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Abstract 
  
Syftet med undersökningen var dels att genom intervjuer undersöka hur pedagoger använder 
skönlitteratur i sin undervisningen, dels undersöka vilka arbetssätt pedagogerna använder vid 
elevernas uppföljning av det de läst. Ett annat syfte med undersökningen var att ta reda på 
hur tillgänglighet till skönlitteratur för eleverna var både i klassrum och bibliotek.  
 
I litteraturgenomgången redogörs för teorier som är aktuella för den empiriska 
undersökningen. Här beskrivs varför man ska läsa skönlitteratur, detta för att få en förståelse 
för dess fördelar exempelvis fantasi, empati och nya perspektiv. Skönlitteraturen i 
undervisningen kan användas i exempelvis boksamtal, skriftliga recensioner och 
dramatisering.  
 
Den empiriska undersökningen utgörs av intervjuer och för att få svar på forskningsfrågor 
intervjuades pedagoger på olika skolor. De arbetade alla i årskurs tre till sex.  
 
Resultatet visar att alla pedagoger anser att det är viktigt för eleverna att läsa och arbeta med 
skönlitteratur. Läsning sker till stor del enskilt som tystläsning. Pedagogerna lägger 
tyngdpunkten vid att bearbeta skönlitteratur genom skriftliga recensioner och boksamtal. De 
är även nöjda med tillgängligheten till bibliotek och har ett väl fungerande samarbete med 
dessa.  
 
 
Ämnesord: Skönlitteratur, grundskola, boksamtal, läsning, varierade arbetssätt 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under utbildningens gång har intresset för skönlitteratur utvecklats hos oss och vi har insett 

hur betydelsefull den är i undervisningen. Tidigt i vår utbildning reagerade vi på att det skilde 

sig väldigt mycket mellan olika pedagoger och olika skolor hur de lät eleverna bearbeta 

skönlitteraturen. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett hur en del pedagoger 

låter sina elever bearbeta det de läst, medan andra hoppar över detta moment. Genom 

undersökningen vill vi visa vilka möjligheter som finns att välja, när deras elever har läst 

böcker och inte bara lämna tillbaka böckerna på biblioteket, utan att reflektera över vad 

eleverna hade läst. När eleverna har läst kan de få en djupare förståelse och frågor kan 

skingras genom reflektion. Intresset grundar sig även i att vi som blivande pedagoger själva 

vill ha olika förslag som vi kan använda oss av. Vi vill att elever ska reflektera över vad de 

läst och även ge andra elever tips på bra böcker. Detta görs också för att reflektionerna kan ge 

eleverna bra anledningar att läsa böcker istället för att till största del använda andra medier 

istället. Andra medier behöver inte betyda något negativt men vi anser att litteratur är en 

oerhört viktig del av undervisningen. Med skönlitteraturen kommer många fördelar såsom 

språket, både det skriftliga och muntliga. Detta för att inte glömma bort skönlitteraturen i det 

högteknologiska samhälle vi lever i.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning, är dels att undersöka hur pedagoger använder skönlitteratur i 

sin undervisning, dels vilka arbetssätt som används vid elevernas uppföljning av det de läst. 

Det vi även vill veta är hur tillgängligheten av skönlitteratur ser ut för eleverna i klassrummet 

såväl som på bibliotek. Det resultat vi får fram vill vi sedan diskutera i förhållande till skolans 

styrdokument, lärandeteorier och olika arbetssätt som presenteras i uppsatsens teoridel. Enligt 

läroplanen (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lpo94, detta kommer fortsättningsvis att benämnas som Lpo94) ska skolan ge eleverna 

möjligheter till att samtala, läsa, skriva och kommunicera, detta leder till att eleverna känner 

en trygghet i sin språkliga förmåga (Skolverket, 2006). 
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1.3 Problemformulering 

Hur använder en utvald grupp pedagoger med skönlitteratur? 

På vilka sätt följer de upp elevernas lästa skönlitteratur? 

Hur ser tillgängligheten av skönlitteratur ut för eleverna i de undersökta skolmiljöerna?  

1.4 Definition av begreppen 

Då begreppen skönlitteratur och litteratur är återkommande i arbetet, definieras de här för att 

förtydliga deras innebörd. När vi använder begreppet skönlitteratur i arbetet menar vi alla 

former av barn- och ungdomslitteratur. Definitionerna av dessa begrepp har hämtats från 

Nationalencyklopedin (NE), Skönlitteratur innefattas enligt NE av poesi, dramatik, 

fiktionsprosa, essäistik med mera som är motsats till facklitteratur.  

Under samlingsnamnet litteratur finns skrivna texter med olika betydelser som filologi, 

lärdom, vetenskap och ”bara något skrivet”. Från 1800-talet betecknas skönlitteratur som 

lärdom och bokkunskap. Litteraturen kom under romantiken att betyda texter som hade 

estetiska kvaliteter och det blev under denna tid synonymt med skönlitteratur (NE, 1995). 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången beskrivs ämnet skönlitteratur utifrån olika lärandeteorier, läroplaner 

och kursplaner. Här kommer även att beskrivas olika sätt att arbeta med litteratur både före, 

under och efter läsning. Detta för att skapa en förståelse för undersökningens innehåll.  

2.1 Lärandeteorier 

I detta avsnitt kommer olika lärandeteorier att synliggöra hur pedagoger kan arbeta med 

skönlitteratur. Då det gäller lärandeteorier belyser vi det sociokulturella, det konstruktivistiska 

och det fenomenologiska perspektivet. Detta för att se hur vi i vårt arbete kan använda oss av 

teorierna i vår framtida yrkesroll. Dessa teorier är relevanta för pedagogers arbete då de ska 

låta eleverna samtala, samarbeta och vara aktiva i undervisningen. Samtal och samarbete är 

viktiga delar i ett fungerande klassrum, då elever lär av varandra och utbyter tankar. Detta kan 

påverka pedagogens arbete positiv då denne kan lyssna på vad eleverna tar upp i sina 

diskussioner och arbeta vidare utifrån dessa.   

2.1.1 Skillnader i lärandeteorier 

I boken Barnet, språket och miljön beskriver Svensson (1998) skillnaderna i Piaget och 

Vygotskijs tänkande om språket, skillnaderna är att Piaget ansåg att tänkande och språk är 

skilda åt och Vygotskij ansåg att tänkande och språk står i förbindelse med varandra. Piaget 

menade att barnet lär sig på egen hand medan Vygotskijs tänkande om detta, är att den vuxne 

är till hjälp och stöd i barnets utveckling. Svensson menar att pedagogen spelar en stor roll 

genom att vara aktiv och göra undervisningen meningsfull för barnet. För att lyckas med detta 

behöver barnet ges en trygg atmosfär som skapas genom att samspela, samarbeta, lyssna och 

samtala med varandra. Pedagogen ska ta hänsyn till barnens tidigare erfarenheter och utgå 

ifrån dem i undervisningen. Därefter byggs det vidare på barnens erfarenheter i 

undervisningen och då helst en nivå över barnets utveckling vilket ger dem utmaningar för att 

utveckla nytt lärande. Genom att använda sig av samtalet, skriften, leken och dramatiseringen 

kan pedagogen ta reda på barns tankar, menar Svensson. 
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2.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000) myntade Vygotskij ett nytt begrepp, den närmaste utvecklingszonen som 

innebär att vi lär genom att samspela och samarbeta med andra. Genom att samspela med en 

vuxen eller kamrat kan barnet utveckla sig själv och sina tankar till en högre nivå och skapa 

nya erfarenheter. Barnets tänkande utvecklas i kommunikation med andra och det lär sig nya 

begrepp och får nya perspektiv. När lärandet sker är det viktigt att göra det i ett sammanhang 

och som en helhet. Skolan och dess undervisning spelar en viktig roll enligt Vygotskij för 

barnets utveckling. När barnet lär sig nya saker så utvecklas barnet och därför kan det sägas 

att lärandet styr utvecklingen. När barnet imiterar andra så startar deras läroprocesser och 

utvecklingen ökas då barnet själv får styra. Eleverna lär på olika sätt och i olika 

konstellationer och har alla med sig olika erfarenheter och olika förutsättningar. Det kan vara 

genom att arbeta i par, mindre och större grupper. Det kan även vara genom att ha mindre och 

större diskussioner och då få ta del av andras åsikter. Genom andras tankar kan barnet själv få 

nya tankar eller befästa dem de redan har. Vygotskij betonade att människan är i ständig 

utveckling, från början till slut. Ett varierat arbetssätt är att föredra ansåg Vygotskij för att 

tillgodose de olika individernas behov. Grundläggande sociala aktiviteter ur ett sociokulturellt 

perspektiv är att lyssna, läsa, tala och skriva. När eleverna använder de här aktiviteterna 

tillsammans med andra blir deras olikheter en tillgång. Utifrån dessa sociala aktiviteter skapas 

en grund som senare blir en del av den enskilde eleven.  

2.1.3 Konstruktivism 

Säljö (2000) anser att Piaget lägger tyngdpunkten på hur eleven tänker. Piaget ansåg att barn 

lär sig av varandra när de pratar, observerar och samspelar och får då nya perspektiv som 

behöver bearbetas. Men denna kommunikation startar, enligt Piaget bara en process hos 

barnet och därefter lär sig barnet i sin ensamhet. Genom handling konstruerar eleverna sin 

kunskap. I skolundervisningen bör eleverna vara aktiva och arbeta upptäckande, dvs. 

experimenterande.  Enligt Piaget är kunskap: 

 

[…] något som en människa konstruerar utifrån sina erfarenheter. Kunskapen är inte 
liktydig med empiriska sinnesintryck. Kunskap är heller inte liktydig med inre, rationella 
resonemang, oberoende av sinnesintrycken. Kunskap är ett mentalt redskap för att förstå 
verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft. 
(Stensmo, 1994, s. 33) 
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2.1.4 Fenomenografi 

Enligt Holmqvist (2006) är perspektivet på lärande att vi ska lära eleverna att upptäcka och se 

nya perspektiv på ett och samma fenomen. Detta för att de ska lära sig att de finns olika sätt 

att se och erfara omvärlden. Det innebär att det finns variation i tänkandet hos eleverna och få 

dem att upptäcka detta. I det fenomenologiska tänkandet ska pedagogen ge eleverna innehåll i 

undervisningen genom att låta dem se mönster och få ett sammanhang. Enligt Marton & 

Booth (2000) kan eleverna när de upptäckt och lärt sig urskilja variation hos ett fenomen 

använda detta fenomen i nya sammanhang. Pedagogen behöver känna till elevernas olika 

uppfattningar och eleverna behöver få ta del av andras erfarenheter i undervisningen. Detta 

kan göras genom att samtala i grupp och då framförs olika uppfattningar, enligt Holmqvist. 

2.2 Vad säger styrdokumenten 

I styrdokumenten står att läsa redan från 1969 och 1980 om hur viktigt det ansågs vara att 

eleverna läste och bearbetade detta. Valet att kort beskriva vad de tidigare läroplanerna säger 

om skönlitteratur beror på att vi vill belysa att skönlitteraturen har varit viktig även i de 

tidigare läroplanerna. Avsnittet börjar med en kortare bit ur vad styrdokumenten säger från 

1969 fram till dagens styrdokument som är ifrån 1994. Vad pedagogerna ska tänka på när de 

har styrdokumenten i åtanke vid sin planering. Det lyfts fram hur eleverna får en insikt om hur 

skönlitteraturen kan hjälpa dem att få en tydligare bild av hur det är i andra kulturer och 

miljöer. Argumenten för varför det är viktigt att läsa litteratur finns det många av i läroplanen 

och kursplanen enligt Persson (2007). 

2.2.1 Styrdokumenten 

I Läroplanen för grundskolan Lgr 69 (Utbildningsdepartementet, 1969) står det att eleverna 

ska få möjlighet att utöka och stärka sitt känsloliv. Skolan behöver lära dem att uttrycka sig 

om sina åsikter och ge utlopp för sin fantasi. Där står även att pedagogerna ska visa eleverna 

att det finns böcker för lästräning och upplevelse. Detta ger eleverna insikt om och utvecklar 

deras sociala ansvar och samhörighet med andra kulturer och miljöer.  

 

I Läroplanen för grundskolan Lgr 80 (Utbildningsdepartementet, 1980) står det att eleverna 

ska läsa och skriva för att därigenom utveckla talet och förmågan att lyssna. Erfarenheten av 

litteratur är viktig för det är en källa till kunskap och glädje. Om eleverna läser litteratur både 

hemma och i skolan skapas ett bestående bok- och läsintresse. Genom litteraturen ska 

eleverna få möta andra människor och genom de mötena få en inblick i andra tider, samt 
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sociala och materiella skillnader i dessa. Kan läroplanen vilja lyfta skönlitteraturen och ge den 

en dominant plats i ämnet svenska? 

