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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att få en fördjupad kunskap i hur några skolor 

arbetar med skönlitteratur, vilka arbetssätt man kan arbeta efter i skolår ett och två. 

För att kunna genomföra detta, började vi med att fördjupa oss i litteraturen.  Efter 

det besökte vi fyra olika skolor för att genom intervjuer med både pedagoger och 

elever undersöka hur dessa olika skolor använde sig av skönlitteratur i sin 

undervisning. När vi sedan sammanställde intervjuerna och fick fram resultatet, blev 

vi positivt överraskade över hur mycket skönlitteratur det används i dagens skolor. 

 
Ämnesord: Skönlitteratur, arbetssätt och läsglädje. 
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”LIVET SKÄNKER BÅDE LJUS OCH MÖRKER 
INGEN KAN GARDERA SIG MOT SORGEN. 

MEN DEN SOM ÄR BOKLÄSARE ÄR INTE ENSAM OCH  
ALDRIG NÅGONSIN KAN EN BOKÄLSKARE HA TRÅKIGT.” 

(C.Edman, 2002 s.5) 

Förord  
Genom att vi har skrivit denna uppsats har vi fått mera kunskap och ett ännu större 

intresse för ämnet. Vi har utvecklats mera i vårt tankesätt när det gäller att arbeta med 

skönlitteratur i vårt kommande yrke. Vi har även fått många nya idéer som är bra att 

ha med i vår ryggsäck.  

 

Vi vill tacka de skolor, pedagoger och elever som varmt har ställt upp att vara med i 

vår undersökning. Ett tack vill vi även skänka till vår handledare och till våra familjer 

som har stöttat oss under vårt arbete.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete och goda fikapauser.    
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt tar vi upp bakgrunden till hur arbetet är upplagt, samt syfte och 

problemformulering. 

 

      1.1 Bakgrund 

 

Vi är två lärarstudenter, som läser termin 7, AU 3 på Högskolan i Kristianstad med 

inriktning ”Fritid och skola i helhetsperspektiv”. Vårt examensarbete handlar om hur 

man kan använda sig av skönlitteratur i skolår ett och två.  
 

Vi har alltid haft stort intresse för skönlitteratur. Under vår utbildning har intresset 

ökat än mer och då speciellt för skönlitteratur för barn. I vårt framtida yrke vill vi 

kunna ge våra elever ett ökat intresse för skönlitteratur.  

 

Enligt Norstedts svenska ordbok är skönlitteratur ”litteratur som är skriven med 

konstnärliga ambitioner och inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 

verklighetsbeskrivning” (1990 s. 897). Enligt Bonniers lexikon är skönlitteratur 

”litteratur med estetiskt syfte: romaner, noveller, lyrik, dramatik” (1991 s. 503). 

 

Enligt Lars Norström i boken Bokprat kräver samhället av individen en god läs- och 

textvana. Detta för att vi ska kunna följa med i samhällets stora informations- och 

nyhetsflöde. Vi ska kunna sortera det stora utbudet av information och bara ta del av 

det vi behöver. Ett bra sätt att få en god läs- och textvana är att låta eleverna uppleva 

glädjen och lusten i att arbeta med skönlitteratur (Norström, L. 1997 s. 26). Vi 

instämmer helt i detta och det är därför vi har valt just detta ämne att göra vår 

undersökning i. 

 

För att få reda på hur man använder sig av skönlitteratur i skolår ett och två har vi valt 

att undersöka och jämföra dessa skolår på fyra olika skolor. Arbetssättet vi har valt är 

intervjuer. 
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Intervjumetoden som vi har valt är en kvalitativ ostrukturerad intervju med varje 

enskild individ. Med kvalitativt menas, att det tillåter intervjuaren att gå på djupet 

genom att följa den intervjuades tankar och därefter ställa relevanta följdfrågor (May, 

T. 1997 s. 152). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur olika skolor 

arbetar med skönlitteratur i skolår ett och två samt vilka olika arbetssätt man kan 

arbeta efter.  
 

1.3 Problemformulering 
 

Dessa två frågor ville vi ha svar på i vår undersökning: 

 

   1. Vilka arbetssätt kan man arbeta efter?    

   2.  Hur används skönlitteratur i skolår ett och två idag? 

       

1.4 Arbetets uppläggning 

 
Arbetet består av en teoridel och en empiridel.  Teoridelen visar vad vi har funnit i 

litteraturen. Vi tar upp vad Lpo 94 och kursplaner har att säga och även vad olika 

forskare säger. I empiridelen redovisar vi vår undersökning genom text. Sedan följer 

en diskussion där vi kopplar ihop teori med empiri. Sist i arbetet kommer det en 

sammanfattning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 
 
 
 

 

2. Litteraturdel 
 

I detta avsnitt redovisar vi vad vi genom våra källor har funnit relevant för vårt ämne. 

Vi kommer att ta upp vad Lpo 94 och kursplaner har att säga och även vad olika 

forskare säger. 

 

2.1 Lpo 94 och kursplan om skönlitteratur i skolan 
Kursplanen och Lpo 94, är ett grundläggande underlag för vårt arbete i skolan. När 

det gäller användandet av skönlitteratur finns inga specifika mål att följa. Målen kan 

tolkas på olika sätt beroende på vad det är man jobbar med. Under vårt arbete ska 

alltid Lpo 94 finnas i bakgrunden oavsett vad det är vi gör med eleverna.  

 

2.1.1 Lpo 94 

I Lpo 94 står det inte direkt uttalat att skönlitteratur ska användas i skolan. Däremot 

tycker vi att nedanstående mål att uppnå och att sträva mot kan uppfyllas genom att 

arbeta med skönlitteratur. Först ett par definitioner: 

 

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger 
därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan. 
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de 
lämnar skolan. De är skolans och skolhuvudmannens ansvar att 
eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. (Lpo 94 s. 23) 

 

Mål att sträva mot 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

- utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
- utvecklar sitt eget sätt att lära, 
- utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
- känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel 

med andra, 
- lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra, 
- utvecklar ett rikt och nyanserad språk samt förstår betydelsen av att 

vårda sitt språk, 
- lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap,  
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- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
      - reflektera över erfarenheter och 
      - kritiskt granska och värdera påståenden. (Lpo 94 s. 24, 25) 

Mål att uppnå i grundskolan 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 

-behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och    
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, 

- har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 
intresse för att ta del av samhällets kulturutbud, 

- har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, 
inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv, 

    - har utvecklat förståelse för andra kulturer, 
- kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande 

och lärande. (Lpo 94 s. 25, 26) 
 

 2.1.2 Kursplan 2000 

I kursplanen 2000 framkommer det klart och tydligt att skönlitteraturen anses göra 

nytta för eleverna i skolan. Den tar även upp vad syftet och målet är med att arbeta 

med skönlitteratur.  

 

Skönlitteraturen, […] öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, […] 
hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten. Skönlitteratur, […] ger möjlighet till empati och 
förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning 
av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till 
exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, […] innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.  

         

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor 
under olika tider och i olika länder. Litteratur ger också perspektiv på 
det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den 
individuella erfarenheten i arbete kring litteraturen bidrar till att ge svar 
på de stora livsfrågorna 
 
I arbetet med skönlitteratur, […] i ämnet svenska kan skilda kulturella 
erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget 
förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. (Skolverket, 2000, 
s. 99) 
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Syftet med ämnet ”svenska” i skolan är bland annat att ge eleverna möjligheter att 

använda och utveckla sin förmåga att:  

   

- lyssna 
- läsa 
- skriva 
- uppleva och lära skönlitteratur 

 

         Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på 
förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. 
Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar 
möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 
språkförmåga hos alla. (Skolverket 2000 s. 96) 

 

Mål att sträva mot 

 

      Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
 

-    utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 
läser på egen hand och av eget intresse, 

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 
och i samarbete med andra, 

-    utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och 
att  anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

-    får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur 
och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden 
och andra delar av världen.  (Skolverket 2000 s. 96, 97) 

 

2.2 Varför skönlitteratur i skolan? 
Anledningen till att skönlitteratur är viktig i skolan, enligt Helen Amborn i boken 

Läsglädje i skolan, är att den bör fungera som en källa till kunskap, engagemang, 

insikt och språkproduktion. I och med att skönlitteraturen kan ge alla dessa delar, bör 

den betraktas som viktig i skolarbetet. Den främjar elevernas språkutveckling, 

kreativitet, empati samt utvidgar deras kunskaper. Läsning kan även ge avkoppling 

eller en chans att kunna fly ifrån vardagen (Amborn, H. m.fl. 1998 s. 5). 

