast läser om äventyr, 
mysterier och sport. De upplever även pojkar som busiga och att pojkar gärna väljer 
busigare böcker och spökhistorier. ”Pojkar läser mer typ äventyr eller spännande 
böcker.”  (Flicka 3) 

5.4.1 Intresse 
 
Böcker som handlar om relationer och känslor upplever flickor vara mycket intressanta, 
för att de innehåller något som de kan relatera till sig själva och deras vardag. Flickor 
upplever att det är underhållande att få svara på frågor efter varje kapitel de har läst i en 
separat skrivbok. ”Jag tar gärna hem min bänkbok för att den är så bra och 
jättespännande. Den handlar om två barn.” (Flicka 7) 
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Flickorna upplevs däremot vara mer intresserade av läsning och kan i större utsträckning 
välja böcker utanför sitt intresse. De kan också behålla en bok som inte intresserar dem. 
Lärare upplever att flickor i första hand väljer böcker som handlar om känslor, relationer 
eller djur. Skillnaden mellan pojkar och flickor upplevs vad gäller att bli hängivna 
litteraturläsare som stor.  
 
De traditionella läroböckerna upplevs inte av flickorna som meningsfulla. Läsläxor får 
eleverna välja utifrån skönlitterära böcker, vilket upplevs som mycket positivt av flickor 
eftersom de gärna läser i sina egna böcker.  
 
Flickor upplever högläsning för läraren och varandra som roligt och positivt. De vill 
gärna ge och ta emot respons från läraren och kompisarna. Att skriva små kommentarer 
till varandra upplever flickor som meningsfullt och givande. ”Fröken har lärt oss vad vi 
ska skriva till varandra, man får inte skriva dumma saker.” (Flicka 9) Flickor upplevde 
bänkbokläsningen som positiv och stimulerande. Bänkbokens innehåll är betydelsefullt 
för hur den upplevs. Flickor upplever det som givande att ge kommentarer till varandras 
läsning.  
 
Flickor upplever att läraren styr deras val av bänkbok. De får välja böcker efter 
svårighetsgrad, vilket ibland upplevs som negativt. Flickor som är svaga läsare upplever 
att det är svårt och lite jobbigt att läsa själv ur en bänkbok eftersom de inte har kommit 
så långt i sin läsförståelse och har svårt att uppfatta sammanhang och innehåll i längre 
stycken. ”Jag tycker inte om att läsa böcker för att dom är så långa och brukar glömma 
bort vad det står.” (Flicka 1) 

5.4.2 Varierat arbetssätt 
 
Flickor upplevde integreringen av skönlitteratur i engelskan som rolig då läraren inte 
endast använde den vanliga engelskaboken utan kopplade samman engelskan med de 
övriga arbetet.  
 
Bok och band upplevs av flickor som mycket stimulerande. De vill gärna ha en bok 
framför sig, för att kunna följa med i den text som läses upp på bandet. 
 
När flickor får tillfälle att rita eller skriva egna sagor upplever de det här som mycket 
intressant och roligt. De upplever det rogivande att få sitta länge och klura och fantisera 
kring sina egna idéer. 
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6 DISKUSSION 
 
Vi avslutar med att utifrån insamlad data, sammanfatta och diskutera vårt resultat, med 
fokus på hur lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen och vilket syfte 
användningen har. Även hur lärare och pojkar respektive flickors upplever nyttjandet av 
skönlitteratur i skolan. I vår diskussion tolkas resultaten som knyts samman med den 
teoretiska bakgrunden och våra egna tankar. 

6.1 Skönlitteratur som pedagogiskt hjälpmedel och dess 
syfte 

 
Det har visat sig att lärare använder sig av bok och band, och att den metoden används i 
stor utsträckning i undervisningen för att underlätta för de svaga eleverna. Amborn & 
Hansson (1998) menar att det underlättar för de elever som har 
koncentrationssvårigheter. Att ha en bok framför sig att följa med i samtidigt som de 
lyssnar ger en bättre koncentration och ökar förståelsen. 
 