 

I Lpo94 (Skolverket, 2006) framställs att pedagogen ska se till varje elevs förutsättningar, 

behov, kunskapsutveckling och tidigare erfarenheter. Vidare står att eleven ska få förståelse 

för andra kulturer. I Lpo94 står inte uttryckligen att pedagogen ska använda skönlitteratur utan 

läsning och detta kan innefattas av andra texter utöver skönlitteratur. I stället läggs 

tyngdvikten vid att skolan ska använda sig av läsning och skrivning. Där betonas även att 

eleverna kan använda sig av skönlitteratur för att få kunskap och självinsikt. Enligt Lpo94 ska 

skolan ge eleverna möjligheter till att samtala, läsa, skriva och kommunicera, detta leder till 

att eleverna känner en trygghet i sin språkliga förmåga (Skolverket, 2006). 

 

I kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) uttrycks mer specifikt att skönlitteratur ska 

användas. Det skrivs att eleverna ska få möjlighet att läsa, skriva, tala och lyssna. Detta anses 

vara ett av skolans viktigaste uppdrag för att skapa goda möjligheter till språkutveckling. I 

undervisningen i svenska bör pedagogen använda sig av skönlitteratur, kommunikation och 

samarbete för att ge eleverna möjlighet att stärka identiteten och att de ska få förståelse för 

andra kulturer. Pedagoger har ett gemensamt ansvar när det gäller språkets betydelse för 

lärande, genom att eleverna får möjlighet att använda sig av litteratur och uttrycka sina tankar 

i både tal och skrift. Eleverna kan på så sätt utveckla sin förmåga att förstå andra och få nya 

upplevelser (Skolverket, 2000).  

 

För att uppfylla de strävansmål som finns uppställda både i Lpo94 och i kursplanen för 

svenska är det viktigt att eleverna känner motivation till läsning och bearbetning av 

skönlitteratur, detta bidrar till att målen blir uppfyllda. Som pedagog är det viktigt att ha god 

kännedom om styrdokumenten som påtalar vikten av skönlitteraturens tillgång och 

användning för att veta hur undervisningen skall planeras och för att kunna tillgodose alla 

elevers behov. 

2.3 Skönlitteraturens betydelse 

I denna del av arbetet kommer att hänvisas till olika syner på skönlitteraturens betydelse för 

eleven. Även då hur pedagogerna kan belysa skönlitteraturen för eleverna, för att de ska få en 

ökad kunskap av andra världar och möjlighet till större fantasi gällande arbetet med 

skönlitteratur. Skönlitteraturens betydelse betonas under denna rubrik för att ge en förståelse 
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för skönlitteraturens fördelar. För att ge en tydligare bild av vikten av att följa upp och 

bearbeta läst litteratur har vi valt att undersöka vad olika författare säger om detta ämne. I 

arbetet med skönlitteratur är det viktigt att förstå och ha kunskap om dess betydelse och 

fördelar för eleverna. Detta för att pedagogen på bästa sätt ska ha möjlighet att ge eleverna 

redskapen de behöver under arbetet med skönlitteratur.  Vidare kommer behovet som finns av 

att bearbeta skönlitteraturen att belysas av flera författare.  

 

Persson (2007) anser i sin bok Varför läsa litteratur att det finns många olika anledningar till 

varför alla ska läsa litteratur, men några orsaker kan vara att den både kan ”roa och oroa, 

trösta och utmana, underhålla och ge kunskap” (2007:6). Författaren anser även att den är 

viktig för att kunna få nya perspektiv och den kan innebära en verklighetsflykt. Litteraturen 

har fler fördelar då den kan göra läsaren empatisk och skapa ett mer öppet sinne mot andra 

människor och deras värderingar. Persson (2007) anser även att genom historien har synen på 

litteratur förändrats åtskilliga gånger, såsom att den är ”moraliskt uppbygglig” och att 

eleverna lär sig ”rättstavning och grammatik” (2007:6). I dagens samhälle med många olika 

medier och stora samhälleliga förändringar poängterar Persson även att det är ännu viktigare 

att kunna motivera varför det skall läsas litteratur i skolan. Författaren anser vidare att hur och 

varför elever ska läsa har förändrats, det används mycket film och TV i barns vardag och för 

att läsning ska finnas kvar behöver pedagogerna arbeta målinriktat. Han anser också att 

litteraturläsning kan vara en bra väg för att få förståelse för andra kulturer.  

 

Dahl (Bergöö, 1997) formulerar sin syn på svenskämnet att "[…] det ger oss möjlighet att 

uttrycka oss, utbyta erfarenheter, söka information och att påverka och förändra vår och 

andras livssituation” (1997:32). Detta innebär enligt författaren att vi kan använda oss av 

språket för att lära känna oss själva och andra, erhålla och ge kunskap. Hon anser även att 

pedagogens uppgift är att efter egna och elevernas erfarenheter hitta egna vägar för att arbeta 

med litteratur både konkret och tillsammans med andra, det bör även innefatta reflektioner. I 

dessa åsikter om språkets fördelar, både den personliga och kulturella identiteten instämmer 

Persson (2007).  Enligt Molloy i artikeln I litteraturen lyssnar jag till mig själv (2007) anser 

hon att vi ska läsa skönlitteratur i skolan just för att vi är olika. Vi påverkas och tar till oss av 

det lästa på olika sätt.  Hon menar att pedagogen ska samtala om det lästa för att eleverna ska 

få en inblick i att även om vi läst samma så har vi inte samma uppfattning. Bergöö (1997) 

skriver i sin bok hur viktigt det är att läsa skönlitteratur för att eleverna kan få nya perspektiv 

och förståelse för andra och utvidga sina erfarenheter. Där anser Langer (1995) att det är bra 
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att vi tidigt i vår uppväxt kommer i kontakt med litteraturen för att det är en viktig del i vår 

inlärning och i all vår kommunikation med både andra och oss själva.  

 

Enligt Ejeman och Molloy (2001) är det viktigt att läsa för att stimulera elevernas fantasi, 

tankar och den språkliga utvecklingen. Eleverna kan genom kunskaper se sin egen roll i livet 

och det ger även underhållning. Rosenblatt (2002) anser att pedagogen inte ser sina 

möjligheter att informera eleverna om vårt litterära arv, de vill istället ha en undervisning 

inom skönlitteratur som har ett sammanhang med elevers intressen. Författaren anser att 

pedagogerna inte alltid inser deras påverkan på elevernas tänkande, kring individen och 

samhället. Eleverna får ofta en insikt om kunskap och världen som gör att de får ett personligt 

möte med litteratur och att det blir en upplevelse att läsa litteratur. Langer (1995) finner att 

pedagogerna inte alltid har kunskap och förståelse för elevernas andra världar, men med hjälp 

av litteratur kan de närma sig varandras världar. Både kulturellt och individuellt kan litteratur 

skapa förståelse och utveckla kunskap, om och för varandra och bidra till en medvetenhet. 

    

I ett läromedel med namn ”Texter och tankar” anser författaren Skoglund (1999) att ”det är 

svårt att peka på vad man lär sig” av läsning. Författaren skriver även att ”människor inte blir 

bättre av att läsa böcker […] men genom att ta del av andras funderingar […] och 

förhoppningar blir de mer människor” (1999:248). Ett annat sätt att se på litteraturens 

betydelse enligt Miller i Persson (2007) är att litteraturen alltid finns i de tecken och ord som 

kan finnas överallt i olika kulturer. Genom litteraturen ses olika världar både verkliga och 

overkliga. […] ”litteraturen beskriver inte en värld utan skapar den. […] Litteraturen behåller 

också sina hemligheter för sig själv […] Det enda sättet att få tillgång till den virtuella världen 

är att läsa tecknen det enda vi kan veta om den – är vad orden avslöjar för oss”(2007:205).  

När Amborn (1998) ställer frågan: Varför vi ska låta elever läsa skönlitteratur?, blir det ofta 

diskussioner. Pedagoger har svarat att det blir en ökning i elevernas fantasifullhet, kreativitet, 

samt genererar och ökar den språkliga kompetensen. Det ger även en ökad empatisk förmåga 

och ökad kunskap enligt pedagogerna.  

2.3.1 Valet av litteratur 

Ejeman och Molloy (2001) anser att boken som läromedel och bibliotekets roll i skolan är 

oerhört viktig. Genom dessa redskap kan elevernas läsintresse och läsvanor stimuleras och 

utvecklas. De anser att det är bra om eleverna kan hitta böcker både i klassrum och i bibliotek, 

detta för att det ska vara lättillgängligt, när lusten faller på. Men det är ändå i skolbiblioteket 
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eleverna ska kunna finna ett stort utbud av böcker. I skolbiblioteket ska det enligt författarna 

finnas en bibliotekarie tillgänglig som kan ge boktips, lära eleverna hitta i bibliotekets hyllor 

och ge annat stöd i valet av passande bok. Skönlitteratur i centrum i svenskundervisningen 

ställer krav på pedagogens kunskaper, tillgänglighet av böcker och bibliotek.  

 

Nordiska ministerrådet (Rönnström, 2000) betonar att problematiken för pedagogen i arbetet 

med litteratur ibland kan vara att inte ha tillräcklig kunskap om passande litteratur för 

eleverna. Då är det oerhört viktigt att pedagogen har ett bra samarbete med bibliotek och 

bibliotekarie. Dessa har kunskap om passande litteratur och samarbetet mellan pedagog, 

bibliotekarie och elev har visat sig ge goda resultat. Nordiska ministerrådet skriver vidare att 

för att skapa intresse för att vilja läsa så krävs det engagemang och goda kunskaper. För att 

klara av detta arbete finns det många olika vägar och metoder att använda. Det som fungerar 

för några innebär inte att det fungerar för de andra, det gäller att vara öppen för nya tankar och 

prova sig fram. För att väcka intresse för litteratur så är det viktigt att handledaren, som ska 

inspirera till exempel pedagogen, bibliotekarie och författare, har ett genuint intresse och goda 

kunskaper.  

 

Nordiska ministerrådet (Rönnström, 2000) betonar hur viktig litteratur är för den personliga 

utvecklingen och för språket. Det är inte bara att välja en bok utan den ska tilltala den som ska 

läsa den och skapa läslust. Ejeman och Molloy (2001) anser att när eleverna själva ska välja 

skönlitteratur kan pedagogen ge boktips genom att berätta om boken, skapa läshörnor och 

anordna läsecirklar där eleverna diskuterar böcker de läst och göra bokutställningar. 

Författarna menar att så långt det är möjligt ska pedagogerna låta eleverna få välja sin 

litteratur själv. Framförallt när det gäller valet av egen läsning till bänkbok, då får de en bok 

som de själva anser vara lagom svår, och kanske där finns något som är intressant och 

tilltalande i form av spänning eller bilder. Bergöö (1997) menar att valet av litteratur också är 

viktigt beroende på syftet med läsningen, men annars bör litteraturen kunna kopplas till 

barnens livsvärld. Langer (1995) anser å sin sida att pedagogen i valet av litteratur måste ta 

hänsyn till elevernas olika bakgrund och tidigare erfarenheter och anpassa arbetet utifrån 

individ eller grupp. Detta för att litteraturen kan påverka elevers personlighet. Amborn (1998) 

redogör för samtal med pedagoger, de tycker det kan vara svårt att presentera böcker för 

eleverna. De anser att de får tillbaka allt arbete de lägger ner inför bokpresentationer flera 

gånger om, när elevernas ögon börjar lysa. När pedagogerna berättar om en bok och eleverna 
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sedan kastar sig över den när presentationen är över, känns det inte så svårt när de tänker på 

att de ska presentera fler böcker 

 

När eleverna väljer samma bok som någon annan i klassen tidigare läst påpekar Chambers 

(2004) att det sättet att välja bok är det vanligaste. Författaren menar att när eleverna hör 

positiva omdömen om en bok så smittar det av sig. Valet av tystläsnings bok bör göras av 

eleven men om eleven alltid väljer samma genre eller författare, kan pedagogen vägleda dem 

till andra böcker. Att endast läsa samma genre och/eller författare anser Chambers är: ”Det är 

att läsa som att jorden vore platt. Läsaren kan fortsätta att läsa utan att någonsin upptäcka att 

jorden är rund (Chambers, 2004, s. 14).” 