 
2.2.1 Att få god läs- och textvana med skönlitteraturen 

Det Lars Norström har att säga i boken Bokprat om hur man får en god läs- och 

textvana är, att man bör låta eleverna uppleva glädjen och lusten att arbeta med 

skönlitteratur. Detta ger aspekter på livet och främjar ett livslångt lärande. Läsning är 
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en lång process som sakta men säkert utvecklar elevernas läs- och textvana. Deras 

läsförståelse förbättras, läshastigheten ökar och deras ordförråd utvidgas. Eleverna får 

även en större livserfarenhet, det vill säga att förutom sin egen livserfarenhet kan de 

även få nya erfarenheter av episoder och människor som de möter i sina böcker. 

 

 Allt detta är nödvändigt eftersom dagens samhälle kräver en god läs- och textvana. 

Detta för att vi ska kunna följa med i samhällets stora informations- och nyhetsflöde. 

Vi ska kunna sortera i det och bara ta del av det vi behöver (Norström, L. 1997 s.17, 

19). 

 

2.2.2 Att få utveckla lärande och kunskaper med hjälp av skönlitteratur 

Det är många olika forskare som varit inne på ämnet att utveckla lärande och kunskap 

med hjälp av skönlitteraturen och de har likartade uppfattningar. När eleverna ska 

läsa, ger man dem texter så att de lär sig geografi, historia, naturvetenskap och andra 

ämne på ett roligare vis. Då placeras fakta in i ett mer mänskligt sammanhang än vad 

läroböckerna gör (Amborn, H. m.fl. 1998 s.10). Jan Nilsson skriver i sin bok Tematisk 

undervisning, att skönlitteratur är en källa till kunskap, eftersom eleverna när de 

möter andras livsöden utvecklar kunskap om verkligheten, historien, samhället och 

livet. När man läser litteratur är det lättare att möta samhället. “Litteraturen är alltså 

inte bara en källa till upplevelser, den är kanske framför allt en källa till kunskap” 

(Nilsson, J. 1997 s. 43). 

 

2.3 Val av skönlitteratur 
Enligt Maj Björk m.fl. i boken Vägar in i skriftspråket är det viktigt att eleverna, när 

de ska välja skönlitteratur, tycker att det är en rolig och intressant litteratur och att de 

känner att de har upptäckt något. Det är nämligen den aktiva och personliga processen 

mellan läsaren och texten som är viktigast. När medvetenheten har ökat hos eleven 

om det roliga i att läsa, ökar deras läsutveckling också (Björk, M. m.fl. 1996 s.12). 

Det Gösta Dahlgren m.fl. säger i boken Barn upptäcker skriftspråket är att om 

eleverna hittar de riktigt intressanta texterna, ökar även deras motivation att ta till sig 

vad texten har att ge. I och med att eleverna lär sig på olika sätt, behöver de olika 

sorters stöd och olika sorters texter att läsa, för att de ska kunna utvecklas (Dahlgren, 

G. m.fl. 2002 s.75).  
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2.3.1 Att skapa nyfikenhet hos eleverna 

När eleverna läser något de tycker är intressant skapas en lust som gör att de hittar det 

positiva med läsningen. Då kan de se vad som händer med deras inre syn och då kan 

de även skapa medan de läser (Henriksson, L. 2002 s. 6). ”Böckerna måste aktivera 

oss, de ska ge oss spring i benen, lust att leka, lusta att byta roller, klä ut oss, bygga 

fantasivärldar tillsammans, lust att måla och sedan själv berätta o.s.v.” (Henriksson, 

L. 2002 s. 5). 

 

Det som på ett bra sätt skapar nyfikenhet hos eleverna enligt Lars Norström är att man 

som pedagog skapar en läsande miljö i klassrummet. Det vill säga att där ska finnas 

gott om böcker, gärna framme så att alla som går förbi lägger märke till dem. 

Pedagogen kan även hålla en kort presentation om dessa böcker inför eleverna. 

 

Högläsningsstunder och besök på biblioteket skapar också nyfikenhet, glädje och lust 

hos eleverna (Norström, L. 1997 s. 20, 21, 25). 

 

2.3.2 Hur får eleverna tillgång till böckerna? 

Det är viktigt, att läraren uppmuntrar eleverna och intresserar sig för elevernas val av 

böcker, så att de finner en mening med att läsa (Alleklev, B. m.fl. 2003 s.12-13). 

 

Enligt Aidan Chambers i boken Böcker omkring oss är det viktigt att innan eleverna 

kan börja läsa, måste de göra ett val. Detta val behöver eleverna ha hjälp med, så att 

de hittar de rätta böckerna. De måste även ha tillgång till böckerna, alltså måste 

böckerna finnas omkring dem. Böckerna måste vara tillgängliga när eleverna vill ha 

dem (Chambers, A. 1994 s. 12). En annan forskare som också varit inne på detta 

ämne är Barbro Wingård hon skriver i sin bok Lässtimulans i skolans vardag. För att 

kunna hjälpa eleverna att välja böcker krävs det att läraren känner eleverna bra och att 

läraren har en god kännedom om böcker. Ett bra sätt att klara detta är att läraren har 

en god samverkan med bibliotekarien, eftersom läraren har kunskap om eleverna 

medan bibliotekarien har kunskap om böckerna. Det allra viktigaste för att komma i 

gång med att läsa böcker är att få den rätta boken. Det sker bäst om de får en bra 

presentation av boken och hjälp med valet (Wingård, B. 1994 s. 54 ). 
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2.3.3 Att få god kännedom om böckerna 

Lisa Henriksson menar i sin bok Bokpuffar att det krävs en kunnig och intresserad 

förmedlare för att eleverna ska vilja läsa böcker. Det gäller att välja den rätta boken 

vid det rätta tillfället (Henriksson, L. 2002 s. 5).  Även Birgitta Alleklev m.fl. i boken 

Listiga räven och Peggy Andersson i boken Spökägget nämner att det är viktigt att 

förmedlaren är kunnig och intresserad för att eleverna ska vilja läsa böcker. ”Läsvärda 

böcker stärker barnens självförtroende och övertygar dem om att läsning är spännande 

och roligt. Läsning ska alltid upplevas som något positivt och något man vill fortsätta 

med” (Alleklev, B. m.fl. 2000 s.13).  Det är viktigt att texten ser inbjudande ut när 

eleverna ska börja på boken. Det är också viktigt att texten har ett sådant innehåll att 

det finns något att prata om i den. Då är det lättare att förmedla vidare, så att någon 

annan också vill läsa texten (Andersson, P. m.fl. 2000 s.10).  

 

2.4 Hur kan man använda sig av skönlitteratur i skolan? 
Lisa Henriksson skriver i boken Bokpuffar:  

Böcker behöver särskild uppmärksamhet. I en mediavärld där figurer rör 
sig i flimrande snabba ryck över olika bildskärmar, där det piper, rasslar, 
låter och dånar är boken en stillsam vän. Den behöver introduceras på 
olika spännande sätt. När man leker med böcker behöver de en trygg 
vuxen stimulator och medagerande. (Henriksson, L. 2002 s. 5) 

 

2.4.1 Boksamtal 

Två forskare, Barbro Wingård och Aidan Chambers, beskriver båda hur viktigt det är 

att man har boksamtal. Deras boksamtal går ut på ungefär samma sak. För att eleverna 

ska känna sig motiverade att läsa skönlitteratur, är det viktigt att läraren lägger 

mycket tid på att låta eleverna läsa böcker och att man har boksamtal (Wingård, B. 

1994 s. 52). Boksamtal är ett sätt för eleverna att berätta vad de har läst, vad deras 

tankar och känslor är om boken. Att prata om böcker är något eleverna kan göra i 

tidig ålder. Aidan Chambers modell för boksamtal går ut på fem frågor: Vad man 

gillar, vad man inte gillar, hur mönstret ser ut, vad meningen är och sådant man inte 

förstått. Detta är en enkel modell att använda som boksamtal. Den lämpar sig i alla 

stadier. Ju säkrare eleverna blir i sitt läsande och ju mer tilliten till kamraterna och 

läraren ökar, desto bättre kvalitet bli det på boksamtalen. En bra sak enligt Chambers 

är, att läraren inte ställer krav på att alla frågor måste besvaras. Detta leder till att 
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elevernas intresse för boken lever kvar.  Fördelen med boksamtal är att eleverna kan 

föra samman sin egen värld med textens värld (Chambers, A. 1993 s. 19-23). 