Skönlitteratur används som högläsning av lärare i undervisningen. Lärare läser högt för 
eleverna, men eleverna får även tillfällen att läsa högt för varandra. Frost (2002) menar 
att det länge har varit känt hur viktigt det är för barns språkutveckling att vuxna läser 
högt för dem. Genom att lyssna på högläsning förstärks det språkliga begreppet och lär 
sig känna igen språkliga sammanhang.  Smith (2003) anser också att det är viktigt för 
barn att få möjlighet att lyssna till skönlitteratur. Det är viktigt att boken som läses högt 
också är meningsfull för åhörarna (a.a.). Lärare använder högläsning som responsarbete, 
vilket innebär att eleverna får träna på att ge varandra positiv och negativ kritik. Både 
Molloy (1996) och Smith (2003) skriver om hur viktigt det är att träna på att ge och ta 
emot kritik. Det är nyttigt för eleverna att lyssna och lära av varandra (a.a.). Utifrån vårt 
resultat upplever lärarna att de svaga läsarna gärna lyssnar till högläsning.   
 
Närläsning används som underlag för diskussion kring ett område som är relevant för 
sammanhanget menar lärarna. Chambers (1995) anser att det väsentligaste är att själva 
samtalet, texten och tolkningen av denna ses som ett litterärt konstverk. Nilsson (1997) 
skriver att man ska utgå från närläsning av texter för att samtalet sedan kan gå mot olika 
håll och understödja elevernas egna tankar och tolkningar av texten. Genom den här 
användningen integreras även Whole language-metoden, Smith (2003), vilken innebär 
att tillämpningen anpassas utifrån elevernas eget intresse och erfarenheter.  
 
Lärare använder både verbalt begreppet bänkbok och arbetssättet bänkboksystemet. 
Bänkboken används främst till fyllnadsmaterial mellan olika arbetsuppgifter men även 
till upplevelseläsning. Nilsson (1997) menar att det mest oreflekterade sättet att använda 
sig av litteraturläsning är som tidsutfyllnad. Bänkboken används ibland av lärare till 
bokrecensioner. Lärare anser att det är ett bra sätt att kontrollera om eleverna har förstått 
vad de har läst. Molloy (1996) skriver att genom bokrecension skildras elevernas åsikter 
på ett fylligt och utförligt sätt (a.a.). 
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Praktiska arbetssätt som används av lärarna är rita, sjunga, dramatisera och skriva. Vilket 
vi kopplar samman till tematisk undervisning Nilsson (1997). Det innebär att olika ämnen 
integreras till en helhet. Syftet enligt Nilsson (1997) är att eleverna ska öva sig i ett 
funktionellt sammanhang. Flera olika aktiviteter kan kopplas till läsning och en boks 
innehåll, som till exempel sjunga och dramatisera (a.a.).  
 
Skönlitteraturen anser vi tar stor plats i undervisningen, vilket vi anser är mycket positivt. 
Vi anser även att variationen av arbetssätt med skönlitteratur gynnar enskilda elever 
utifrån behov och intressen. Lärares kompetens till att kunna ge eleverna den här 
möjligheten stimulerar även eleverna till personlig utveckling.  
 

6.2 Lärare och pojkar respektive flickors upplevelser av 
skönlitteraturanvändning 

 
Nyfikenhet och lust är grunden för undervisningen och hur viktig lusten att lära är finns 
beskrivet i Lpo 94. Lärare vi intervjuat vill arbeta efter elevernas egna förutsättningar 
och intressen. I anknytning till skönlitteratur vill lärare skapa intresse hos eleverna vilket 
de gör när de låter dem välja egna bänkböcker till exempel. Smith (2003) påpekar hur 
viktigt det är att hitta meningsfull litteratur för barnen och litteratur som de känner igen 
sig i (a.a.). Flickor läser gärna böcker om relationer medan pojkar tycker om sport och 
fantasy enligt de intervjuade lärare och elever. Lärare är överens om att texterna bör ha 
ett innehåll som eleverna kan koppla till sina egna erfarenheter vilket medför att intresset 
ökar. 
 
Användning av bok och band upplevs som positivt och stimulerande av lärarna. De 
tycker även att det här arbetssättet är smidigt och varierande. Men det finns också elever 
som har svårt att lyssna koncentrerat och sitta still i längre perioder. Bok och band anser 
vi är ett arbetssätt som kan användas på ett mer omfattat sätt då det upplevs som smidigt 
av lärarna. 
 
Vi har i vårt resultat kommit fram till att om en skönlitterär text analyseras i mindre 
stycken, så kallad närläsning, kan de svaga eleverna uppleva det som svårt och förstör 
upplevelsen av boken. Det här anser vi kan uppstå när lärare inte uppmärksammar olika 
elevers behov och kvaliteter.  
 