2.4 Pedagogens roll 

Den syn på litteratur som pedagogen har och även deras personliga uppfattning om varför 

litteratur ska användas, är avgörande för hur litteraturundervisningen kommer att se ut, 

eftersom detta påverkar valet av litteratur. Likaså påverkar dennes teoretiska ställning och 

erfarenheter undervisningen (Ewald, 2007). Bergöö (1997) anser att det är viktigt att arbeta 

med förståelse och att eleverna kan urskilja olika fenomen i omvärlden. I detta arbete är det 

viktigt att eleverna fått redskapen på vägen som till exempel begrepp som de behöver för att 

förstå sin omvärld. Pedagogen har en oerhört viktig funktion i detta arbete med att försöka 

förstå elevens tankar. Eleverna behöver dessutom få arbeta konkret och få möjligheter till att 

reflektera för att få en djupare förståelse.  

 

Ejeman och Molloy (2001) anser att pedagogen bör ta hänsyn till elevernas erfarenheter redan 

i sin planering av arbetet för att kunna ge eleverna bästa möjliga utbyte av lärandesituationen. 

När den pedagogiska situationen är lagd på rätt nivå för de olika eleverna ger det större 

möjlighet för dem att utveckla läslust, språk och fantasi. Viktigt i arbetet är även att visa 

eleverna att deras tankar är ett led i arbetet och att göra dem medvetna om sin utveckling.    

 

 

Langer (1995) menar att eleven blir påverkad av textens innehåll, av dem de arbetar 

tillsammans med, och av hur de själva är. Hur vi läser beror på hur vi uppfattar texten, vilken 

betydelse dess innehåll har. Författaren anser att elevernas föreställningsvärldar förändras 

beroende på deras skäl till att läsa och om det är deras eller pedagogens val av uppgift eller 

litteratur. Med föreställningsbyggande värld menas att eleverna skapar ny förståelse och 
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kunskap genom att ta del av andras tankar, enligt Langer. Det som också spelar in är hur 

miljön runt läsandet ser ut både i och utanför klassrummet. Beroende på elevernas 

erfarenheter och tankar, reflekterar de olika och behöver stöd i sina samtal och funderingar. 

Författaren finner att det centrala i texterna förändras i samspel med varandra, beroende på 

om de har olika erfarenheter och bakgrund. Det blir även förändringar på det centrala i 

texterna om gruppkonstellationerna ändras och eleverna får nya perspektiv. 

 

Eleverna har olika egenskaper de kan bidra med. Enligt Langer (1995) lär de sig av varandra 

och får samtidigt lära ut själva. Vissa av eleverna kan ha intresse av att skapa och andra har 

behov av att diskutera, detta gör att de får ett stort utbyte av varandras erfarenheter. Vidare 

anser författaren att pedagogerna ska stödja eleverna i deras byggande. Då de behöver tillföra 

olika strategier så att eleverna blir medvetna om att alla tänker olika, trots detta har alla rätt 

till sina egna tankar även i ett samspel.  Pedagogens stöd i arbetet kan vara avgörande, vilket 

de kanske inte alltid är medvetna om. När de ger sitt stöd till eleverna vill de att de ska 

formulera egna tankar och idéer om texten istället för att gå på redan gjorda tolkningar. Med 

detta arbetssätt visar pedagogen att elevernas tankar är betydelsefulla. När pedagogen tar fram 

elevernas tankar som det centrala i lektionen blir detta en uppmuntran i det fortsatta arbetet 

kring litteraturen. Här kan man använda olika strategier, som till exempel att låta eleverna 

skriva ner sina tankar, frågor, rita eller ha en sammanfattande diskussion kring texten. Langer 

anser att det är viktigt att låta eleverna lägga tid på att berätta vad de tänker under tiden de 

läser en bok. Författaren menar att det kan göra mer skada än nytta för 

föreställningsbyggandet att endast berätta efteråt, ”eftersom man då får dem att fokusera på 

uppfattningar som redan har förändrats (Langer, 1995:114).”  

 

Genom att eleverna arbetar på detta sätt lär de sig att samarbeta, lyssna och reflektera. De får 

även med sig hur de ska sortera ut det mest relevanta för gruppen. I ett föreställningbyggande 

klassrum förväntar sig inte läraren och eleverna att de ska vara eniga. Tvärtom förväntar de 

sig, och välkomnar, olikheter. 

2.5 Genomgång av olika arbetssätt 

Arbetssätten för pedagogerna när de arbetar med skönlitteratur, är mycket beroende på 

pedagogens eget förhållningssätt till skönlitteraturen och deras syn på undervisningen. 

Hänsyn behöver även tas till elevernas olika förutsättningar och tidigare erfarenheter 
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(Ewald, 2007). Genom att pedagogen arbetar varierat med eleverna kan detta göra att de inte 

tycker att undervisningen blir enformig och tråkig. När pedagogen har kunskap om eleven och 

arbetar varierat så blir undervisningens möjligheter större, likaså elevernas lärande och 

utveckling. 

2.5.1 Varierade sätt att arbeta med skönlitteratur 

Sätten att få en variation är många, samtal ger kunskap om vad andra har upplevt genom 

skönlitteraturen. Flerstämmigheten i klassrummet som skapas vid samtal mellan elever och 

pedagoger, denna kombination av röster ska tas tillvara. Det finns många aktiviteter att arbeta 

vidare med (Dysthe, 1996). 

 

Enligt Kverndokken (1989) är det viktigt att eleverna får arbeta med texter för att de ska 

komma lite längre än till den första upplevelsen. Författaren anser att det kan göra att eleverna 

får ett behov av att bearbeta sina intryck. Detta är även något som Ejeman och Molloy (2001) 

anser: att bearbetning av läsning kan leda till gemensamma upplevelser. Författarna vill att 

pedagogen ska träna sina elever i att vara kritiska läsare. Genom att eleverna är aktiva kring 

samtal runt böcker och att de har uppföljande arbete kring texter såsom drama, bild eller 

skrivande, får de träning i att reflektera och vara kritiska. 

 

Amborn (1998) skriver, oavsett om det är enskild läsning eller om eleverna får läsa i helklass 

eller grupp har alla dessa former både för- och nackdelar. Fördelarna är om alla eleverna 

befinner sig på samma nivå och nackdelarna är om man har en klass med stor spridning och 

med stora skillnader i läshastighet och ordförståelse. Författaren anser att ett varierat 

arbetssätt är det bästa. För att stimulera elevernas intresse för skönlitteratur ger Ejeman och 

Molloy (2001) förslag som att eleverna kan presentera böcker för varandra, både muntligt, 

skriftligt och i olika konstellationer. Det som är viktigt i detta arbete, oavsett om det är 

muntligt eller skriftligt, är att det finns en mottagare till arbetet. Det blir då meningsfullt för 

eleverna och ger dem motivation till att arbeta.  

 

Dysthe (1996) poängterar att ordet ”flerstämmighet” betecknar de många rösterna som kan 

finnas i ett klassrum och vikten av att pedagogen använder och tar till vara på dessa röster i 

undervisningen. När ett antal elever samtalar i klassrummet skapas en mångfald av stämmor 

tillsammans med lärarens och eventuellt andra texters röst. Författaren anser att det inte är 

bara genom det skrivna ordet som kunskap, förståelse och insikt erfars. Genom att bearbeta 
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olika texter på olika sätt så omvandlas texterna till egen kunskap. Författaren betonar vikten 

av att eleven måste bearbeta sin nyvunna kunskap för att kunna göra den till sin egen kunskap. 

Eleverna kan inte arbeta med texterna isolerat utan de måste sättas in i ett sammanhang för att 

kunna se innehållet och koppla texterna historiskt och kulturellt till vårt samhälle. Författaren 

anser att pedagogerna måste följa med i samhällets och skolans förändringar och vara beredd 

att ompröva sitt ställningstagande. 

 

I arbetet med uppföljning av läst skönlitteratur bör pedagogen ställa sig frågan om texten 

behöver bearbetas och i så fall vilken sorts uppgift som passar. Eleverna får bearbeta texten 

utifrån sina egna funderingar och tankar och detta kan i många fall vara fullt tillräckligt enligt 

Ejeman och Molloy (2001).  

2.5.2 Samtal om böcker 

Samtal om böcker leder till en spridning av kunskap oavsett om det är i små grupper eller i 

helklass. Det är ett sätt att bearbeta enligt Skardhamar (1994) och Ejeman och Molloy (2001). 

Kverndokken (1989) betonar också att det absolut bästa sättet att bearbeta läsningen är att 

samtala om den. Ejeman och Molloy (2001) poängterar om pedagogen använder sig av 

högläsning så är det ett säkrare sätt att få med sig alla eleverna, oberoende av förmåga. När 

alla eleverna har lyssnat på en berättelse leder det till mer givande samtal efteråt om alla hört 

berättelsen och är fullt insatta i den. 

 

Chambers (2004) anser att efter att ha läst skönlitteratur och även under tiden eleverna läser, 

bör de diskutera boken. Han har utvecklat en metod inom boksamtal där han ger förslag på 

hur en diskussion kan gå till och vilka frågor som kan vara bra att ställa under samtalet. 

Boksamtalen ger förutom en ökad kunskap om att samtala även en ökad förmåga att kunna 

lyssna. I samtalen är det reflektionen som är viktig och att eleverna är tänkande individer. 

Författaren anser att samtalet utgör en grundläggande del av hur vi lever och är. Detta har de 

nytta av i övriga livet för att kunna uttrycka sig på ett bra sätt.  För att lära sig att föra dessa 

samtal behöver de hjälp av någon som redan behärskar dessa kunskaper, i detta sammanhang 

en pedagog.  

 

Frågorna som ställs i boksamtalet är ”Jag – inriktade” det vill säga frågorna börjar med ”Jag 

undrar”. Frågor som innehåller ordet Varför menar Chambers är hämmande och kan göra att 

eleverna inte vill prata. För ett lyckat arbete menar Chambers att det krävs att miljön i 
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klassrummet är trygg, att det finns böcker att tillgå, att eleverna får läsa på egen hand och att 

de får lyssna på högläsning. Boksamtalet handlar inte om att återberätta handlingen eller 

förklara huvudpersonerna utan det är att hitta mönster och se meningen och djupet med 

boken. Mönster i skönlitteratur kan vara att det finns tre av något till exempel tre objekt, 

önskningar eller rim. Det är inga bestämda frågor som ska sökas svar på i boksamtalet. Utan 

det är beroende av läsarens tankar, känslor, tidigare erfarenheter och tolkningar. I boksamtalet 

lyssnas det på andras tankar och tolkningar och det får på så sätt nya perspektiv av bokens 

innehåll. Alla har rätt att uttrycka sig och allt är värt att lyssnas på. Pedagogen är inte ute efter 

rätt eller fel svar i samtalet, det är inte någon form av läsförståelsetest. Pedagogen har ett 

genuint intresse i att höra vad eleverna tycker och vilka upplevelser och tankar som de fått 

utav boken. Eleverna tar upp för dem uppenbara saker, hör andras och får då en ny förståelse 

av boken (Chambers, 2004). Wingård och Wingård (1994) anser att det är viktigt när 

boksamtalet sker, att det inte blir ett förhör eller läsförståelsetest, utan att upplevelsen är det 

centrala och att eleverna kan använda sig av sin fantasi.    

 

Nyström (2005) tycker det är viktigt att eleverna får träffa olika personer som pratar om 

böcker med dem, detta kan väcka läslust. Att prata böcker sprider kunskap enligt författaren 

och är ett effektivt sätt för eleverna att göra sina val. Ekelund (2007) beskriver olika sätt för 

barn att komma till tals. Barnböcker kan vara fulla av olika berättelser som kan användas 

genom att föra samtal och reflektera. När pedagogen använder sig av skönlitteratur i läsning 

och vid samtal med eleverna kan de ofta finna identifikationer. Dessa identifikationer kan 

hittas överallt på varje skola och bibliotek, detta passar många men inte alla. 

2.5.3 Läsning av olika sorters skönlitteratur 

Det viktigaste kring läsningen är att det ska bli en upplevelse för eleverna. Det är bra om det 

leder till uppföljning på något sätt, för beroende på syftet med läsningen, förändras elevernas 

föreställningsvärldar (Langer, 1995).  

 
Skardhamar (1994) anser att flera olika sätt att bearbeta böcker är bra för eleverna. Bland 

annat nämner de mängdläsning som ger lästräning, glädje och en orientering i vad det finns 

för skiftande litteratur. I olika klasser kan det finnas flera olika sätt att se hur mycket eleverna 

läser som till exempel läsbarometrar, bokormar och bokträd. Författaren anser att när eleverna 

har tagit reda på vad texten handlar om och hur den är uppbyggd kan de arbeta vidare med  

andra aktiviteter kring texten. 
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Wingård och Wingård (1994) betonar att det först och främst är läsupplevelsen som är viktig 

och utifrån vad som kommer fram får pedagogen avgöra hur de ska arbeta vidare. De anser att 

på detta sätt kan läsglädjen behållas och uppföljningsarbete måste inte alltid ske. Författarna 

anser att pedagogerna ska arbeta med skönlitteratur utifrån det behov som finns i klassen. Är 

det enskild- eller gruppläsning eleverna behöver så får pedagogerna lägga upp sitt arbete efter 

det. Men författarna finner det dock bra om eleverna får arbeta på flera olika sätt till exempel 

med muntligt återberättande av en bok eller enkla recensioner. Likaså anser Ejeman och 

Molloy (2001) att pedagogerna ska tänka på att just läsupplevelsen är viktig och om den är 

stark är det bäst att eleverna får bearbeta sina intryck på olika sätt. 