 

 Det är även viktigt att läraren berättar om sitt läsande och vilken sorts böcker läraren 

tycker om. Detta kan ge en positiv effekt på eleverna, särskilt om de får veta att inte 

läraren heller tycker om alla böcker (Wingård, B. 1994 s. 12). 

 

2.4.2 Högläsning 

I boken Spökägget av Peggy Andersson m.fl. framkommer att högläsning hjälper till 

att utveckla elevernas läsande oavsett var de befinner sig i sin läsutveckling. 

Huvudsyftet är att alla elever får ta del av innehållet. Eleverna får en chans att 

förflytta sig till en annan plats, där de kan komma i kontakt med andra människor och 

djur och kanske dela deras erfarenheter. Under tiden lär de sig att lyssna, generalisera, 

jämföra och se olikheter. Deras ordförråd utvidgas och språket förbättras betydligt 

(Andersson, P. m.fl. 2000 s. 8, 26). När eleverna får lyssna till högläsning slappnar de 

lättare av, det ställs inga krav på dem, de ska bara koncentrera sig. För att få eleverna 

mer intresserade av läsning är idealet att de ska lyssna på högläsning dagligen 

(Chambers, A. 1994 s. 67). När man läser högt skapas ett drama, ett bildspel inne i 

elevernas huvud. Därför är det bra ifall läraren låter eleverna skapa något efter boken, 

t ex att spela upp den som pjäs eller liknande (Henriksson, L. 2002 s. 5). 

 

Aidan Chambers säger i boken Böcker inom oss att högläsning är den enda 

möjligheten för nybörjarläsare att få chans till att uppskatta innehållet lika mycket 

som bilderna. Det är även viktigt att böckerna inte är för långa, så att de inte upptar 

alltför stor del av terminen. Det får inte kräva allt för mycket av elevernas tålamod 

och minne. Man ska även tänka på att boken skall ha en stark handling och tydlig 

episodisk struktur. En annan fördel med högläsning i skolan är att det tar lika långt tid 

för samtliga elever, ingen kommer efter och man kan ha boksamtal tillsammans 

(Chambers, A. 1993 s. 92- 94). 

 

 Pedagogens uppgift under högläsning är att agera i författarens ställe och med 

entusiasm presentera texten för eleverna. Detta medför förhoppningsvis en önskan 

bland eleverna att lära sig mera (Alleklev, B. m.fl. 2003 s. 15). 
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 Enligt Birgitta Alleklev m.fl. i boken Listiga räven finns det tre olika metoder som är 

viktiga att använda sig av inom läsning. ”Det effektivaste sättet att undervisa barnen i 

läsningen är att närma sig läsningen på olika sätt. Barnens intresse för läsningen 

stegras när läraren läser för dem, läser med dem och när barnen har möjlighet att läsa 

själva” (Alleklev, B. m.fl. 2003 s. 14).  Aidan Chambers menar också att en annan 

anledning till att man använder sig av högläsning i skolan är att antalet exemplar av 

en bok kan vara begränsat på skolan (Chambers, A. 1993 s. 92). 

 

2.4.3 Tystläsning 

Enligt Aidan Chambers bör den tysta läsningen ske dagligen i klassrummet och 

främst ägnas åt böcker som eleven själv har valt. Men ibland får eleverna även läsa de 

böcker som pedagogen har valt under den tiden. Detta kan vara fördelaktigt för dem 

som av olika anledningar har svårt att få läsro hemma. En annan fördel med detta är 

att man kan låta olika grupper läsa samma bok vid olika tillfällen och på så vis klara 

sig med bara några exemplar av boken. Författaren understryker, att en sådan styrning 

av elevernas egen lästid ska vara undantag och inte regel (Chambers, A. 1993 s. 94). 

 

Ska eleverna kunna läsa tyst i skolan, är det viktigt att varje elev får en chans att finna 

läsro på sitt eget sätt. Det är skillnad på varje individ. Några vill ha helt tyst, andra vill 

ha musik i bakgrunden. Det är viktigt som lärare, att man så gott det går ser till varje 

elevs behov.  

 

För att läsningen ska kännas meningsfull för eleverna är det ytterst viktigt att vi 
pedagoger lär dem att avsätta tid för läsning även hemma. En kvart i skolan 
räcker knappast till. Speciellt inte om de har börjat på en ny bok, då de behöver 
mera tid för att leva sig in i handlingen. (Norström, L. 1997 s 58, 60) 

 

2.4.4 Temaarbete 

Forskaren Jan Nilsson har skrivit boken Tematisk undervisning, i den har han tagit 

upp hur man kan använda skönlitteratur i temaarbetet.  Det som är viktigt är att 

pedagogen själv har klart för sig vilken litteratur som ska användas och varför, samt 

hur bearbetning av litteraturen ska gå till (Nilsson, J. 1997, s. 42).  

 

Jan Nilsson framhåller i boken tre olika slutsatser, när det gäller att jobba med 

skönlitteratur i temaarbete.  
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- Skönlitteratur kan (och bör) fungera som en källa till kunskap, 
insikt, engagemang och aktivt språkproduktion. 

 
- Om omständigheterna och ramarna tillåter det är eleverna aktiva, 

engagerade och kunskapssökande utan att läraren måste vifta med 
olika typer av kontrollerande, disciplinerande insatser. 

 
- När sambandet mellan elevernas verkliga värld och vardag å den ena 

sidan och litteraturens fiktiva å den andra synliggörs i 
undervisningen, kan resultatet bli ett ökat engagemang bland 
eleverna och en tydligare förankring av det tematiska innehållet. 
(Nilsson, J. 1997, s. 47) 

 

Ett sätt att använda sig av skönlitteratur, i början på ett tematiskt arbete, är att fånga 

elevernas intresse med en upplevelse som kan leda till en fördjupning och nya äventyr 

(Abildtrup, B. m.fl. 1997 s. 81).  

 

Under själva temaarbetet kan man t.ex. välja en välkänd och betydelsefull författare som 

Astrid Lindgren att fördjupa sig i. Genom att läsa hennes böcker får eleverna dels ta del av 

den svenska kulturhistorian och dels av en del av de globala problemställningarna. Eleverna 

kan även få uppleva olika konstformer, som att de gör ett besök på teater där de få se en 

musikal som är baserad på en av Astrid Lindgrens böcker. De kan också lyssna på 

högläsning, se filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker eller använda sig av bild, drama, 

syslöjd och träslöjd (Alleklev, B. m.fl. 2003 s. 47, 49). 

 

2.4.5 Storbok och lillbok 

Enligt Maj Björk m.fl. i boken Vägar in i skriftspråket är ”storbok” och ”lillbok” ett 

bra sätt att få in läsningen i skolan. ”Storboken” innehåller olika berättelser, sagor, 

dikter och ramsor. Till ”storboken” tillhör en ”lillbok” d.v.s. en kopia av ”storboken” 

som eleverna kan läsa i individuellt. I ”storboken” är bilder och text förstorade så att 

eleverna lättare kan följa med när pedagogen läser ur den. Användningen av en 

”storbok” har två olika målsättningar, att ge stimulans och roliga läsupplevelser för 

eleverna och att hjälpa eleverna att lära sig läsa och vidareutveckla läsförmågan. 
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Man jobbar efter tre faser:  

- Upptäckarfasen, där eleverna läser storbokstexten tillsammans med pedagogen. 

- Utforskarfasen, där storbokstexten analyseras tillsammans med pedagogen. 

- Självständigfasen, där eleverna själv läser lillbokstexten, dels i grupp och dels på   

egen hand (Björk, M. m.fl. 1996 s. 46-47 ). 

 

Det inledande syftet är att erbjuda barnen en hel och meningsfull text som 
de upplevelsemässigt kan göra till sin, vilket sker i upptäckarfasen. I den 
därpå följande utforskarfasen ska barnen ges möjlighet att analysera texten 
och finna språkliga strukturer och mönster. På ett mer eller mindre medvetet 
plan upptäcker barnen så småningom, var och en i sin egen takt, förhållandet 
mellan bokstavstecken och ljud och kan börja ljuda samman bokstäver till 
ord. Därefter tar den självständiga fasen vid som syftar till att ge barnen 
möjlighet att fortsätta sitt utforskande och läsa mer och mer på egen hand. 
(Björk, M. m.fl. 1996 s. 47) 

 

2.4.6 Besök av författare 

Det framkommer i boken Böcker omkring oss av Aidan Chambers att eleverna också 

uppskattar när man jobbar med skönlitteratur att de får besök av en författare eller 

illustratör. Då bygger man ett förhållande mellan böckerna och eleverna och då kan 

de få ännu fler svar på sina frågor om boken. Det är illustratören och författaren som 

är de riktiga proffsen på sina böcker.  