Utifrån resultatet upplevs bänkboken oftast som positiv. Men ibland förekommer 
svårigheter som gör att intresset svalnar, vilket vi upplever oftast är pojkarna eftersom 
de ansåg att bänkboken ofta var styrd av lärarna. Pojkar upplevde bänkboken som tråkig 
då de hade lite inflytande vid val av bok. Ewald (2007) menar att elever som blivit 
styrda i sitt val är ofta de svaga läsarna. De får då läsa enklare böcker och dessa 
innehåller ingen meningsfullhet för eleverna vilket då medför en negativ inställning 
(a.a.). Även Nilsson (1997) anser att elever i svårigheter upplever bänkboksläsningen 
tömd på mening, dessa elever undviker att läsa (a.a.). Vi menar att det dessa barn som 
faller offer för Matteuseffekten det vill säga de starka bli starkare och de svaga bli 
svagare. Det finner vi som ett problem i skolans undervisning. 
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En skönlitterär bok enligt Molloy (2002) är ytligt sätt inte genusbunden. Men i vårt 
resultat har det kommit fram att utseendet på en bok kan vara mycket avgörande för 
både pojkar och flickor. Det är utsidan på boken som bestämmer elevens val. Flickor 
upplevs av lärarna att de gärna väljer böcker som handlar om känslor, relationer och 
djur. Flickor läser gärna böcker som handlar om dessa saker. Molloy (2002) och Ewald 
(2007) beskriver att flickor gärna läser för att få en inblick i hur andra människor har det 
och tänker (a.a.). Det oroar enligt Ewald (2007) att de barn- och ungdomsböcker som 
finns innehåller ett allt mindre nyanserat och varierat språk och kan då bidra till ett 
försämrat ordförråd. Ett exempel som lärarna nämner är Bert-böckerna (a.a.). Pojkar 
upplevs som grabbiga av lärare och de gärna läser Bert och Suneböcker. Dessa böcker är 
mycket populära bland pojkarna. Eleverna påverkas av lärarnas intresse av 
skönlitteratur. Brodow & Rininsland (2005) menar att det är lärarens egen entusiasm 
som smittar av sig på eleverna och är förmodligen den viktigaste och största faktorn för 
att få igång ett läsintresse. I vårt resultat ser vi att pojkar ibland upplever läsning som 
tråkigt och inget intresse för val av skönlitteratur finns. Ulfgard (2004) anser att unga 
pojkars läsningsfrånvaro är ett problem men det är något som inte upplevs hos pojkarna 
själva (a.a.). 
 

6.3 Metoddiskussion 
 
Vårt val av metod fann vi som passande för vårt syfte med undersökningen. Vi valde att 
genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer enligt Kvale (1997). Intervjun skulle 
lämna utrymme för diskussion men samtidigt styrde vi tillbaka till intervjuguiden. Vi 
använde oss av en intervjuguide (bilaga 1) Vi gick ut med frågor till både lärare och 
elever för att få fram lärarnas och pojkar respektive flickors upplevelser kring området. 
Det här gjorde att vi fick ett bra underlag för vår studie. En lärarpilotintervju 
genomfördes vilket vi fann som lärorikt och givande. En brist i vår metod är att ingen 
elevpilotintervju utfördes. Vilket kanske hade bidragit till att elevintervjuerna blivit 
annorlunda. Studien var riktad mot lärare och elever som var verksamma i år tre i 
grundskolan. Vi valde att genomföra våra intervjuer i år tre då vi ansåg att de eleverna 
kommit en bit på vägen med sin läsutveckling. Antalet av intervjuer tycker vi var 
passande då vi kände att intervjuerna blev mättade och vi hade fått en stor bredd och 
variation. Under intervjuerna antecknade vi detaljer som vi ville uppmärksamma 
särskilt. Trost (2005) anser att det är bra att anteckna detaljer för att efteråt förstå 
intervjun på ett mer nyanserat sätt. Intervjun spelades in i sin helhet för att få med all 
information ordagrant. Vi valde att spela in för att slippa anteckna intervjun ord för ord 
under tiden, vilket gjorde att samtalet under intervjun blev mer löpande. Efteråt 
transkriberades samtliga 26 intervjuerna i ett ordbehandlingsprogram på datorn. I efter 
hand var transkriberingarna bra att gå tillbaka till. Eftersom vi var två personer var det 
här bra då vi kunde delge varandras intervjuer i dess fullständiga form. I arbete med att 
kategorisera resultatet använde vi oss av utskrifterna, överstrykningspenna och sax. Vi 
tyckte att det var svårt att hitta lämpliga kategorier till vår resultatdel. Men vi tycker 
ändå att vårt resultat är tydligt och relevant för vårt syfte. 
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Enligt Bryman (2002) finns det grundläggande etiska överväganden som rör frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 
studien. Dessa etiska principer och överväganden följde vi genom att informera rektor, 
lärare, elever och målsmän. Vi fick rektors godkännande och gick vidare till lärarna som 
var mycket positiva till att delta i vår studie. Eftersom eleverna var omyndiga skickades 
en medgivandelapp (bilaga 2) hem till deras målsmän för godkännande. Utifrån dessa 
lappar valde vi tillsammans med elevernas lärare ut frivilliga respondenter. Vi tyckte att 
det var bra att lärarna hjälpte oss att välja ut elever då vi ville ha elever som talade 
mycket och kunde ge oss mer utförliga svar. Vilket gjorde att vi hade stort underlag att 
arbeta med. 
 