 

Persson (2007) anser att skolans undervisning ofta använder litteraturen till färdighetsträning 

och uppgiftslösning. Pedagogerna kan enligt Persson använda litteraturen som en central del, 

men den blir många gånger ett tidsfördriv istället. Med tidsfördriv menas när eleverna arbetat 

klart med pågående uppgift och då de bara har en stund över används skönlitteratur som 

friläsning, vid redovisningar eller när de behöver läsa på något utan bearbetning.  

2.5.4 Skriftligt arbete efter läsning 

Pedagogerna kan ta tillvara det eleverna har läst genom att de får skriva recensioner eller på 

annat skriftligt sätt bearbeta sin skönlitterära upplevelse (Wingård och Wingård, 1994). Ewald 

(2007) tar i sitt arbete upp att recensionsarbete är ett vanligt förekommande arbetssätt i 

skolan. Även Wingård och Wingård (1994) beskriver att om litteratur följs upp så är 

recensionsskrivande en vanlig form på detta. Att bearbeta läsning med en skriftlig uppföljning 

är till stor del något som anses vara självklart diskuterar Wingård. I det här arbetet är 

pedagogens del viktig för att vägleda och stödja eleverna i deras arbete så att tanken med 

recensioner inte motverkar det ursprungliga syftet. I arbetet med recensioner är det enligt 

Wingård viktigt att det finns mottagare till elevernas arbete, likaså att de får hjälp i 

reflektionen över litteraturen. Till hjälp i arbetet kan tidningars recensioner användas, med rätt 

verktyg kan skriftliga recensioner vara utvecklande för eleverna och vara till hjälp för andra 

elever i sitt val av litteratur. Det är pedagogen som har kunskapen om eleverna är redo för att 

skriva skriftliga recensioner eller om de behöver läsa mer innan de är redo (Wingård och 

Wingård, 1994).     
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Amborn (1998) betonar att det finns oerhört mycket som skönlitteratur kan användas till i 

undervisningen. Det finns förslag på hur eleverna efter läst litteratur kan välja att skriva om 

slutet på boken eller att de får ge boken en ny titel som de tycker passar bättre. Det som elever 

också har fått göra är att i ett läst avsnitt leta efter olika ordklasser, för att eleverna ska känna 

att man till exempel kan använda den lästa litteraturen till andra uppgifter. Molloy (1996) 

anser att när eleverna får skriva om det de läst, använder de sig av egna erfarenheter. Dessa 

kan kopplas ihop med det egna livet, för att skriva är ett annat sätt att tänka. Språket skapas 

samtidigt som de tänker tanken. 

 

Amborn (1998) beskriver hur de i en klass fick skriva recensioner till böcker de hade läst, 

dessa skulle sedan sättas in i en pärm dit eleverna i klassen kunde gå och titta när de ville ha 

förslag på boktips. Meningen med pärmarna var att eleverna skulle få tips till att läsa vidare, 

men det användes mest till att visa upp pärmarna för föräldrar som kom på besök eller andra 

pedagoger för att påvisa elevernas läsintresse. Författaren skriver om hur eleverna haft en läs- 

och skrivverkstad där de har fått använda sig av läst litteratur till att skriva en pjäs eller där de 

fått skriva ett eget kapitel som passar in i boken de håller på att läsa.                     

2.5.5 Drama som bearbetning och betydelsen för identiteten 

Ejeman och Molloy (2001) anser att eleverna behöver drama för att skapar en fördjupning av 

den skönlitterära upplevelsen. De poängterar även att när eleverna får bearbeta det 

skönlitterära med drama gör detta att de får kreativ läsning, det innebär att elevernas tankar 

och idéer om det lästa används på olika sätt, såsom dramatisering och fria skrivuppgifter.  

 
För att eleverna ska uppfatta drama som något roligt är det viktigt enligt Lindö (2002) att 

använda drama utan att det tvunget skall resultera i något som ska visas upp. Författaren 

fortsätter vidare att det ska vara naturligt, roligt och en skapande lek. När eleverna använder 

sig av drama är deras egen upplevelse central. I drama är handlingen central och gestaltandet 

är en uttrycksform som av eleven kräver inlevelse och samspel. Användandet av drama kan 

också leda till att utveckla empati för andras tankar och åsikter. I arbetet kan de komma fram 

till vad de själva tycker och tänker och det kan stärka det egna självförtroendet. Vid 

användandet av drama kan eleverna utveckla sin personlighet. 

 

Persson (2007) anser att vid elevers eget skapande är det viktigt att de får uttrycka sig på olika 

sätt genom att använda sig av drama, bild, musik och film. Detta poängteras i kursplanen för 
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svenska men även i andra ämnen (Skolverket, 2000). I kursplanen för svenska (Skolverket, 

2000) betonas det att genom att använda skapande som till exempel drama kan kulturer 

skildras och utveckla ett eget förhållningssätt till andras sätt att leva. Det kan också hjälpa 

eleverna att få förståelse för andra människor. Persson (2007) anser vidare att detta ger 

eleverna en harmoni i sin identitet. 
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3. Empiri 

I empiridelen redogörs det för vilka metoder som använts vid insamlingen av data. Vidare 

redogörs för hur och varför metoden valdes och vilka urval som gjordes för att få svar på 

frågorna. Därefter redogörs för hur materialet samlats in och hur det har bearbetats. Slutligen 

så förklarar vi de etiska principerna gällande forskning och hur vi har tagit dem under 

beaktande under processens gång och detta presenteras i resultatet av intervjuerna. 

3.1 Metod 

När valet av metod gjordes så utgick vi från syftet med undersökningen som är hur pedagoger 

arbetar med läst skönlitteratur, hur och var eleverna hittar skönlitteratur och på vilket sätt de 

kan göra sin uppföljning av läst skönlitteratur. Enligt Denscombe (2000) är det en fördel med 

intervju för det ger ett djup och mer detaljerade svar. Kvalitativ metod valdes för att det ger 

plats för den intervjuade att svara med egna ord samtidigt som det ger utrymme för följdfrågor 

(Patel och Davidson, 2003). För undersökningen valdes en semistrukturerad form av 

intervjuer, där det används ett antal frågor som kan användas som grund och som går att 

vidareutveckla. Undersökningens syfte var inte att få ett kvantitativt resultat som baseras på 

siffror och en större mängd svar, utan istället fanns syfte att nå djup och mängden. Nackdelar 

kan vara att det är tidskrävande och att den intervjuade personen inte är objektiv. När 

intervjuerna genomfördes användes en diktafon för att spela in intervjuerna. Enligt 

Denscombe (2000) är det viktigt med bandinspelning för det ger en mer fullständig 

dokumentation tillsammans med fältanteckningar. Detta gör det muntliga ordet mer rättvist 

och intervjuarna får med intonationen. Intervjufrågorna gjordes och när sedan intervjuerna var 

klara gjordes transkriberingar av ljudupptagningarna som användes vid analys av resultaten. 

Transkribering innebär att bandinspelningarna från intervjuerna har skrivits av ord för ord i ett 

dokument. 

3.2 Urval 

Urvalet har inte gjorts slumpmässigt till denna undersökning då två av skolorna valdes utifrån 

att där fanns pedagoger som hade en tidigare etablerad kontakt med oss. Den tredje skolan 

valdes med tanke på dess geografiska placering och pedagogernas möjlighet att medverka till 

intervjuer. Alla pedagogerna som medverkat vid intervjuerna är kvinnor. Detta är inget 

medvetet val utan föll sig naturligt då det var kvinnor som erbjöd sig att medverka. För att få 
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en eventuell spridning på svaren valdes att ta kontakt med både kända och okända 

informanter. Detta för att det skulle ge ett bredare perspektiv på vår undersökning. 

3.3 Genomförande  

Pedagogerna som intervjuades har genom personlig kontakt blivit tillfrågade på de tre olika 

skolorna där de arbetar om de vill medverka. De arbetar i två olika kommuner. De nio 

pedagogerna som tillfrågats var inte alla lika positiva till ett deltagande. Ett par stycken var 

först tveksamma för att de trodde att det rörde sig om svåra frågor och att de därför inte kunde 

ge några bra svar. Då vi förklarat vad det rörde sig om var alla positiva till ett samarbete, vi 

tror inte att detta påverkat resultatet utan att det var ren rädsla inför att bli utfrågad om något 

okänt. När intervjuerna genomfördes antecknade en av oss och den andre ställde frågorna 

samtidigt som det användes en diktafon. Pedagogerna tillfrågades innan intervjuerna 

genomfördes om det gick bra att spela in intervjun på band. Intervjuerna gjordes med en 

pedagog i taget, i avskildhet från annan verksamhet för att få en lugn och avkopplande miljö 

där vi inte kunde bli störda. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns som bilaga i 

uppsatsen.    

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) yrkesetiska principer har beaktats när det gäller informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informanterna har gällande detta blivit 

informerade om syftet av undersökningen och hur intervjun ska användas och behandlas 

konfidentiellt. Informanternas arbete är frivilligt och det innebär att de kan avbryta sitt 

samarbete när de vill. Nyttjandekravet gäller vidare att informationen vi fått endast kommer 

att användas under den aktuella undersökningen. 

3.5 Presentation av pedagoger 

De nio pedagoger som tackat ja till att deltaga i undersökningen arbetar på tre olika skolor. På 

skola 1 och 2 är det en pedagog i årskurs tre, en i årskurs fyra och en i årskurs fem. På skola 3 

är det en pedagog i årskurs 4, en i årskurs 4 och 5 och en pedagog i årskurs 6. Vi har valt att 

benämna de olika skolorna med siffrorna 1 till 3, och skriva ut dem med siffror och inte 

bokstäver för att siffran skriven med bokstäver försvinner i texten. Pedagogerna har valts att 

benämnas med bokstäverna A till I, detta för att det ska ge en tydligare bild av vad som 

framkom i undersökningen.   
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Pedagog Undervisar i årskurs Grundutbildning 

Skola 1, Pedagog A 3 Lågstadielärare 

Pedagog B 4 1-7- lärare 

Pedagog C 3 Lågstadielärare 

Skola 2, Pedagog D 4 1-7 – lärare 

Pedagog E 5 Mellanstadielärare 

Skola 3, Pedagog F 4 1-7 – lärare 

Pedagog G 4 och 5 1-7 – lärare 

Pedagog H 6 Småskolelärare 

Pedagog I 6 4-9 – lärare 

 

 

3.6 Resultat och analys 

Under den här rubriken kommer resultatet av intervjusvaren att redovisas som en 

sammanställning under varje fråga. Där lyfts även fram citat ifrån de intervjuade 

pedagogerna. Detta för att göra resultatet mer överskådligt och lättare att läsa. Därefter följer 

en sammanställande resultatdiskussion.  

3.6.1 Skönlitteratur och läsning 

Frågan som ställdes var: Tycker du att det är viktigt att läsa skönlitteratur? Alla pedagogerna 

var eniga om att det var viktigt att läsa skönlitteratur. Alla anser att det var en viktig del i 

läsinlärningen, eleverna får fler ord, läs- och ordförståelse och berikar sitt språk. De menar att 

eleverna får stor hjälp av läsning i sitt skrivarbete, med stavning och meningsbyggnad. 

Pedagogerna tycker att det kunde ge eleverna en inblick i hur andra människor lever. Pedagog 

B och C svarar att eleverna får upplevelser, de kanske känner igen sig och kan få svar på egna 

frågor. Pedagog B säger att: ”Eleverna får en inblick i hur andra människor lever, att det 

vidgar deras vyer. […] Jag tror att man växer som människa också om man läser mycket.” En del av 

pedagogerna hade även sett att det gav eleverna större fantasi. Pedagog E ansåg att 

skönlitteraturen skulle väcka ett intresse, en lusta. Under diskussioner upptäcker eleverna att 

de tänker olika, att de tolkar en och samma text på olika sätt. 

 
Pedagog I tycker liksom de andra pedagogerna det är viktigt att läsa, men hon hänvisar även 

till forskning som visat att elever behöver läsa 5000 timmar innan de börjar högstadiet för att 
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klara av läromedlen. Hon säger att: ” Alla undersökningar visar hur viktigt detta är. Och jag 

tycker inte det bara egentligen är något för svenskan, utan jag tycker det är något som gäller 

hela skolan. Alla ämnena borde jobba mycket med vår skönlitteratur.”  Pedagogen anser inte 

att det finns så många elever som gjort det i vårt stressade samhälle. Hon drar paralleller 

mellan människor som inte kan läsa och att vara handikappad. Handikappet att inte kunna läsa 

syns inte men är ett oerhört svårt handikapp.   