 

Det är viktigt, att eleverna är väl förberedda innan författaren eller illustratören 

kommer. De kan ha läst böcker, gjort egna berättelser eller dramatiserat olika scener 

ur boken. Besöket måste tas på fullt allvar eftersom detta ska ge ny motivation till 

fortsatt arbete med skönlitteratur. När besöket är gjort, är det viktigt att diskutera vad 

som har varit bra eller mindre bra, så att man kan ändra det till nästa gång. Det är 

också bra att skriva ner tankar kring besöket, så man kommer ihåg hur man gick till 

väga till nästa besök man ska ha (Chambers, A. 1994 s. 87-91). 

 

2.4.7 Lusschema 

I Nya Lusboken av Birgitta Allard m.fl., står Lusschemat beskrivet. Lusschema 

betyder läsutvecklingsschema och är en undersökning av hur elever lär sig att läsa 

med hjälp av skönlitterära böcker.  Lusschemat hjälper pedagogerna, att se hur långt 

eleverna har kommit i sin läsutveckling och hur mycket de utvecklas under olika 

perioder.  
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I Lusschemat ingår tre olika faser som eleverna ska gå igenom och i faserna finns det 

olika punkter med kriterier som eleverna ska uppnå under sin läsutveckling. 

  

I utforskandefasen ingår det tolv punkter. Här försöker eleven läsa texter med få ord 

som det är innehållsbärande bilder till. Då kan de titta på bilderna och därigenom få 

fram vad som står i texten (Allard, B. m.fl. 2003 s. 53).   

 

I expanderandefasen ingår det sju punkter. Eleverna kan nu läsa betydligt längre 

texter, och det behöver inte finnas bilder till varje sida, utan eleverna kan följa med 

enbart med ett textmässigt innehåll (Allard, B. m.fl. 2003 s.78).  

 

I den litterat läsande fasen finns inga preciserade punkter. När eleverna nått hit kan de 

läsa flytande. De kan läsa texter av olika genrer och successivt förstå innebörden utan 

att läsa texten ordagrant och de kan även dra slutsatser utifrån texten efter egna 

erfarenheter (Allard, B. m.fl. 2003 s. 107). 

 

För att använda sig av ett lusschema fordras det att man har satt sig in i alla faserna, så 

att man vet var i schemat man ska börja när man jobbar med eleverna. Det krävs 

också ett protokoll där man kan skriva in var eleven befinner sig i sin läsutveckling 

(Allard, B. m.fl. 2003 s. 129). 

 

Det är också viktigt att man har böcker som tilltalar eleverna och att de är lagom 

lättlästa. Ju tidigare eleverna är i sin läsutveckling desto svårare är det att hitta böcker 

som tilltalar eleverna. Det krävs dessutom väldigt många olika titlar eftersom de 

lättlästa böckerna ofta är väldigt tunna och blir snabbt utlästa (Allard,B. m.fl. 2003 s. 

154). 

 

Till Nya Lusboken finns det också ett separat häfte som heter Lus guiden. Där ges ett 

stort antal konkreta lästips på böcker som är indelade i olika svårighetsnivåer enligt 

schemat (Allard, B. m.fl. 2003 s. 6-17). 

 

2.4.8 LTG-metoden 

I sin bok Läsning på talets grund skriver Ulrika Leimer att LTG-metoden är en 

kognitiv teori där förståelsen är i centrum. Det är en analytisk metod där man först ser 
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helheten och sedan delarna, för att sedan binda ihop det till en helhet igen. Den 

bygger på att eleverna får en delvis ökad förståelse för ljud- och bokstavsprincipen.    

( Leimar,U. 1974 s. 37). 

 

Man kan göra egna texter tillsammans med eleverna. Då byggs textmaterial upp 

utifrån barnens iakttagelser och erfarenheter och det ger dem möjlighet att följa talet 

till det skrivna språket. Därefter analyserar pedagog och elev tillsammans texten. 

Detta gör att eleverna upptäcker att texten betyder något.  

 

I LTG-metoden ingår det fem olika faser:  

 

Samtalsfasen: Här ges eleverna ett ämne som man diskuterar i grupp och genom detta 

får de ett större ordförråd.  

 

Dikteringsfasen: Här bearbetar man det som hände i samtalsfasen. Eleverna skriver 

med hjälp av pedagogerna ner vad det var de kom fram till. Sedan diskuterar eleverna 

hur meningen ska formuleras. När meningen sedan skrivs ner, ljudar eleverna för att 

se sambandet mellan det talande ljudet och det skrivna tecknet. Då får eleverna 

samordna förmågan att se, tala och lyssna.  

 

Laborationsfasen: Nu får eleverna laborera med ord och bokstäver. Texten från 

föregående fas bearbetas genom att någon elev pekar utefter raderna och de andra 

läser. 

 

Återläsningsfasen: Texten har skrivits ner på dator. Varje elev får en kopia och 

återläser den en och en tillsammans med pedagogen. De ord som eleverna kan stryks 

under av pedagogen. 

 

Efterbehandlingsfasen: Eleverna får jobba med de understrukna orden. Sedan skrivs 

varje ord ner på ett kort, som eleverna lägger i sin ordsamlingslåda. När eleverna kan 

benämna ljuden i ett ord så placeras kortet i alfabetisk ordning i lådan. Dessa kan 

sedan sättas ihop och bilda egna meningar (Leimar, U. 1974 s. 86-102). 
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3. Empiri 
I detta avsnitt beskriver vi hur vår undersökning gått till och redovisar vad det är vi 

kommit fram till.  

 

3.1 Metoddiskussion 
För att få svar på våra frågor använde vi oss av en kvalitativ ostrukturerad intervju 

med varje enskild elev. Med kvalitativt menas att det tillåter intervjuaren att gå på 

djupet genom att följa den intervjuades tankar och därefter ställa relevanta följdfrågor. 

Man utgår hela tiden från den intervjuades referensram. ”Man får kort sagt en djupare 

förståelse av subjektens perspektiv” (May, T. 1997 s. 152). 

 

För att följa den intervjuades resonemang kan inte följdfrågorna vara givna innan 

intervjutillfället. Inledningsfrågan som intervjun kretsar kring är bestämd på förhand, 

men vart intervjun tar vägen bestämmer den intervjuade själv. På så vis blir intervjun 

ostrukturerad, eller fokuserad som Tim May skriver i sin bok Samhällsvetenskaplig 

forskning. ”I den fokuserade intervjun har forskaren naturligtvis ett mål med 

intervjun, men den person som intervjuas har betydligt större frihet att tala om ämnet i 

fråga” (May,T. 1997 s. 152). Det som kännetecknar denna metod, enligt Tim May, är 

fram för allt dess flexibilitet (May, T. 1997 s. 152). 

 

Intervjuerna bandades. Fördelen med det är, skriver Steinar Kvale i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun, att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun (Kvale, S. 1997 s. 147). När vi var färdiga med alla 

intervjuerna skrevs de ner ordagrant på papper. På så sätt strukturerades 

intervjusamtalet i en form som lämpade sig för närmare analys.  

 

Steinar Kvale säger även att det är lättare att gå tillbaka vid sammanställningen av 

intervjuerna när man har dem bandade (Kvale, S 1997 s. 148). Tim May nämner att 

den fokuserade intervjun bygger på den intervjuades egna ord och det förutsätter en 

bandning av intervjun (May, T. 1997 s. 168). 
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Innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer, tog vi kontakt med skolorna och berättade 

vad det var vi skulle göra och vad det gick ut på. Vi bestämde tidpunkter då vi kunde 

komma ut till skolorna och bestämma tider och platser för intervjuerna.  

 

Intervjuerna gjorde vi enskilt med varje individ, då vi kallade ut dem från sina 

klassrum, för att vi skulle kunna intervjua ostört. 