6.4 Avslutande sammanfattning 
 
Vårt syfte var att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen och 
vilket syfte användningen har. Vi ville undersöka hur lärare och pojkar respektive flickor 
upplever användandet av skönlitteratur i undervisningen. Skönlitteratur i undervisning är 
något som används i stor omfattning av verksamma lärare. Det finns en variation mellan 
arbetssätten där skönlitteraturen integreras, men vi är förvånade över att den inte var 
större. Litteraturen, verksamma lärare och elever beskriver skönlitteraturens integrering 
på olika vis. Det finns tydliga skillnader i upplevelserna ur ett genusperspektiv. Både 
litteraturen och lärare beskriver att det finns ett tydligt syfte för varje arbetssätt. Men för 
den skull fungerar det inte lika på alla elever.  
 
Upplevelser kring skönlitteraturen skiljer sig åt mellan lärare och pojkar respektive 
flickor. Lärare är ofta på det klara med vilka upplevelser pojkar och flickor har. Läraren 
kan då ofta använda sig av det arbetssätt som bäst lämpar sig för den enskilde eleven. 
Pojkar och flickor är olika och upplever inte användning av skönlitteratur på samma sätt. 
Dessa upplevelser har sitt ursprung ur ett genusperspektiv.  
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Förslag på vidare forskning inom ämnet skönlitteratur kan vara en jämförande studie 
kring olika arbetssätt och användning i de olika årskurserna. Det skulle vara intressant att 
ta reda på ifall det är någon skillnad mellan de tidiga respektive senare åren i 
grundskolan. Det går även att utveckla vårt genusperspektiv i de olika åldrarna, det vore 
intressant att se om skillnaden mellan pojkar och flickor ändras med åldern till exempel 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 

Lärare i år 3 
 

1) Vilka möjligheter upplever du att det finns att arbeta med skönlitteratur i 
undervisningen? 

 
2) Beskriv och berätta hur du använder skönlitteratur i din undervisning! 

 
3) Hur upplever du elevernas syn på arbetet med skönlitteratur i skolan? 

 
4) Upplever du någon skillnad mellan pojkars och flickors läsande och val av 

skönlitteratur? 
 

5) Hur tänker du vid val av skönlitteratur? Anpassat till pojkar/flickor? Integrering 
av andra ämnen? Svårighetsgrad? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elever i år 3 

 
1) Tycker du att ni läser mycket i skolan? Vem läser? Läraren? Eller du? 

 
2) Hur läser ni böcker? Arbetssätt? Tillsammans? Eller enskilt? Beskriv! 

 
3) Beskriv för mig när du tycker det är roligt/tråkigt att läsa böcker! 

 
4) Tycker du att pojkar och flickor läser olika böcker i skolan? Berätta! 
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BILAGA 2 
 

Hej!      

 

Våra namn är Mikaela Brink och Evelyn Eriksson. Vi läser till lärare vid 

Högskolan i Kalmar. Vi ska i vårt examensarbete studera elevers läsning och 

arbete med skönlitteratur i skolan. Därför undrar vi om vi får intervjua ert barn. 

Intervjun kommer att spelas in på band och kommer efter användning att 

sparas i tio år. Elevens uppgifter kommer att vara anonyma. 

 

Var vänlig att lämna denna lapp tillbaka till skolan så fort det är möjligt. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Mikaela & Evelyn 

 

 

 

Var vänlig kryssa i Ja eller Nej här nedan. 

 

Ja 

 

Nej 

 

Elevens namn 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
Målsmans underskrift 
 
…………………………………………………………….. 
 