3.6.2 Tidpunkter för läsning 

Frågan som ställdes var: När läser ni skönlitteratur? Pedagogerna svarar att de anser att 

skönlitteraturen är en viktig del i svenskämnet. Dock skiljer sig tillfällena där läsning sker 

från pedagog till pedagog, På skola 1 så läste pedagog A och pedagog C med sina elever varje 

dag i mellan 10 och 20 minuter, men däremot läste pedagog B med sina elever endast en 

lektion i veckan som är på 40 minuter. På skola 2 läste pedagogerna med sina elever ungefär 

en kvart varje dag. På skola 3 läste eleverna 20 min per dag, utom eleverna som har pedagog I 

som läser 40 till 50 minuter vid ett tillfälle varje vecka och pedagogerna har högläsning minst 

en gång i veckan. På skola 1 använder sig för närvarande pedagog A sig av skönlitteraturen i 

historielektionerna. De andra på skola 1 har använts sig av skönlitteratur i andra ämnen 

tidigare, men inte under denna termin. På skola 2 använder sig pedagog D skönlitteratur i 

historia och pedagog E försöker hitta skönlitteratur till allt hon arbetar med. När hon arbetar 

med tema, försöker hon söka upp passande böcker till ämnet. Under arbetet vill hon att 

eleverna ska kunna välja kunskap i två nivåer. Det som ingår i ämnet kallar hon grundkurs 

och vill eleverna sedan fördjupa sig så finns det tips på böcker att läsa vid sidan om den 

övriga litteraturen.  

              
På skola 3 använder sig pedagog F och G av skönlitteratur i temaarbete som kan innefatta alla 

ämnen på schemat. Pedagog G svarar att: ”det är lite olika beroende på vad vi håller på med 

just nu. För ett tag sen läste vi Asien och då fick alla läsa böcker som också utspelade sig i 

Asien.” Pedagog H arbetar med skönlitteraturen i temaarbete och även mycket i de 

naturorienterade och samhällsorienterade ämnena. Pedagog I försöker använda skönlitteratur i 

temaarbete, men hon använder det mest när hon undervisar i historia. Hon arbetar för att 

eleverna ska känna att läsning är något roligt och skönt, så hon tänder ljus och låter eleverna 

fika och läsa under en lektion i veckan. 

När de läser i den skönlitterära vill de läsa själva, att ha den stunden för sig själv. […] Jag tycker 
ju själv om att läsa, så jag vet ju vad det kan ge att bara sjunka in en bok och bara för att va. 
(pedagog A) 
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3.6.3 Olika konstellationer vid läsning 

Frågan som ställdes var: Hur läser ni och i vilka konstellationer är eleverna i under läsning? 

Pedagogerna på skola 1 låter alla sina elever läsa i sina skönlitterära böcker enskilt. Pedagog 

A hade bokat in skolans bibliotekarie, där de tillsammans ska läsa och sedan ha boksamtal i 

smågrupper de närmsta veckorna. När hennes elever läser faktaböcker är de ofta två och två. 

Pedagog B har bara haft enskild läsning med denna klass men i hennes förra klass arbetade de 

med kompisläsning. Vid några tillfällen när eleverna gick i sjätte klass, så lånade de 

förskoleklassens böcker och hade högläsning för förskoleklassen. Hon har en hel del elever 

som har svårt att läsa så för att förena läsningen med de andra ämnena så har hon högläsning i 

klassen ur exempelvis landskapsboken och historieboken, efteråt diskuterar de vad som var 

svårt att förstå. Pedagog C använder läsningen mer enskilt i denna klass men tidigare har de 

haft läsgrupper. Hon tycker att läsningen finns med hela tiden och försöker variera sig. I 

början av terminen betonar hon läsningen lite mer, detta för att många elever lägger undan 

böckerna under sommaren. Den här terminen läser eleverna enskilt i sina skönlitterära böcker 

på skola 1. Alla pedagoger har tidigare haft läsning i par, grupp och med kompis. Pedagog C 

hade vid gruppläsning lånat böcker ifrån Av-centralen i olika svårighetsgrader och sedan 

försökt para ihop eleverna så de är jämna läsare, både för att de ska ha samma ordförståelse 

och vara lika i sin läshastighet. Där fick de sedan inom gruppen själv bestämma hur mycket 

de skulle ha i läxa till nästa dag. 

 

På skola 2 använder sig pedagog D och E till stor del av enskild läsning. När eleverna i 

pedagog D: s klass läser enskilt säger hon ibland ”tick, tack, tick, tack” och då vet eleverna att 

de ska titta upp för att då pekar hon på en elev som ska läsa en liten bit ur sin bok. Pedagogen 

använder sig av detta sätt vid högläsning som en naturlig del i undervisningen. I de fall där 

eleverna inte protesterar mot att läsa högt. Hon anser att detta är bra, för hennes elever är på 

så olika nivå, både vad det gäller läshastighet och språkkunskap. Pedagog E vill att eleverna 

ska läsa minst två skönlitterära böcker i månaden och sen har hon högläsning en gång i 

veckan. Anledningen till detta är att eleverna befinner sig på väldigt olika nivåer språkligt och 

på grund av att där finns många elever som har utländsk bakgrund. Pedagog D hoppas att hon 

kan arbeta vidare med sin klass som hon gjort med tidigare klasser, där de under fyran och 

femman har kunnat arbeta med parläsning, arbeta i grupp som en bokcirkel. På skola 2 svarar 

pedagog D att hon har haft grupp- och parläsning tidigare men inte i denna klass för där är så 

många olika nivåer på elevernas läsning och språket. Pedagog E använder sig av ett mer 
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varierat arbetssätt beroende på syftet med lektionen. Utöver enskild läsning så arbetar de i 

små grupper för att delge varandra sina tankar. 

 

På skola 3 använder sig alla pedagogerna av huvudsakligen enskild läsning. Pedagog F och H 

har högläsning en gång i veckan, men inte på någon förutbestämd tid. Pedagog G har haft 

lästillfällen i grupp då de har fått läsa högt för varandra och då hade de i texten läsestopp som 

innebär att eleverna ska sluta läsa vid ett visst antal sidor eller vid en viss tidpunkt. Till detta 

fanns det en uppgift eleverna sedan skulle lösa inom gruppen innan de fortsatte sin läsning. 

Vidare kan eleverna få berätta för varandra om boken utan att skriva en recension och detta 

kan ske i både mindre och större grupper. Pedagog H menar att det sprider sig i klassen om 

eleverna har en hittat en jättebra bok, och då kan denna cirkulera runt i hela klassen. Hon låter 

eleverna arbeta i små grupper men det händer ibland att det blir en stor grupp också. På skola 

3 svarar alla pedagogerna att de i huvudsak arbetar med enskild läsning. De säger också att 

givetvis beror det helt på syftet hur de arbetar och då i vilka konstellationer. Det kan vara allt 

ifrån enskilt, par, små eller stora grupper eller klassdiskussioner.      

3.6.4 Val av litteratur 

Frågan vi ställde var: Vem väljer litteraturen? På skola 1 är det olika, för pedagog A använder 

sig av biblioteket i sitt val av böcker och väljer böcker utifrån sin erfarenhet från eleverna. 

Böckerna hon väljer sätter hon i klassrummet, där eleverna kan plocka till sig en bok. Så till 

viss del gör pedagogen valet för de elever som inte hittat sin genre. De elever som hittat sin 

genre och bättre behärskar läsningen kan låna på biblioteket. Fastnar eleverna i en genre så 

försöker hon få dem att upptäcka andra genrer. Till exempel om hon har en elev som gillar 

hästar och bara läser hästböcker, kan hon försöka få eleven intresserad av andra djurböcker. 

Pedagog B säger att eleverna i huvudsak får välja böckerna själva, om de inte väljer 

återkommande för svåra eller tråkiga böcker. Pedagog C säger att de får gå till biblioteket och 

välja, nu när de har en skolbibliotekarie en gång i veckan. Hon har då avsatt en lektion under 

denna dag till biblioteket. Då får eleverna gå till biblioteket och ställa frågor och diskutera 

valet av bok med bibliotekarien.  

 

På skola 2 svarar pedagog D att de får välja själva, med stöd från henne. Vid valet av bok 

tittar eleverna ofta på framsidan och om där finns häftiga bilder påverkar detta valet av bok. 

Detta händer framförallt i början av terminen, då hon inte vet var de befinner sig. Eftersom 

eleverna många gånger tycker att böckerna är tråkiga så pratade de en gång i klassen om 
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varför en bok är tråkig, och de kom då fram till att det ofta berodde på att där var ord de inte 

förstod. De bestämde tillsammans att istället för att byta bok kan man komma till pedagogen 

med en gul lapp där man skrivit det svåra ordet. Pedagog E svarar att eleverna själva väljer 

böcker, men fastnar de inom en genre så försöker hon få dem att byta om de inte läser en 

serie, då väntar hon tills de läst klart serien.  

 

På skola 3 väljer eleverna själva sin litteratur, men pedagog H menar att vid problem med 

valet av bok så stöttar hon eller bibliotekarien eleverna. När det gäller val av skönlitteratur till 

andra ämnen än enskild läsning så gör pedagogen valet. Men har eleverna speciella önskemål 

så tar hon hänsyn till det.  På alla tre skolorna är alla pedagogerna väldigt nöjda med sina 

skolbibliotek och framförallt arbetet som skolbibliotekarien gör.  

3.6.5 Pedagogens medvetna planering 

Frågan som ställdes var: Planerar du medvetet att arbeta med skönlitteratur (teorier, Lpo, 

kursplan)? På skola 1 svarar pedagogerna att de är medvetna om vad läroplan och kursplanen 

säger, så tillvida att de planerar lektioner och har mål att uppnå för årskurs fem. Pedagog B 

har ett häfte som hon utgår ifrån för att eleverna ska få möta olika texter, men där finns inget 

direkt om skönlitteratur. På skola 2 säger pedagogerna att de använder kursplan, läroplan och 

teorier men ger oss inga exempel på hur. På skola 3 svarar alla pedagogerna att de planerar 

medvetet, pedagog F och H ger exempel från läroplanen med att arbetet med skönlitteratur 

skapar förståelse för andra människor och andra kulturer. Pedagog G beskriver teorier utifrån 

olika begreppsord som samtal och samarbete. ”Allt med samtal och samarbete man måste se 

vad som passar i olika sammanhang, så det kan vara väldigt olika. […] alltså på något vis ska 

även en skönlitterär bok komma in i det vardagliga arbetet (pedagog G). ” Pedagog H och I 

svarar att det är bra att arbeta varierat och blanda olika teorier. Pedagog I betonar att det är 

viktigt att hon som pedagog berättar och/eller visar eleverna vilka mål och syfte som finns i 

deras arbete. Hon uttryckte att i sitt arbete lägger hon fokus på det sociokulturella perspektivet 

och arbetar med samtal och samarbete, men med inblandning av andra teorier och då nämnde 

hon behaviorismen. 
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3.6.6 Tillgänglighet till skönlitteratur 

Frågan som ställdes var: Hur är tillgängligheten till skönlitteratur? På alla tre skolorna är 

pedagogerna nöjda med tillgången till bibliotek både eget skolbibliotek och biblioteket på 

orten. De anser även att bibliotekarierna gör ett bra arbete och hjälper till att finna bra och 

passande böcker till eleverna. Alla pedagogerna har kontakt med skolbibliotekscentral vid de 

tillfällen då de vill ha fler böcker utav samma titel. På skola 1 och 3 har de egen 

skolbibliotekarie. På skola 2 har de haft en pedagog som har haft hand om skolbiblioteket. 

Men pedagogen har nu fått en egen klass och därför får de andra pedagogerna själva sköta 

bibliotekssysslorna med sina klasser.  På skola 1 kan man boka tider klassvis för att få boktips 

och de ska även ha boksamtal. På skola 2 har pedagog E ett par inbokade besök på ortens 

bibliotek varje termin, då de har boksamtal eller får boktips. På skola 3 hjälper 

skolbibliotekarien eleverna med boktips och har ibland boksamtal. De har också en bokjury 

på mellanstadiet där eleverna läser böcker och ger omdömen som andra elever kan läsa. Både 

pedagoger och elever har möjlighet att påverka skolbibliotekets inköp av böcker.  