 

3.2 Problemformulering 
Vår litteraturdel visar hur viktigt det är att man använder sig av skönlitteratur i skolan 

men också att det finns många olika sätt att arbeta med den. Därför vill vi genom 

denna undersökning ta reda på hur skönlitteratur används och vilka arbetssätt som kan 

användas ute på skolor. Vi vill dock poängtera att denna undersökning inte ger någon 

helhets bild av alla skolors arbetssätt när det gäller användningen av skönlitteratur. 

Denna undersökning ska ses som en pilotundersökning, som väcker nya 

frågeställningar.  
 

Dessa två frågor ville vi ha svar på i vår undersökning: 

 

   1. Vilka arbetssätt kan man arbeta efter?    

2. Hur används skönlitteratur i skolår ett och två idag? 

 

 

3.2.1 Målgrupp 

Totalt har vi intervjuat åtta pedagoger, sju kvinnliga och en manlig, och 40 elever som 

går i skolår ett och 40 elever som går i skolår två. I ettan var det 20 flickor och 20 

pojkar och i tvåan var det 22 flickor och 18 pojkar. Intervjuerna har vi gjort med tio 

elever i skolår ett och tio elever i skolår två på varje skola. 
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                                                             20 Flickor 

                                                                         20  Pojkar 

                        Skolår ett 40 elever 

Totalt 80 elever                                                                                     Totalt 42 Flickor 
  på fyra skolor           Totalt 38 Pojkar 
 
                               Skolår två 40 elever 

                                                                        22 Flickor 

                                                                        18  Pojkar 

 
 

3.3 Redovisning av resultat 
Som redan framgått har vi intervjuat tjugo elever på fyra olika skolor varav tio går i 

skolår ett och tio i skolår två. Skolorna har vi valt att kalla A ,B, C och D. 

 

Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare, vilket gjorde det lättare vid 

sammanställningen då vi skrev ner dem ordagrant på papper. På så sätt strukturerades 

intervjusamtalet i en form som lämpade sig för närmare analys. 

 

När vi hade intervjuat eleverna, upplevde vi ibland att svaren inte var lika 

uttömmande, som vi hade tänkt oss, speciellt då i skolår ett. Även om vi ställde flera 

följdfrågor, som varierade från elev till elev, fick vi ändå inte fullständiga svar. Detta 

kan bero på att eleverna inte var riktigt inskolade, eftersom de bara hade gått ca fem 

veckor i skolan när undersökningen gjordes. Allting var fortfarande så nytt för dem, 

så de var inte riktigt medvetna om vad det var de gjorde i skolan. (Följdfrågor se 

bilaga 2) 

 

Vi har märkt skillnad på skolornas arbetssätt när det gäller att arbeta med 

skönlitteratur, nämligen att på endast en av skolorna arbetar de med LTG-metoden det 

förekommer inte på de andra. De andra pedagogerna jobbar på lite olika sätt, men det 

går ändå ut på samma sak. När någon pedagog har högläsning, t. ex, så är det inte bara 

de själva som läser högt, utan ibland även någon elev. I vissa klasser använder de sig 

av tystläsning och de elever som inte har kommit så långt i sin läsutveckling arbetar t 

ex med stor- och lillbok. 
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3.3.1 Sammanfattning av intervjuerna 

• Första frågan till eleverna i skolår ett: Vad läser ni för böcker i skolan? 

 
Skola A 

Nio elever svarade att pedagogen läser ur den ”stora boken” för dem. Några av dessa 

elever har också nämnt att pedagogen läser sagor. En elev svarade att pedagogen 

brukar läsa sagor, men sade ingenting om storboken.  

 
 

Skola B 

Nio elever svarade att de läser böcker som pedagogen väljer åt dem. En elev svarade, 

att de brukar läsa olika böcker som deras mentor (deras pedagog) hade med sig till 

mentorsträffen (en mindre åldersblandad grupp). En elev som inte själv kunde läsa 

påstod att de inte läser några böcker i skolan.  

 

Skola C 

Åtta av eleverna svarade att de läser skönlitterära böcker. Två elever som inte hade 

kommit så långt i sin läsutveckling svarade  att de inte läste några böcker. 

 

Skola D 

Sex av eleverna sade att de läser skönlitterära böcker, genom att nämna läsebok och 

andra titlar på böcker. De resterande nämnde inga böcker alls på grund av att de ännu 

inte hade börjat läsa, eftersom de fortfarande höll på med att lära sig bokstäverna.  

 

 

• Första frågan till eleverna i skolår två: Vad läser ni för böcker i skolan?  

 
Skola A 

Fyra elever svarade att de läser boken Tzaziki, eftersom de arbetar med ett temaarbete 

om Grekland. Några nämnde också att de läser andra böcker. På följdfrågan om vilka 

böcker de läste, svarade de antingen med olika titlar på böcker eller att de gick till 

biblioteket. Sex elever nämnde att de läser böcker om Grekland eftersom de hade 

detta som tema, men de nämnde ingen boktitel.  
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Skola B 

Samtliga elever svarade att de läser olika böcker beroende på vad de gör i 

språkverkstaden. De berättade också, att under deras mentorsträffar brukar de läsa 

olika böcker som pedagogen har med sig till träffen. De nämnde även några boktitlar 

som de hade läst nyligen. 

 

 

Skola C 

Samtliga elever svarade att de läser olika skönlitterära böcker, som de lånade på 

skolans bibliotek.  

 

Skola D 

Alla elever, med ett undantag, svarade att de läser skönlitterära böcker. De nämnde 

många olika titlar, men det som dominerade var olika hästböcker, på grund av att det 

var mycket hästintresserade elever i klassen. Den elev som inte läste några böcker alls 

kunde inte läsa och höll fortfarande på att lära sig de olika bokstäverna. 

 

 

• Första frågan till pedagoger i skolår ett: Vilka böcker använder ni er av i 

undervisningen? 

 
Skola A 

Pedagogen svarade att hon dagligen använder sig av stor- och lillbok. I mån av tid 

läser hon också sagor för eleverna och detta är något som hon skulle bygga vidare på. 

Men eleverna höll fortfarande på att inskolas, så mycket av tiden gick åt till detta. 

 

Skola B 

Pedagogen använder sig av lusschema, där det ingår skönlitterära böcker. Hon väljer 

själv ut vilka böcker hon tycker att eleverna ska läsa, så att de får de rätta böckerna i 

förhållande till sin läskunnighet. Hon nämnde också att hon jobbar med stor- och 

lillbok i mån av tid.  
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Skola C 

Pedagogen använder sig av lusschema. Eleverna får själva välja sina böcker, men 

pedagogen hjälper till så att de får den rätta svårighetsgraden på boken. Hon använder 

sig också av stor- och lillbok i mån av tid. 

 

Skola D 

Pedagogen svarade, att när eleverna har gått igenom alla bokstäver och kan dem, så 

får de en bok som kallas läsebok med en tillhörande övningsbok. Hon säger också att 

de använder andra skönlitterära böcker, som eleverna själva får välja. De böckerna får 

de läsa, när de är färdiga med ett kapitel i läseboken och övningsboken. 

 

 

• Första frågan till pedagogerna i skolår två: Vilka böcker använder ni er av i 

undervisningen? 

 

Skola A 

Pedagogen svarade, att han brukar använda sig av olika böcker som passar in i 

undervisningen. För tillfället har de ett temaarbete om Grekland där eleverna får läsa 

olika böcker i ämnet, bl.a. boken Tzaziki, som han läser för eleverna under samlingen.  

 

Skola B 

Pedagogen svarade, att hon använder olika skönlitterära böcker, faktaböcker och 

andra böcker som passar in i undervisningen. Hon använder även lusschema, då väljer 

hon ut böcker åt eleverna utifrån var de befinner sig i sin läsutveckling. 

 

Skola C 

Pedagogen svarade, att hon använder lusschema då hon ska se var eleverna befinner 

sig i sin läsutveckling och då hon väljer hon ut de skönlitterära böckerna. Hon 

utnyttjar skolbiblioteket mycket, dit eleverna får gå och låna böcker vid behov. 

Eftersom de får läsläxa minst två gånger i veckan, läser eleverna väldigt mycket 

skönlitterära böcker, både i skolan och hemma.  
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Skola D 

Pedagogen svarade att eleverna läser mycket skönlitterära böcker. Hon börjar med att 

ge dem lättlästa böcker, därefter ökar hon böckernas svårighetsgrad. Eleverna får själv 

vara med och välja så att de får böcker som de är intresserade av. Hennes elever har 

också en läsebok med en övningsbok och utifrån den jobbar de med LTG-metoden.  