 

Tillgängligheten av skönlitteratur i klassrummet är upp till var och en av pedagogerna, och av 

de pedagoger vi har intervjuat så är det endast två som lånar speciella bokkorgar för att ha i 

klassrummet. Den mängd av skönlitteratur som finns i klassrummen är inte stor och ofta 

inaktuell. Pedagog I anser att det är vanligare att det finns bra tillgänglighet till skönlitteratur i 

klassrummet i de lägre åldrarna, men hon menar att tillgängligheten är viktig oavsett ålder på 

eleverna och att miljön kring lässtunderna är av betydelse. Hon vill att skönlitteraturen ska 

vara ett naturligt inslag i klassrummet. Pedagog C och H svarar på frågan om tillgänglighet av 

skönlitteratur och samarbete med bibliotek: 

Vi diskuterar mycket vilka böcker de läser […] när vi nu fick bibliotekarien så behöver det ju 
inte bara vara jag som diskuterar med dem, då är där plötsligt en annan en utomstående. 
(pedagog C) 

  

Vi har ett fantastiskt bibliotek här nere, så det utnyttjar vi. Vi har ju en bibliotekarie på heltid, vi 
kan inte ha det bättre. Vår skolbibliotekarie arbetar hårt vid val av bokinköp och frågor oss vad 
vi vill ha. (pedagog H) 

3.6.7 Bearbetning och uppföljning av skönlitteratur 

Frågan som ställdes var: När ni läst skönlitteratur, hur bearbetas den? Har ni provat olika sätt 

att arbeta med uppföljning av litteratur? På skola 1 svarar pedagog A att de arbetar lite olika 

med böcker, ibland har hon ett arbetsschema hur de skall gå tillväga när de läst en bok. 

Eftersom eleverna går i trean är det inte obligatoriskt att berätta om sin bok men om de vill så 

får de. De har även ibland boksamtal med bibliotekarien. Pedagog B: s klass läser just nu en 
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klassuppsättning och då tillhör där frågor till boken som eleverna får fundera på och skriva 

ner sina svar och andra tankar de har om boken. Annars gör de alltid en skriftlig bokrecension 

efter varje bok de läst. Hon vill att de ska skriva titel, författarens namn, genre och sen så får 

de skriva en sammanfattning av boken. Vidare så får eleverna läsa en bit ur boken inför 

klassen och ge boken ett betyg. De har även ibland kompisläsning, då de läser två och två. 

Pedagog C poängterar att hon vill att eleverna ska uppleva läsningen som något skönt. 

Eleverna ska få börja skriva recensioner som de ska presentera för klassen och därefter sätta 

in i pärm dit man kan gå och få boktips. De har även på skolan haft författarbesök och ett 

besök ifrån Berättarakademin. De berättade olika historier för eleverna och det var uppskattat.  

 

På skola 2 använder pedagog D sig av skriftliga bokrecensioner, som eleverna får redovisa 

inför klassen eller i små grupper och därefter samlas de i en pärm så att andra elever kan få 

boktips. Pedagog E har gjort upp en mall med sånt hon anser är viktigt med en bok och den 

ska eleverna följa när de läst klart sin bok. I mallen står bland annat titel, författare, illustratör, 

bokförlag och ISBN–nummer. Vidare ska de skriva en recension och betygsätta boken, 

eleverna har själva bestämt att betyget ska anges i ”ugglor” och då max fem. De måste även 

motivera sitt betygval. När de har klassuppsättningar med böcker får eleverna i uppgift att läsa 

ett visst antal sidor till nästa gång, då de blir indelade i grupper för att i samtal bearbeta det de 

läst. Vid flera tillfällen har de tittat på tillhörande film och analyserat skillnader och likheter 

mellan film och bok. Pedagogen svarar även att de går till biblioteket för boktips och 

författarbesök, inför författarbesök så arbetar de med tema om författaren där de får recensera 

kort med bild och text. 

 

Pedagog F på skola 3 använder sig för tillfället inte av skriftliga recensioner, men när de gör 

det ska eleverna inte bara skriva vad de tyckte om boken, utan de måste lägga in sina egna 

tankar och erfarenheter, för att på detta vis kunna ”sälja” boken. Däremot har de boksamtal. 

Eleverna går nu i årskurs sex och pedagogen anser att de ska lära sig detta då. Eleverna till 

pedagog F arbetar även med ett projekt som kallas ”bokjuryn” där eleverna får ge betyg till 

böckerna de läst. Detta resulterar i boktips till de andra eleverna på skolan. Pedagog F har vid 

tillfällen låtit eleverna skriva brev till huvudpersonen i sin skönlitterära bok. Detta för att det 

ska ge en djupare förståelse av boken. Pedagog G anser det vara viktigt att eleverna får prata 

om böckerna de läser men inte ställa exakta frågor utan frågor som gör att de reflekterar över 

det lästa, hon vill även att de ska dra egna slutsatser. Hon menar att för att eleverna ska klara 

detta måste de ha förstått vad de läst. Det händer även att hon använder sig av drama och film 
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sammankopplat med skönlitteratur. Pedagog H använder sig av olika arbetssätt för 

bearbetning av läst skönlitteratur. Ibland får de skriva recensioner och redovisa inför klassen. 

Hon uttalar sig om bearbetning: ” Ibland får eleverna göra en beskrivning av huvudpersonen i 

boken isället för om innehållet. Eleverna går i fyran och då kan det vara svårt att skriva en bra 

bokrecension.” Hennes elever har vid tema i svenska arbetat med att analysera olika författare 

och fått prova på nya genrer i läsningen. Pedagog H använder boksamtal och menar att det är 

viktigt att eleverna får sitta i små grupper, för att läsningen ska ge så mycket som möjligt och 

för att eleverna orkar lyssna på alla. Det är viktigt också för att alla elever ska våga prata. 

Under arbete med skönlitterär bok har eleverna fått i uppgift att fundera över hur man kan 

beskriva personerna. Eleverna till pedagog H har även fått prova att skriva om slutet på en 

berättelse eller dramatisera denna. 

3.6.8 Läsning på fritiden 

Frågan som ställdes var: Uppmuntrar du till skönlitterär läsning på fritiden och i så fall hur? 

Alla pedagogerna som intervjuats tar upp vikten av att läsa som en punkt i agendan vid 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Där uppmuntras eleverna till att läsa själva och även 

tillsammans med föräldrar. Pedagogerna förespråkar och försöker få föräldrarna att inse 

skönlitteraturens och läsningens betydelse genom att visa statistiska exempel och även andra 

undersökningar.  

 

Pedagog A vill inspirera eleverna till att även läsa på sommaren genom att ordna längre 

lånetid på biblioteket. Pedagogerna på skola 2 där det fanns många elever med 

invandrarbakgrund försöker låna hem serier till dem där det ingår ett kassettband till boken. 

Detta för att eleverna både kan titta på bilder och höra någon annan uttala orden, eleverna får 

enligt pedagog A en bättre läsförståelse när de använder denna metod. På skola 3 skriver de i 

sitt veckoblad varje vecka, ”Kom ihåg att läsa det är en ständig läxa”. De förespråkar även att 

eleverna ska läsa 20 minuter hemma varje dag.  

Många läser mycket hemma trots att de har väldigt mycket fritidsaktiviteter.  […] men de har     
jättemycket att göra men de hinner läsa också. Det är ofta vi får säga till på lektionerna att 
stoppa ner boken för vi har egentligen matte. (pedagog F) 

 
Pedagog I berättar om en elev som inte tyckte om att läsa, hon försökte på alla vis få eleven 

att läsa. De kom gemensamt fram till att eleven skulle ställa alarmet på sin mobil, samma tid 

varje kväll och när den ringde skulle eleven läsa 20 minuter. Två år senare när eleven slutade 
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skolan, fick pedagogen ett brev där eleven tackade för tipset hon fått, då hon nu tycker det är 

jätteroligt att läsa.    

3.7 Resultatsammanfattning 

En sammanfattning av intervjuerna och resultatet åskådliggör att pedagogerna anser att 

skönlitteratur är ett viktigt inslag i deras undervisning. Flera av pedagogerna anser att 

eleverna får en helt annan inlärning av sitt ordförråd, ordförståelse, stavning och 

meningsbyggnad genom den skönlitterära läsningen. De anser även att arbetet med 

skönlitteratur och läsning har många fördelar. Dessa kan vara att skolarbetet underlättas för 

eleven. Pedagogerna menar att den kunskap eleverna får om andra länder och andra 

livssituationer genom skönlitteraturen är ovärderlig.  Pedagogerna har en god uppfattning om 

hur mycket eleverna läser både i skolan och hemma, de uppmuntrar både elever och föräldrar 

till gemensam läsning. De har även ett syfte med elevernas läsning, de använder sig mest av 

individuell läsning men det förekommer både par- och gruppläsning. De vill att eleverna ska 

få insikt i andra kulturer och vidga sitt ordförråd. 

 

Vid intervjuerna har det framkommit att vid valet av skönlitteratur är det till största del 

eleverna själva som gör valet. När eleverna har svårt att välja bok får de hjälp av både 

pedagogen och bibliotekarien med valet av svårighetsgrad och genrer. När eleverna tycker att 

en bok är tråkig eller svår att läsa och inte vill läsa färdigt, tar pedagogerna upp problemen till 

diskussion. Pedagogerna försöker då få eleven att se boken med nya ögon, och att ge boken en 

ny chans, då de kanske kan förstå innehållet. 

 

Vid valet av skönlitteratur vid temaarbete och enskilda ämnen bestämmer pedagogen vilken 

skönlitteratur som ska användas i undervisningen. Däremot kan eleverna vara med och 

påverka valet genom att ge förslag på skönlitteratur och område de vill arbeta inom. Vid till 

exempel val av ämne i livskunskap kan pedagogen utgå från att eleverna vill arbeta med 

kärlek. 

 

Pedagogerna anser alla att de planerar medvetet utifrån läroplan och kursplan. Teorier har de 

tänkt på så tillvida att det kan härledas till de olika variationerna i arbetssätt som kan finnas. 

En av pedagogerna uttryckte att hon tänkte på det sociokulturella perspektivet med 

inblandning av andra teorier som till exempel behaviorismen när hon gjorde sin planering av 
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arbetet. Hon svarade att hon på detta sätt fick med att hon lät eleverna samarbeta och samtala 

men att hon som pedagog styr dem mot de uppsatta målen.  

 

Litteraturens prioritering i klassrummet är hög hos alla pedagogerna gällande läsning. Detta 

kan ha sin anledning i att de alla har en god tillgänglighet till bibliotek både på sina respektive 

skolor och på orten där de befinner sig. Där de alla har ett bra samarbete med bibliotekarierna 

med bland annat hjälp med val av passande skönlitteratur till eleverna och bibliotekarien 

hjälper även till vid boksamtal. Trots att pedagogerna prioriterar skönlitteratur så är 

tillgängligheten i klassrummen ”fattig”. Mängden litteraturen i klassrummen är inte stor och 

den som finns är till stor del inaktuell. 

 

Skönlitteraturens användning i klassrummet leder många gånger till givande boksamtal hos 

alla pedagogerna. De förespråkar många lika och olika sätt att arbeta med skönlitteratur. De 

kommer med förslag som till exempel temaarbete om författare som leder fram till 

författarbesök.  De arbetar även med betygsättning av böcker för att hjälpa andra elever med 

boktips. Diskussioner kring skillnader och likheter mellan bok och film och även drama 

förekommer hos några av pedagogerna. Det som ändå är vanligast förekommande hos alla de 

pedagoger vi intervjuade var skriftliga recensioner och boksamtal i olika konstellationer som 

små grupper och hel klass.  
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4. Diskussion 

För att göra vår diskussion så tydlig som möjligt så delas den upp under olika rubriker. 

Rubrikerna är indelade efter de ämnen vi behandlat i vår empiriska undersökning och detta 

kommer att kopplas till uppsatsens litteraturgenomgång. 

 

Frågorna vi ställde i problemformuleringen var:  

Hur använder en utvald grupp pedagoger skönlitteratur? 

På vilka sätt kan skönlitteraturen följas upp, när eleven har läst en bok?  

Hur ser tillgängligheten av skönlitteratur ut för eleverna i de undersökta skolmiljöerna? 