 

• Andra frågan till eleverna i skolår ett: Hur läser ni böcker i skolan? 

 

Skola A  

Nio elever svarade, att det är pedagogen som läser för dem. Antingen använder de 

stor- och lillbok eller också läser hon en saga för dem. En elev nämnde också, att hon 

brukar läsa för pedagogen i grupprummet. 

 

Skola B 

Nio elever sade att de använde stor- och lillbok. Eleverna nämnde också, att 

pedagogen hjälper dem att välja skönlitterära böcker, som de läser enskilt eller för 

pedagogen.  

 

Skola C 

Alla elever svarade, att de använder sig av stor- och lillbok. De sade också att de hade 

högläsning varje dag. Eleverna nämnde också, att de har en bok som de läser enskilt 

för pedagogen. När de har läst färdigt boken, får de återberätta den för sina 

klasskamrater.   

 

Skola D 

Åtta elever nämnde att de själva läser i sin bok och därefter får de läsa för pedagogen. 

De elever som inte kan läsa eller inte är färdiga med sina bokstäver, får en möjlighet 

att bara sitta och titta på bilder i böckerna. Hälften av eleverna berättade att de har 

högläsning.  
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Andra frågan till eleverna i skolår två: Hur läser ni böcker i skolan? 

 
Skola A  

Samtliga elever svarade att de har högläsning. De flesta nämnde boken Tzaziki, men 

en del elever nämnde också andra boktitlar, som Bamse, Vänner och Snövit. Det fanns 

också fyra elever, som berättade att de har tystläsning i klassrummet. 

 
Skola B 

Samtliga elever sade att de har högläsning i någon form. Antingen att pedagogen läser 

för dem, eller att de läser för pedagogen eller för någon kamrat. De nämnde också 

tystläsning. Och att de brukar läsa tyst när de har mentorsträff, eftersom deras mentor 

(deras pedagog) brukar ha böcker med sig till träffen. Några berättade också att de 

läser olika böcker i språkverkstaden, beroende på vad de och pedagogerna kommit 

fram till vid planeringen av sina menyer.  

 

Skola C 

Samtliga elever nämnde att de använder stor- och lillbok och att de har högläsning. 

Fyra av eleverna brukar berätta om böcker de har läst för sina klasskompisar. Det var 

även tre elever som läste sin läsläxa i skolan. 

 

Skola D 

Samtliga elever svarade, att de har högläsning en gång i veckan, då en av 

assistenterna kommer och läser för dem. Nio av eleverna nämnde, att de läser i sin 

läsebok och sedan gör övningar i sin övningsbok. Den resterande eleven jobbade i sin 

bokstavsbok.  
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• Andra frågan till pedagogerna i skolår ett: Hur använder ni er av skönlitteratur 

i undervisningen? 

 
Skola A 

Pedagogen svarade, att hon dagligen använder sig av stor- och lillbok. Hon brukar 

läsa ur den för eleverna och de som känner sig mogna, får även jobba i lillboken. 

Pedagogen nämnde också att hon läser sagor i mån av tid.  

 

Skola B 

Pedagogen svarade, att hon använder sig av lusschema. Att hon ”lusar” fram dem. 

Detta gör hon delvis under mentorsträffarna, men hon ”lusar” också en del elever i 

språkverkstaden. Hon använder sig också av stor- och lillbok i trygghetsgruppen, 

d.v.s. när eleverna är samlade i sina åldersindelade grupper.  

 

Skola C 

Pedagogen svarade, att de har boksamtal utifrån de böcker de använder i 

högläsningen. Hon nämner också, att de har tystläsning en kvart om dagen. Då får 

eleverna läsa de böcker som de själva har valt. Hon nämner även, att de använder sig 

av stor- och lillbok i mån av tid. Pedagogen använder sig av lusschema, efter hand 

som eleverna läser i sina skönlitterära böcker.  

 

Skola D 

Pedagogen svarade, att hon lär eleverna läsa utifrån LTG-metoden, en metod där det 

är bra ifall alla eleverna har likadana böcker (läsebok) eller jobbar med texter som de 

har skrivit ihop i gruppen. Eleverna läser också böcker, som hon har hjälpt dem att 

välja ut.  
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• Andra frågan till pedagogerna i skolår två: Hur använder ni er av skönlitteratur 

i undervisningen? 

 
Skola A 

Pedagogen svarade, att han försöker väva in skönlitteraturen i de olika teman de har.  

Han använder sig av högläsning och eleverna läser också själva andra skönlitterära 

böcker om ämnet.  

 
Skola B 

Pedagogen svarade, att hon bl. a planerar in tystläsning i elevernas menyer, men 

också att hon använder sig av lusschema, där det ingår olika skönlitterära böcker.  

 

Skola C 

Pedagogen nämner, att eleverna alltid har någon bok att läsa, och när de har läst ut sin 

bok får de återberätta den för sina klasskamrater. Hon säger också, att de har mycket 

högläsning och när boken är utläst har de boksamtal om den. Hon använder sig också 

av stor- och lillbok, men hon har inte kommit igång riktigt ännu. Lusschema är också 

något som hon använder sig av.  

 

Skola D 

Pedagogen svarade, att eleverna har högläsning varje vecka, men det är inte hon som 

håller i det då. Eleverna läser mycket böcker själva som hon hjälper dem att välja och 

hon stegrar svårighetsgraden efter hand.  

 

• Tredje frågan till eleverna i skolår ett: Hur läser ni böcker hemma? 

 

Skola A 

Sju elever svarade, att de brukar läsa läsläxa med någon av sina föräldrar. De 

resterande nämnde också, att de själva läser läsläxa hemma. En liten del sade också, 

att de tittar i andra böcker som de har hemma innan läggdags. 
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Skola B 

Sex elever svarade, att de läser böcker hemma med någon i familjen. Antingen att det 

är någon som läser för dem, eller att de själva försöker läsa och ber om hjälp om de 

behöver. En elev svarade att han inte alls läser hemma.  

 

Skola C 

Alla eleverna svarade, att de läser böcker hemma med någon i familjen. Tre svarade, 

att de bara läser läxan hemma, medan de andra också läser andra böcker. Hälften 

svarade, att någon läste högt för dem vid läggdags, medan de andra läste själva med 

någons hjälp.  

 

Skola D 

Fyra elever svarade, att de inte läser hemma eftersom det inte finns någon som har tid 

att läsa med dem. De andra svarade, att antingen läser de själva, eller också är det 

någon som läser högt för dem. En elev nämnde, att hon aldrig läser själv, utan det är 

alltid hennes mamma som läser för henne.  

 

• Tredje frågan till eleverna i skolår två: Hur läser ni böcker hemma? 

 
Skola A 

Samtliga elever svarade att de läser läsläxa hemma. Nio av dem får hjälp av någon i 

familjen, när de läser sin läxa. En läser alltid läxan själv. Hälften av eleverna läser 

också själva andra böcker och föräldrarna läser också högt för dem. 

 

Skola B 

Alla elever berättade att de läser hemma, men det är bara fyra som säger att de får 

hjälp med sin läsning, antingen att de läser högt för någon eller att någon läser för 

dem. De andra läser bara själva innan läggdags.  

 

Skola C 

Samtliga elever säger att de läser hemma. Två elever svarade att de bara läser själva 

och aldrig med någon vuxen. De resterande svarade att de läser själva och ibland läser 

någon annan för dem. 
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Skola D  

Samtliga elever svarade att de läser hemma. Tre elever nämner ingenting om att de får 

någon hjälp eller att det är någon som läser för dem. De resterande säger att de läser 

olika böcker och ibland är det någon som läser för dem. 

 

3.4 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning är att få en fördjupad kunskap om hur olika skolor 

arbetar med skönlitteratur i skolår ett och två samt vilka olika arbetssätt det finns att 

arbeta efter. Det belyser också hur eleverna uppfattar arbetet. De frågor vi ville ha 

svar på i våra intervjuer var: 

 

Till eleverna: 

1.Vad läser ni för böcker i skolan? 

2. Hur läser ni böcker i skolan? 

3. Hur läser ni böcker hemma? 

 

 

Till pedagogerna: 

4. Vilka böcker använder ni er av i undervisningen? 

5. Hur använder ni er av skönlitteratur i undervisningen? 

 

3.4.1 Böcker som används i skolan 

Gemensamt för de fyra skolorna är, att de använder sig av skönlitterära böcker för att 

få in läsningen i skolan.  

 

Sammantaget i alla skolor i skolår ett så var det åtta elever av fyrtio som nämnde, att 

de inte använde sig av skönlitterära böcker. Detta berodde på att eleverna inte kunde 

läsa, men enligt alla pedagogerna används skönlitteratur dagligen i skolan. De åtta 

eleverna har inte uppfattat, att det är skönlitterära böcker som används, t ex vid 

högläsning.  

 

I skolår två var det enbart en elev av fyrtio som påstod att det inte användes 

skönlitteratur i skolan. Detta berodde på att hon inte kunde läsa och inte var lika långt 



30 
 

 

 
 
 
 

 

kommen i sin läsutveckling som sina kamrater i klassen. På en av skolorna märkte vi 

tydligt, att det var hästböcker som var de mest populära bland eleverna. På skola A 

var det böcker om Grekland som var mest framträdande och det berodde på att 

eleverna höll på med ett temaarbete om Grekland. På de andra två skolorna fanns det 

inga direkta ämnen på böcker som dominerade.  

 

Pedagogerna på samtliga skolor i skolår ett använder sig av skönlitterära böcker men 

olika arbetssätt. Två av pedagogerna använder sig av lusschema, där det ingår 

speciella skönlitterära böcker. Tre pedagoger använder sig också av andra 

skönlitterära böcker, såsom stor- och lillbok. Pedagogen på skola D använder sig av 

LTG-metoden, där hon har en gemensam läsebok för alla elever.  

 

Samtliga pedagoger i skolår två använder sig av skönlitterära böcker, men de 

använder olika arbetssätt. En av pedagogerna använder sig av skönlitterära böcker 

inom samma ämne som sitt temaarbete. Även i skolår två är det två pedagoger som 

använder sig av lusschema, där det ingår skönlitterära böcker. På skola D utgår man 

ifrån LTG-metoden där man använder olika böcker, de använder även sig av texter 

som de har skrivit gemensamt på blädderblocket. 

  

Sammanfattningsvis kan vi säga, att pedagogerna i både skolår ett och skolår två 

använder sig av ungefär likadana böcker, men de har delvis olika arbetssätt.   

 

3.4.2 Arbetssätten som används i skolan  

Gemensamt för alla skolorna är att de använder sig av arbetssätt där det ingår 

skönlitterära böcker. 

 

På samtliga skolor i skolår ett används högläsning i någon form. Men en del elever 

nämnde inte det under intervjun. Tre av skolorna använde stor- och lillbok, medan 

den fjärde skolan, skola D, använde sig av läsebok efter LTG-metoden.  

 

Sammantaget i skolår två används högläsning, där pedagogen läser högt för eleverna. 

På skola D är det en av assistenterna som kommer in, då deras pedagog har andra 

arbetsuppgifter. Detta är något som är väldigt uppskattat bland eleverna. På skola A 

och skola B nämns att det förekommer tystläsning. Tre elever på skola C säger att de 
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läser sin läxa i skolan, men inte under skoltid utan på fritids. På skola D använder 

eleverna läsebok med tillhörande övningsbok allt enligt LTG-metoden. Det är endast 

på skola C som stor- och lillbok finns kvar i arbetssättet i skolår två. 

 

Tre pedagoger i skolår ett använder stor- och lillbok i sitt arbete, medan pedagogen i 

skola D använder sig av läsebok och andra skönlitterära böcker efter LTG-metoden. 

På skola C säger också pedagogen att hon använder sig av boksamtal. Detta är något 

som eleverna inte har uppfattat och det beror antagligen på att de fortfarande håller på 

att inskolas. Hon nämner också att de har läsning en kvart om dagen, då eleverna får 

läsa de böcker de har i sin bänk och de elever som inte kan läsa, får sitta och titta i sin 

bok. Hon menar, att den stunden på dagen är väldigt viktig, så att eleverna får lugn 

och ro. Lusschema är ett annat arbetssätt som används av pedagogerna på skola B och 

C för att de vill följa sina elever i deras läsutveckling på ett lättsamt sätt.  

 

Pedagogen på skola A i skolår två, använder sig av temaarbete, där han väver in de 

skönlitterära böckerna. Han anser att böckerna blir lästa på ett mer naturligt sätt då. 

Pedagogen på skola D anser att högläsning är viktigt, men hon tycker inte att hon har 

tid att lägga in det på sin arbetstid. Därför har hon tagit hjälp av en av assistenterna, så 

att eleverna åtminstone får högläsning en gång i veckan. Även pedagogerna på skola 

A och C använder högläsning. Det är något de ser som viktigt och försöker ha varje 

dag i mån av tid. De menar att eleverna också behöver lära sig att lyssna på olika 

texter och inte bara själv läsa dem.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att skola D skiljer sig ifrån de andra skolorna i sitt 

arbetssätt, på grund av att pedagogen använder sig av LTG-metoden. Men hon 

använder också sig av skönlitterära böcker. De resterande skolorna använder sig av 

samma arbetssätt, men på lite olika vis. Pedagogen på skola A i skolår två däremot är 

ensam om att jobba med skönlitterära böcker i temaarbete.  
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3.4.3 Läsningen i hemmet 

Läsning i hemmet förekommer hos de flesta elever, både när det gäller skolår ett och 

två. En del av eleverna läser både läsläxa och andra skönlitterära texter. De elever 

som inte läser alls i hemmet, är de som forfarande inte kan läsa. I de flesta fallen, ofta 

vid läggdags, läser någon i familjen för dem En del elever nämner, att det inte finns 

någon i deras familj som kan hjälpa dem. Detta på grund av att det inte finns någon 

som har tid.  
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4. Diskussion 
I detta avsnitt för vi en diskussion som kopplar samman litteraturdelen med den 

empiriska delen av vårt arbete.  

 

Vi valde att skriva om skönlitteraturen i skolan, på grund av att vårt intresse för detta 

ämne alltid har varit stort. Under vår utbildning har intresset ökat ännu mer och då 

speciellt för skönlitteratur för barn. I vårt framtida yrke kommer vi att ha stor nytta av 

vår undersökning, eftersom vi på grund av den fått en vidare syn på hur man kan 

använda sig av skönlitteratur i skolan. 

 

Enligt Lars Norström, kräver samhället en god läs- och textvana av individen. Detta 

krävs för att vi ska kunna följa med i samhällets stora informations- och nyhetsflöde. 

Vi ska kunna sortera det stora utbudet av information och bara ta del av det vi 

behöver. Ett bra sätt att få en god läs- och textvana är att låta eleverna uppleva glädjen 

och lusten i att arbeta med skönlitteratur (Norström, L. 1997 s. 26). Vi instämmer helt 

i detta, men i vår undersökning har vi kommit fram till, att alla elever ännu inte nått 

dit på grund av att de inte är läskunniga. Även om pedagogerna använder sig av olika 

arbetssätt, skapar de inte den riktiga nyfikenheten hos de elever, som ännu inte har 

lärt sig att läsa. Hos dessa uppfattade vi, att de tyckte det var tråkigt med böcker. En 

av pedagogerna i skolår ett nämner att hon använder sig av Chambers boksamtal, men 

ingen av eleverna har uppfattat att de har gjort det enligt våra intervjusvar. Detta är 

någonting som vi anser är underligt. Eftersom det gäller boksamtal där eleverna ska 

svara på frågor som utgår från boken (Chambers, A. 1993 s. 19-23). Vi tror att 

eleverna svarar då på frågorna, eftersom de vet att pedagogen vill ha det så och 

därmed utgår de inte från sina egna upplevelser. Här menar vi att pedagogen inte 

skapar den nyfikenhet och lust som behövs när man använder sig av skönlitteratur.  

De är inte medvetna om vad det är som händer. 

 

Lisa Henriksson skriver i sin bok, Bokpuffar:  

Böcker behöver särskild uppmärksamhet. I en mediavärld där figurer rör 
sig i flimrande snabba ryck över olika bildskärmar, där de piper, rasslar, 
låter och dånar är boken en stillsam vän. Den behöver introduceras på 
olika spännande sätt. Boklek behöver en trygg vuxen stimulator och 
medagerande. (Henriksson, L. 2002 s. 5)   
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Det Lisa Henriksson antyder här, är att man ska använda skönlitteraturen på många 

olika sätt, den stora frågan i vår undersökning är, vad för slags arbetssätt används och 

vad finns det för några? Arbetssätt som vi tyckte verkade intressanta, när vi läste vår 

litteratur, var bl.a. författarbesök och temaarbete. Enligt vår undersökning användes 

tyvärr inte besök av författare på någon av skolorna. Detta tror vi kan bero på att det 

kostar för mycket att ta dit en författare, men detta är något som vi tänker trycka på i 

vårt kommande yrke. Temaarbete däremot användes bara av en pedagog, vilket vi 

tycker är egendomligt, eftersom man här verkligen kan få in mycket kunskap med 

hjälp av skönlitteratur. 