4.1 Skönlitteraturens betydelse  

Pedagogerna anser att skönlitteratur är en viktig del av det vardagliga livet och i 

undervisningen. De vill att skönlitteraturen ska genomsyra elevernas vardag och vara något 

som de har nytta av hela tiden. Enligt svaren som framkom på övriga frågor verkar det ändå 

som om det finns mer utrymme än vad som används idag för pedagogerna att använda 

skönlitteratur tillsammans med eleverna. Med tanke på att eleverna får ett större ordförråd och 

läsförståelse, utvecklar sin fantasi, får nya perspektiv och tankar utifrån andra elever och den 

lästa skönlitteraturen, borde det skapas större möjligheter för detta. Skönlitteratur ger en 

inblick i hur andra människor lever, och elever med frågor om sig själva och sin 

familjesituation kan få svar på frågor där de känner igen sig själva. Både Wingård och 

Wingård (1994), Ejeman och Molloy (2001) betonar att det viktiga med skönlitteraturen är 

läsupplevelsen och det är den som avgör hur skönlitteraturen ska bearbetas. En slutsats vi 

dragit är att pedagogerna vill att skönlitteraturen ska genomsyra undervisningen. Pedagogerna 

säger att de vill att skönlitteratur ska genomsyra undervisningen, och även om de beskriver 

tematiskt arbete och enstaka användningsområden för skönlitteratur, men de anser inte själva 

att så sker. Vi undrar varför pedagogerna inte använder skönlitteratur mer regelbundet i andra 

ämnen än svenska, när de uttalar en önskan om att skönlitteraturen ska genomsyra 

undervisningen. Kan detta bero på tidsbrist eller osäkerhet i användandet? De nämnde även 

att det ska vara skönt att läsa och eleverna har möjlighet att drömma sig bort ifrån det 

vardagliga livet. När eleverna behöver tröst kan skönlitteratur vara en hjälp på vägen, eller ge 

eleverna möjlighet till verklighetsflykt. Detta är bra om eleverna känner att de inte kan prata 

med de vuxna de har i sin närhet.  
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Pedagogerna i undersökningen anser också att eleverna får kunskap om andra länder och 

kulturer genom att läsa skönlitteratur. Det är enligt Lpo94 (Skolverket, 2006) viktigt att 

eleverna får förståelse för olika kulturer. Persson (2007) anser också att skönlitteratur är en 

viktig del av kunskapsskapandet genom att eleverna får nya perspektiv. Som pedagogerna 

anser, och även Persson (2007) påpekar, kan skönlitteraturen vara en bra väg för eleverna tt få 

förståelse för andra kulturer. Enigheten är stor kring frågan om vad pedagogerna och Persson 

anser, även vi menar att det är viktigt för eleverna att få skönlitteratur i undervisningen för att 

på detta sätt få en bra grund att stå på. Där eleverna får en förståelse och en kunskap som de 

har nytta av i övriga livet.  

4.2 Utgångspunkter och variation i undervisningen 

Under intervjuerna framkom att pedagogerna anser att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 

tidigare erfarenheter i valet av skönlitteratur. När pedagogerna tar hänsyn till elevernas 

erfarenheter, och olika bakgrund, görs undervisningen meningsfull för eleverna och de får 

mer ut av den. Liksom Vygotskij (Svensson, 1998) ansåg att det i undervisningen är viktigt att 

ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter. Det framgår även i Lpo94 (Skolverket, 2006) att 

pedagogen ska se till elevernas kunskapsutveckling och tidigare erfarenheter. Detta vet alla 

pedagoger att de ska följa, men enligt intervjusvaren finns det svårigheter då elever kommer 

till klassen under terminens gång bland annat från förberedelseklass. I dessa klasser blir det 

naturligare att pedagogerna använder sig av samtal för att alla på ett enklare sätt ska bli 

förstådda. Elevernas olika erfarenheter är viktiga för att lärandesituationen ska ge det bästa 

utbytet hos eleverna gällande läslust, språk och fantasi, enligt Ejeman och Molloy (2001). I 

arbetet med att ta reda på elevernas olika erfarenheter och tankar kan pedagogen, som i 

fenomenografi (Marton och Booth, 2000), använda sig av samtalet. Från resultatet framkom 

att några av de intervjuade pedagogerna använde sig mycket av samtal med eleverna för att 

skapa en bild av deras tidigare erfarenheter.   

 

Utifrån intervjuerna med pedagogerna framkom att de förespråkar ett varierat arbetssätt med 

utgångspunkt ifrån olika teorier, där de lägger tyngdpunkt på det sociokulturella perspektivet 

när de låter eleverna samtala och samarbeta kring skönlitteraturen. Vi anser liksom både Säljö 

(2000) och Holmqvist (2006) att det är viktigt att eleverna får samtala med andra för att få nya 

perspektiv och att de genom detta får en annan bild av sina tankar och då ges möjlighet att 

utveckla dem. Wingård och Wingård (1994) och Amborn (1998) menar att det är bra för 

eleverna att ha ett omväxlande arbetssätt då man kan variera sitt läsande mellan enskild- eller 
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gruppläsning. Flera av de intervjuade pedagogerna poängterade att det är viktigt att arbeta 

varierat i undervisningen och anser sig göra det. För att påvisa hur varierad deras 

undervisning är, berättade de hur deras planering kan se ut. Pedagogerna anser att en trygg 

atmosfär behöver skapas för att eleverna ska våga uttrycka sina tankar i samtal med andra. 

Detta görs genom att pedagogen visar att det eleverna säger är intressant och att man använder 

sig av det i både samtalet och den fortsatta undervisningen. Vi ansluter oss till uppfattningen 

att de konstruktivistiska och sociokulturella lärandeteorierna utvecklar eleverna genom att 

vara aktiva i undervisningen och på så vis genererar detta till nya kunskaper och perspektiv. 

När pedagogerna pratar om trygg atmosfär för eleverna hänvisar de enbart till hur de 

uppträder mot sina elever. De tar inte fram något om hur de vill att miljön runt eleverna ska 

skapa trygghet. 

4.3 Skönlitteratur i undervisningen    

Att följa skolans och samhällets förändringar är viktigt för pedagogen, anser Dysthe (1996). 

Dysthe liksom Persson (2007) poängterar att eleverna lever i ett föränderligt samhälle med 

olika medier som kan distrahera. Då är det viktigt att som pedagog arbeta med skönlitteratur 

målinriktat. Detta är något som de intervjuade pedagogerna arbetar med när de använder 

skönlitteraturen i ämnen som historia och större temaarbeten. I undersökningen framkom att 

de använder litteratur som läromedel, skön- och facklitteratur. Vi anser liksom de intervjuade 

pedagogerna att det är bra att kunna utgå ifrån annan litteratur än enbart läromedel, för att 

eleverna ska få möjligheter att se olika vinklingar av ett och samma ämne. Genom att använda 

sig av skönlitteratur i undervisningen kan det bli lättare för eleverna att få förståelse för 

ämnet, då en skönlitterär text har ett mer naturligt språk som eleverna kan förstå. I enlighet 

med Lpo94 (Skolverket, 2006), Chambers (2004) och Langer (1995) så är förståelsen för det 

lästa en grundläggande och viktig del av arbetet med skönlitteratur. Att arbeta med förståelsen 

av skönlitteratur kan göras genom att hålla boksamtal eller andra samarbetsövningar kring det 

lästa. Detta är både vi och pedagogerna i undersökningen helt eniga om.  

 

Pedagogerna anser, liksom vi håller med och menar oss ha stöd i litteraturen då det är viktigt 

att elever får använda olika arbetssätt för att locka till ett större intresse för läsning och 

skönlitteratur. Detta kan göras genom att till exempel använda sig av skriftliga eller muntliga 

boktips, boksamtal och författarbesök. Trots att pedagogerna är väl medvetna om hur de vill 

och ska arbeta med den lästa skönlitteraturen, framkom det att de till största del använder 

samma arbetssätt och då främst boksamtal, istället för ett varierat arbetssätt. Vi menar att ett 
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varierat arbetssätt är att föredra för att tillgodose de flesta eleverna. Skardhamar (1994) och 

Ekelund (2007) ger båda förslag på olika sätt att bearbeta böcker som att dramatisera en del 

av en bok eller se hur mycket eleverna läser genom att ha en bokorm eller bokträd. Vid 

bearbetningsuppgifter av läst skönlitteratur anser Dysthe (1996) att det måste göras i ett 

sammanhang där eleverna kan omvandla texten till egen kunskap. Oavsett om det är skriftligt 

eller muntligt bör det finnas en mottagare för meningsfullhet i arbetet (Dysthe, 1996).  

4.5 Vikten av att läsa 

Pedagogerna är alla eniga om vikten av att läsa en stund varje dag eller något längre pass 

varje vecka. Vår åsikt är att läsningen bör finnas med i undervisningen varje dag, i alla fall 

inte enbart en gång i veckan. Speciellt med tanke på de elever som inte läser hemma, då 

förlorar de ytterligare en möjlighet till att läsa om det inträffar så sällan i skolan. Enligt 

Langer (1995) är det viktigt att skönlitteraturen har anknytning till elevernas egen livsvärld 

och det är av stor vikt att eleverna får möta skönlitteratur i ett tidigt skede i livet. Författaren 

anser att eleverna bör möta skönlitteratur för att främja både inlärning och kommunikation 

och genom detta bearbeta sina intryck. Författaren betonar att skönlitteratur är viktig, men 

avgörande för om elever får möta skönlitteratur tidigt är pedagoger och föräldrars 

förhållningssätt till denna. 

 

Pedagogerna i undersökningen använde sig alla av tyst läsning, för att eleverna skulle få en 

stund med sin egen läsning och för att kunna försvinna in i bokens värld. Det är inte vid alla 

tillfällen som uppföljning av boken förekommer och en av pedagogerna uttryckte att hon 

tyckte att eleverna inte alltid skulle efterarbeta böckerna de läst utan att de ibland bara kunde 

få läsa för nöjes skull. Men för denna saks skull tycker hon inte att läsningen ska ses som ett 

tidsfördriv. Persson (2007) uttrycker att pedagoger använder sig av tyst läsning som en form 

av tidsfördriv, men dock inte alla. Vi anser att läsning av skönlitteratur, oavsett om det är tyst 

enskild läsning eller läsning i grupp är en viktig del i undervisningen som gör det 

meningsfullt och skapar förståelse för andra människor, länder och kulturer. Vi anser att man 

inte ska använda sig av tyst läsning enbart vid tillfällen då elever arbetat klart med andra 

uppgifter. Har pedagogerna inte någon planerad läsning, så minskar möjligheten till läsning 

för de eleverna som inte hinner färdigt med pågående uppgifter. Vi menar att om pedagogen 

använder sig av mycket tystläsning förlorar man tillfällen där eleven istället kunde utveckla 

sitt tänkande tillsammans med andra.  
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4.6 Skriftlig uppföljning av läsning 

Bearbetning av skönlitteratur i form av skriftliga recensioner är ett vanligt arbetssätt enligt 

Ewald (2007), Wingård och Wingård (1994). Wingård och Wingård (1994) anser att det kan 

vara ett utvecklande arbetssätt om man har de rätta verktygen, det krävs en mottagare för att 

det ska vara meningsfullt för eleven. Alla pedagogerna vi mötte under undersökningen sa sig 

bearbetade det lästa skriftligt i olika former. Till största del var eleverna mottagare. Det 

skriftliga gjordes för att sättas in i en pärm och användas som boktips till de andra eleverna. 

Ibland skedde detta även muntligt. Vi menar att detta inte är ett ultimat sätt att arbeta. Det 

måste finnas fler användningsområden för att göra skriftliga recensioner mer meningsfulla för 

eleverna. Till exempel kan eleverna skriva sina tankar om ett avsnitt i boken och därefter 

tillsammans göra ett tittskåp (en låda som man kan titta in i och se en händelse ur en bok) som 

sedan kan användas som en utställning till boktips 

4.7 Samtal om böcker 

På de tre skolor som besöktes för intervjuer sa de sig använda sig av olika former för att 

diskutera böcker. De utgår alla från Chambers grundidéer och har sedan utvecklat en egen 

modell som passar till just deras elever. I enlighet med Chambers (2004) är inte bokens 

innehåll och handling det viktigaste utan det är samtalet tillsammans med andra elever och 

möjligheten att få uttrycka sina tankar, se mönster och mening med skönlitteraturen som är 

det centrala. När eleverna ges möjlighet att reflektera över vad de läst så är bearbetningen ett 

led till gemensamma upplevelser enligt Ejeman och Molloy (2001). I samtal om skönlitteratur 

bör pedagogen till en början vägleda arbetet för att visa eleverna det viktiga i samtalet och för 

att skapa en trygg situation så att eleverna vågar utrycka sig. Det som en elev anser centralt i 

en text förändras i samtalet med andra när de får andra perspektiv. Pedagogerna förespråkade, 

liksom vi, att det är viktigt att det blir samtal kring det lästa för vi är alla olika och då även 

våra tankar kring det lästa. Alla är olika och bär på olika erfarenheter och kan tillföra dessa till 

samtalet (Langer, 1995). Pedagogen behöver få fram elevernas tankar och inte utgå ifrån det 

som andra tidigare tänkt. Det är också viktigt att diskutera det lästa innan eleven kommit till 

slutet av boken eftersom det finns så många tankar under tiden eleverna läser (Langer, 1995). 