 

Storbok och lillbok är ett arbetssätt som används mycket i skolår ett, men det finns 

även pedagoger i skolår två, som använder sig av det. Men eftersom deras avsikt med 

stor- och lillbok är att lära eleverna att läsa minskar det betydligt eftersom de flesta 

elever har lärt sig att läsa. Det vi tycker är synd är att detta arbetssätt försvinner i de 

högre åldrarna. Vi anser, att eleverna skulle kunna använda denna metod, fast med 

högre svårighetsgrad. Eleverna kan även göra egna böcker, så att de också får in 

skrivandet.  

 

I boken Spökägget av Peggy Andersson m.fl. framkommer, att högläsning hjälper till 

att utveckla elevernas läsande, oavsett var de befinner sig i sin läsutveckling. Det är 

inte alla elever i skolår ett som nämner att de använder högläsning. Detta tycker vi är 

egendomligt eftersom pedagogerna säger att högläsning används kontinuerligt. Här 

kan vi dra slutsatsen att pedagogerna tänker som Peggy Anderson m fl, nämligen att 

högläsning är viktig för läsutvecklingen, och därför fortsätter med det och hoppas att 

alla elever ska bli medvetna om vad som händer i klassrummet. Vi tror, att eleverna 

inte uppfattar högläsningen, på grund av att de inte ser det som ett skolarbete utan mer 

som avkoppling. Det vi också ser i vår undersökning är, att eleverna i skolår två har 

blivit mer medvetna om att högläsning används kontinuerligt i skolarbetet.  

 

I boken Nya Lusboken av Birgitta Allard m.fl. står Lusschemat beskrivet. Lusschema 

betyder läsutvecklingsschema och är en undersökning av hur elever lär sig att läsa 

med hjälp av skönlitteratur. Lusschemat hjälper pedagogerna att se hur långt eleverna 

har kommit i sin läsutveckling och hur mycket de utvecklas under olika perioder 

(Allard, B. m.fl. 2003 s. 53).  Lusschema är ett arbetssätt som används på två av de 
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undersökta skolorna. Detta är ett arbetssätt som vi själva har fastnat för, på grund av 

att man har bra uppsikt över var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. 

 

Enligt Aidan Chambers bör den tysta läsningen ske dagligen i klassrummet och 

främst ägnas åt böcker som eleven själv har valt. Men vi tycker att det är viktigt, att 

eleverna ibland får läsa de böcker som pedagogerna har valt. Detta kan vara till fördel 

för dem som av olika anledningar har svårt att få läsro hemma. I vår undersökning 

fann vi att det bara är de elever som är helt läskunniga, som använder sig av 

tystläsning. Undantaget är skola C, där även de elever som inte kan läsa får den tysta 

läsningen genom att bara sitta och titta på bilderna i boken. Det är viktigt att alla 

elever får en chans att bara sitta lugnt en stund under dagen för avkopplingens skull.  

 

Vi blev positivt överraskade över resultatet att så många elever läste hemma, eftersom 

det är så viktigt att eleverna får mycket läsning där och i skolan. Tråkigt nog finns det 

elever, som inte får någon hjälp, något som är viktigt för att utveckla deras läsning än 

mer. Därför tycker vi att det är viktigt att alla elever får chans till tystläsning i skolan.  

 

Samtliga skolor vi har med i vår undersökning använder arbetssätt där det ingår 

skönlitterära böcker. Men skola D, utmärker sig tydligt i vår undersökning genom att 

använda sig av LTG-metoden, där de utgår från en läsebok.  

 

Nu i efterhand har vi kommit fram till, att om vi gjort undersökningen senare på 

terminen, hade vi förmodligen fått annorlunda svar eftersom de kommit längre i sin 

läsutveckling särskilt då med skolår ett. Eleverna var fortfarande i inskolningsskedet, 

så de var inte riktigt medvetna om, vad det var som hände i klassrummet.  

 

Vi vill dock poängtera att denna undersökning inte ger någon helhets bild av alla 

skolors arbetssätt när det gäller användningen av skönlitteratur. Denna undersökning 

ska ses som en pilotundersökning, som väcker nya frågeställningar.  



36 
 

 

 
 
 
 

 

5. Sammanfattning 
 

Vårt arbete handlar om hur olika skolor arbetar med skönlitteratur i skolår ett och två 

samt vilka olika arbetssätt det finns att arbeta med.  

 

Att använda skönlitteratur i skolarbete, är något vi tycker är väldigt viktigt, vilket vi 

har funnit mycket intressant litteratur om. När vi har läst denna har vi förstått varför 

det är så viktigt att använda sig av skönlitteratur i skolan och på vilket sätt eleverna 

kan få god kännedom om olika sorters böcker. Som avslutning av litteraturdelen tar vi 

upp åtta olika arbetssätt och hur man kan använda sig av skönlitteratur i skolan. Vi 

har även tagit del av vad Lpo 94 och vår kursplan säger om ämnet svenska. 

 

I den empiriska delen beskriver vi hur vår undersökning har gått till samt vad det är vi 

kommit fram till. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sammanlagt 

40 elever i skolår ett och 40 elever i skolår två samt 8 pedagoger på 4 olika skolor i 

södra Skåne. För att kunna visa våra läsare vad det är vi har kommit fram till i vår 

undersökning har vi beskrivit våra resultat i text. 

 

De slutsatser vi har kommit fram till är, att man använder skönlitteratur i skolan på 

många olika sätt enligt pedagogerna. Men det är inte alla elever, som uppfattar att de 

använder skönlitterära böcker i skolan.  

 

Under arbetets gång har vi lärt oss oerhört mycket om hur viktigt det är med 

skönlitteratur i skolan och hur viktigt det är att eleverna förstår, vad det är de gör i 

skolan. Vi hoppas att våra läsare också blir intresserade, så att allt fler kan arbeta med 

skönlitteratur ute på skolorna.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till undersökningen : 

 

Till eleverna: 

1. Vad läser ni för böcker i skolan? 

2. Hur läser ni böcker i skolan? 

3. Hur läser ni böcker hemma? 

 

Till pedagogerna: 

1. Vilka böcker använder ni er av i undervisningen? 

2. Hur använder ni er av skönlitteratur i undervisningen? 
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Bilaga 2 

 

En del av följdfrågor som kom upp under intervjuerna. 

 

Följdfrågor som användes till första strukturerade frågan till eleverna: 

 

      1. Vad heter böckerna? 

2. Vad handlar de om? 

3. Varför läser du just de böckerna? 

4. Varför använder ni inte böcker i skolan? 

 

Följdfrågor som användes till första strukturerade frågan till pedagogerna: 

 

1. Får eleverna själv vara med och ta fram de böcker som de vill läsa? 

2. Var får ni tag på de skönlitterära böckerna? 

3. Använder ni något bibliotek? 

 

Följdfrågor som användes till andra strukturerade frågan till eleverna: 

 

      1. Vad tycker ni om att det är en annan person som kommer in och läser för er? 

      2. När läser ni er läsläxa, sker det på skoltid? 

3. Vad tycker ni om att det är pedagogen som plockar fram böckerna till er? 

4. Vad tycker ni om att läsa högt/berätta inför klassen? 

5. Hur läser ni böcker under mentorsträffen? 

 

  

Följdfrågor som användes till andra strukturerade frågan till pedagogerna: 

 

           1.Varför är det någon annan som kommer in och har högläsning i din klass? 

     2. Varför tycker du att det är så viktigt med högläsning? 

     3. Hur får du in läsning i språk verkstaden eftersom de jobbar med sina egna  

menyer? 

4. Hur får du in de skönlitterära böckerna i temaarbetet? 

5. Använder eleverna mer än menyerna i språkverkstaden? 
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Följdfrågor som användes till tredje strukturerade frågan till eleverna: 

 

     1. När brukar ni läsa? 

        2. Läser du mer än läsläxan? 