Under intervjuerna framkom det att alla pedagogerna tyckte det var viktigt att eleverna fick 

arbeta med texter i små grupper, för att alla skulle få komma till tals och att alla skulle våga 

uttrycka sig. En av pedagogerna delade upp sin klass i läsgrupper, där de tillsammans i 

gruppen bestämmer hur långt de ska läsa innan de samtalar om det lästa.  
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Pedagogens arbete kan vara att ge eleverna stöd och visa eleverna olika sätt att bearbeta det 

lästa och visa upp elevernas olika tankar. Så att de blir medvetna om olikheter och att deras 

tankar är betydelsefulla och på så sätt uppmuntras eleverna till att arbeta vidare (Langer, 

1995). Vi anser att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i arbetet och visa att alla har 

något att bidra med. Det skapar enligt oss motivation för eleverna när de känner att de har ett 

stöd från pedagogen.  Den ena av pedagogerna vi träffade vid intervjuerna berättade om hur 

de hade haft bokprat i mindre grupper i klassen men att hon nu hade bokat skolbibliotekarien 

för att hon i smågrupper skulle läsa tillsammans med eleverna och därefter ha samtal med 

eleverna kring det lästa. En annan av pedagogerna berättade att hon delat upp sin klass vid 

olika tillfällen i grupper efter vilken nivå det var på deras läsförståelse och de i gruppen fick 

bestämma själva hur mycket de skulle ha läst till när gruppen skulle ha samtal om det de läst. 

Vi anser att det kan finnas för- och nackdelar med att dela in eleverna i grupper efter nivå på 

läskunnigheten. Fördelar kan vara att de svaga läsarna inte känner att de är i underläge, en 

annan fördel med regelbundna boksamtal är att eleverna vänjer sig vid att tala inför en grupp. 

Nackdelar kan vara att eleverna som är duktiga läsare hinner mycket längre i sina böcker så 

det kan vara svårt att genomföra ett gemensamt bokprat i klassen om just den boken.  

Ytterligare en av pedagogerna yttrade sig om hur man vid läst litteratur kan bearbeta den, hon 

berättade att hennes elever fick dramatisera en del av en bok och sedan skriva om slutet på 

berättelsen. 

4.8 Tillgängligheten till skönlitteratur 

Pedagogerna som intervjuats i undersökningen är alla väldigt nöjda med biblioteks-

tillgängligheten. De har alla bibliotek på sina respektive skolor och även bibliotek att tillgå på 

orten där skolan är belägen. Samarbetet mellan bibliotek och pedagoger är väl fungerande då 

de kan använda sig av biblioteket för många ändamål såsom boktips och hjälp till boksamtal. 

De kan även vara med och påverka bokinköp. På de skolor där det finns en skolbibliotekarie 

har de även möjlighet till egen klasstid för att få hjälp med bokval. Denna möjlighet till 

bibliotek och bibliotekarie är en stor förmån för eleverna vid både bokval och för intresset för 

böcker. Enligt oss är alla pedagogerna väldigt måna om att deras elever ska få biblioteks tid 

och när tillfälle ges även egen klasstid med bibliotekarien. Enligt Nordiska ministerrådet 

(Rönnström, 2000) är det en fördel för pedagoger att ha tillgång till bibliotek då det krävs 

engagemang och goda kunskaper till valet av skönlitteratur för att skapa lust att läsa. Då 

pedagogerna visar ett intresse och en kunskap vid valet av och användandet av skönlitteratur 
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så kan detta inspirera och påverka elevernas lust till läsning. Vikten av pedagogens kunskap 

betonar även Ejeman och Molloy (2001) och då även hur lättillgänglig litteraturen är för 

elever och pedagoger. Eleverna får till största del välja sin skönlitteratur själva. Ejeman och 

Molloy (2001) anser att det är betydelsefullt att de får göra det för att de oftast känner till sin 

egen nivå.  

 

Det tycks som de skolor vi besökte under intervjuerna har en fördel i arbetet med 

skönlitteratur när det gäller tillgängligheten till bibliotek och bibliotekarie. Pedagogerna har 

möjlighet att själva arbeta med skönlitteratur och likaså ta hjälp av bibliotek vid behov av mer 

kunskap om skönlitteratur. Pedagogerna vidhöll i intervjuerna att de kunde välja att ha 

skönlitteratur i klassrummet för att göra det lättare för eleverna och vid andra tillfällen finns 

det skolbiblioteks central och AV-media att tillgå. Det är bra att pedagogerna använder sig av 

de möjligheter de har till sitt förfogande för att bredda och fördjupa valet av skönlitteratur för 

eleverna. Enligt vår uppfattning kunde pedagogerna välja att ha mer skönlitteratur tillgänglig i 

klassrummet än vad de hade. Skönlitteraturen som fanns tillgänglig i klassrummet var inte 

passande för deras elever. Den skönlitteratur som fanns i klassrummet var inte aktuell eller så 

fanns där inte mycket att välja på. Vi anser att pedagogerna som hade en god tillgänglighet till 

bibliotek hade kunnat ha en uppsjö av böcker i klassrummet, som var aktuell och passade alla. 

Vi menar att detta är viktigt att skönlitteratur finns lättillgänglig för att inspirera och skapa 

läslust. Närheten till skönlitteratur påverkar eleverna i deras val och kan skapa ett större 

intresse för läsning. Pedagogen har en betydande roll i användandet av skönlitteratur då det är 

dennes syn på litteratur, teorier och styrdokument som avgör valet och arbetssättet kring 

skönlitteratur (Ewald, 2007). Pedagogen behöver ha kunskaper om eleverna gällande deras 

erfarenheter och deras kunskapsnivå i valet och planeringen av skönlitteratur.    

 

Under en av intervjuerna framkom det att när eleverna tipsar varandra om böcker så bidrar det 

till ett ökat intresse av vissa böcker och dessa cirkulerar sedan runt i klassen. Även Chambers 

(1995) lyfter fram att när elever tipsar varandra så smittar entusiasmen för den boken av sig, 

vilket bidrar till att eleverna läser mer. Det är bra att pedagogerna använder sig av varierade 

sätt att presentera böcker. Förutom elevernas egna tips, så kan pedagogerna ta hjälp av 

bibliotekarien och författare. Detta bidrar till att både pedagoger och elever får nya tips och 

kunskaper kring skönlitteratur.    
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4.9 Slutord 

Vårt syfte med undersökningen var att undersöka hur pedagoger använder skönlitteratur och 

vilka arbetssätt som används och likaså elevernas tillgänglighet av skönlitteratur. Vi kan 

konstatera att det finns oändligt med arbetssätt till uppföljning av läst skönlitteratur. 

Pedagogerna använder sig av olika arbetssätt och vi anser inte att ett sätt är bättre än ett annat. 

Enligt vad vi har kommit fram till i vår undersökning så förespråkar pedagogerna ett varierat 

arbetssätt, men det är inget de flesta genomför regelbundet i undervisningen. Vi ifrågasätter 

oss vad detta kan bero på, är det tidsbrist, tung arbetsbörda eller en osäkerhetskänsla. 

Pedagogens förhållningssätt och personliga inställning till skönlitteratur är en viktig 

förutsättning för att skönlitteratur ska användas i undervisningen. Pedagogernas 

förhållningssätt påverkar eleverna och deras motivation till läsning av skönlitteratur. Vi anser 

att i arbetet med skönlitteratur är det viktigt att pedagogerna följer upp det lästa till största del. 

Det är viktigt att pedagogen organiserar och skapar möjlighet till samarbete och samtal med 

hjälp av följdfrågor och även skriftliga uppgifter. Eleverna får då möjlighet till 

kunskapsutveckling. 

4.10 Vidare forskning 

Under tiden undersökningen har fortlöpt har det uppstått fler frågor vi skulle vilja ha svar på. 

Till exempel betydelsen av bearbetning av skönlitteraturen för elevernas lärande och 

utveckling. Det hade varit intressant att intervjua fler pedagoger på fler skolor, eventuellt göra 

jämförelser mellan de olika skolorna och de olika stadierna, för att på detta sätt se om det 

hade blivit större skillnader mellan svaren. Det som också hade varit en intressant 

forskningsaspekt är vad föräldrar anser om skönlitteraturens användning i undervisningen.   

4.11 Metoddiskussion  

Till undersökningen valdes kvalitativa intervjuer för att få ett djup i svaren och för att 

möjligheten till följdfrågor finns. När denna typ av intervjuer genomförs är nackdelen att det 

kan komma svar som inte är relevanta för undersökningen och dessa kan då försvåra 

sammanställningen och analysen av resultatet. Innebörden i intervjufrågorna borde kanske ha 

tydliggjorts mer så att pedagogerna inte svarade på mer än en fråga åt gången för att göra 

sammanställningen lättare. Detta är något som vi försökte åtgärda med följdfrågor under 

intervjuerna.   
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5. Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur pedagoger använder skönlitteratur i 

undervisningen. Dels vilka arbetssätt som används vid elevernas uppföljning av det de läst. 

Det vi ville veta var hur tillgänglighet av skönlitteratur ser ut för eleverna i klassrum och 

bibliotek. 

 

I litteraturgenomgången skildras olika författares åsikter gällande vikten av att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen och på vilket sätt den kan göras tydlig för eleverna samt hur 

det lästa kan bearbetas. Då också hur pedagogerna kan bearbeta skönlitteratur med sina elever 

genom skriftliga och muntliga recensioner eller att de i små eller stora grupper har boksamtal. 

Det går även att finna en kortare förklaring till olika lärande teorier och styrdokument, som är 

relevanta för uppsatsens undersökning. 

 

Pedagogerna i undersökningen var alla överens om att skönlitteratur spelar en stor roll i deras 

undervisning och för elevernas språk- och läsförståelse. Det berikar elevernas ordförråd och 

fantasi när de samarbetar och samtalar med andra om lästa böcker. Alla pedagogerna är noga 

med att eleverna ska få egen tid till läsning av skönlitterär bok varje vecka och de är alla 

medvetna om hur viktigt det är att de informerar föräldrar om vikten av att läsa. Detta tar de 

upp med föräldrarna under föräldramöte, utvecklingssamtal och veckobrev.  

 

Vid genomförande av undersökningen har vi använt kvalitativa intervjuer då vi ansåg att 

denna metod tjänade vårt syfte bäst och för att den var mest användbar för undersökningen. 

Undersökningsgruppen använde sig alldeles för lite av bearbetning enligt vår mening. Utöver 

boksamtal och bokrecensioner som de var flitiga med att använda förekom ingen vidare 

uppföljning. Vi menar inte att boksamtal och bokrecensioner inte är viktigt, men det måste 

finnas fler sätt för pedagoger att låta eleverna efterbearbeta böcker då eleverna har olika 

erfarenheter och förutsättningar. I litteraturgenomgången framgår det i Lpo94 och av andra 

författare att bearbetning är av stor betydelse och något som måste tas hänsyn till då det gäller 

elevernas erfarenheter för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. 

 

I diskussionen knyts litteraturgenomgången ihop med den empiriska undersökningen. Där 

finns en sammankoppling med våra tankar och reflektioner av det som framkommit.   
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De skolor där de intervjuade pedagogerna arbetar har alla en god kontakt med bibliotek och 

bibliotekarie och den kunskap denna besitter. De har även kontakt med biblioteket som finns 

på orten. Detta ser vi som något väldigt positivt som kan gynna elevernas intresse för 

skönlitteratur. Något som vi däremot tycker är märkligt är att de flesta pedagogerna har lite 

skönlitteratur i sitt klassrum och den de har är inte aktuell för eleverna. Detta förvånade oss 

för även om tillgänglighet och samarbete med bibliotek är bra så är det viktigt för eleverna att 

ha även annan litteratur att tillgå för deras behov och utveckling.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till c-uppsatsen 
 
1. Tycker du att det är viktigt att läsa skönlitteratur? 
 
Motivera: 
 
 
2. När läser ni skönlitteratur? (ämne, tema) 
 
 
 
3. Hur läser ni? (arbetssätt) 
 
 
 
4. I vilka konstellationer är eleverna i under läsning? (enskilt. par, grupp) 
 
 
 
5. Vem väljer litteraturen? Motivera: 
 
 
 
6. Planerar du medvetet att arbeta med skönlitteratur (teorier, Lpo, kursplan)? 
 
 
 
7. Hur är tillgängligheten med litteratur? (klassrum, bibliotek) 
 
  
 
 
8a. När ni läst skönlitteratur, hur bearbetas den? 
 
 
 
b. Har ni provat olika sätt att arbeta med uppföljning av litteratur? 
 
Motivera: 
 
 
 
  
9. Uppmuntrar du till skönlitterär läsning på fritiden och i så fall hur? 
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