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1. Inledning 

Ämnesområdet vi har valt att behandla, som är förankrat i svenskundervisningen, 

är skönlitteraturens roll i undervisningen. Mer specifikt ämnar vi undersöka hur 

lärare beskriver att de väljer skönlitterära verk och vilka faktorer de tar hänsyn till 

vid urvalet. Skönlitteratur kan läsas på olika sätt i ett klassrum. Många klasser har 

till exempel en bänkbok som varje elev läser enskilt, läser i helklass, läser utdrag 

av böcker och så vidare. Vårt fokus kommer att läggas på urvalet som lärare gör i 

förhållande till den skönlitteratur som läses gemensamt i helklass. Vi valde vårt 

ämnesområde utifrån vårt personliga intresse för skönlitteratur men även utifrån 

erfarenheter som vi har av skönlitteraturen som lärare väljer att arbeta kring i 

årskurs 4–6. 

Vi upplever att lärare väljer litteratur som läses gemensamt i klassrummet baserat 

på vad de tycker att elever bör ha läst. Med det sagt väljer man ofta att till 

exempel läsa verk skrivna av den svenska författaren Astrid Lindgren vilket ligger 

i linje med läroplanens skrivning om att eleverna ska få möta betydelsefulla barn- 

och ungdomsförfattare (Skolverket 2019). Vi vill undersöka om detta val av 

litteratur görs baserat på det som konstateras i läroplanen eller om det finns en 

djupare tanke bakom val av litteratur. Politiska dokument, såsom läroplanen 

(2019), styr till stor del vad lärare bör behandla i sin undervisning. Skönlitteratur 

benämns som en del i svenskundervisningen och elever förväntas kunna läsa 

skönlitterära verk med visst flyt för att uppnå betyget godkänt i svenskämnet 

(Skolverket 2019). Vidare är syftet med undervisningen att man ska ge eleverna 

verktygen för att utveckla en livslång lust till läsning vilket vi ofta misslyckas 

med. 

PISA-undersökningen som genomfördes år 2018 visade att cirka 40 procent av 

svenska elever anser att läsning är slöseri med tid vilket tyder på att vi till 40% 

misslyckas med att skapa läsande individer. Det tyder på att vår undersökning är 

ett utbildningsvetenskapligt relevant ämne då val av litteratur kan vara en 

anledning till att läsning bland eleverna ses som slöseri med tid. Fördelarna med 

att inkorporera skönlitteratur i undervisningen har visat sig vara många. Det kan 
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vara en språngbräda för att hjälpa elever utveckla sitt språk i form av ordförråd, 

läsförståelse, grammatik och så vidare (Skolverket 2021). Litteratur kan utöver att 

hjälpa elever utveckla de språkliga kunskaperna även bidra till att de får en 

bredare förståelse för människor. Genom att få läsa får eleverna möta olika sorters 

människor som genomgår olika prövningar i livet som kan kopplas till elevernas 

vardag eller beskriva ett liv med prövningar som eleverna inte själva har upplevt 

men möjligtvis hört talas om. På så vis bidrar skönlitteratur till att elever får 

utveckla sina etiska principer (Skolverket 2020). Rosenblatt (2002, s. 44) förklarar 

att: ”Litteraturen erbjuder ett genomlevande och inte bara vetande om” vilket 

innebär att skönlitteratur kan bidra till en större förståelse för medmänniskan 

vilket i dagens mångkulturella samhälle med ökade klyftor är välbehövligt.  

Fördelarna med att arbeta med skönlitteratur har visat sig vara många och är en 

central del i läroplanen men samtidigt ser vi hur elevers läsförmåga sjunker i 

Sverige (Ingemansson 2020, s.17). Därmed kan det finnas en korrelation mellan 

didaktiska val som lärare gör i arbetet med skönlitteratur och läsförmågan som 

sjunker. Langer (2005, s. 9) beskriver fenomenet litteratur som en central del i 

skolgången men poängterar samtidigt att litteraturens roll för elevers 

intellektuella, sociala och personliga utveckling ofta förbises. Vi vill därför i 

denna uppsats synliggöra hur lärare beskriver att de väljer skönlitteratur och även 

vilka didaktiska val som ligger bakom arbetet med skönlitterära verk.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra hur lärare i årskurs fyra till sex 

beskriver att de väljer skönlitteraturen som läses i klassrummet och vilka 

didaktiska val de gör i arbetet med skönlitterära verk i svenskundervisningen. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i vårt examensarbete: 

• Hur beskriver lärare att de väljer skönlitterära verk som läses i 

helklass/Vilka möjligheter beskriver lärare att skönlitteratur erbjuder i 

klassrummet? Vad tar de hänsyn till? 
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• Hur beskriver lärare att de formar undervisningen utefter ett skönlitterärt 

verk? 

1.2 Centrala begrepp 

Nedan presenteras de centrala begrepp som är vanligt förekommande i vår studie 

och deras definitioner.   

1.2.1 Didaktik 

Ordet didaktik härstammar ifrån det grekiska ordet didaskein som betyder att 

undervisa (Lundgren 2020). Ordet i sig har därmed en lång historia men först 

1803 fick det genomslag då det fastställdes att lärare skulle undervisa i pedagogik 

och mer specifik undervisas om kunskaper relaterade till didaktik. Inom svensk 

pedagogik har begreppet använts för att hänvisa till metodiken inom skolans 

värld. Ordet didaktik ersattes under 1900-talets början med metodik men återkom 

under senare 1900-tal då didaktiken kom att bli en central del i lärarutbildningen 

(Lundgren 2020). I nationalencyklopedin (u.å.) kan man utläsa att didaktik är 

”…undervisningens och inlärningens teori och praktik.”. De klassiska frågorna 

om vad som ska läras, hur man ska gå till väga, vem som ska lära och genom vad 

dikterar undervisningens struktur. 

1.2.2 Estetisk/efferent läsning 

Rosenblatt (2002) använder inom receptionsteorin ordet efferent för att peka på 

instrumentell läsning som innebär att man läser texter där känslor, personliga 

åsikter, kreativitet och tolkningar inte tar plats. Ett exempel skulle kunna vara 

läsning av en vetenskaplig text där det allmänna och opersonliga är i fokus. De 

affektiva aspekterna som till exempel tolkningar och känslor återfinns därmed inte 

i efferent läsning. Transaktionen mellan text och läsare blir därmed en saklig 

sådan där mottagaren tar till sig information utan att lägga personliga värderingar 

på informationen som har återgivits. Estetisk läsning syftar till skillnad från 

efferent läsning på den personliga läsningen. En läsning där känslor får ta plats 

och transaktionen går ut på att läsaren på sätt och vis genomlever det den läser 

(2002). När eleverna tar del av skönlitterära verk blir det mer relevant att 
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introducera estetisk läsning då lärare vill upplysa eleverna om bokens estetiska 

former. Därmed arbetar man med estetisk läsning när man vill synliggöra vilka 

tankar och känslor som väcks inom en men också vilken stämning och vilka 

känslor som boken framför. (Kåreland 2015). 

1.2.3 Formalisering 

Begreppet formalisering benämns i denna kunskapsöversikt och syftar till 

formalisering av språkinlärning som innebär att man lär sig en språklig färdighet 

genom att man först tillägnar sig dess form och sedan försöker automatisera denna 

kunskap genom träning. Målet blir därefter att i ett bestämt syfte i en språklig 

situation kunna använda den nya kunskapen (Malmgren 1996). 

1.2.4 Föreställningsvärldar 

Langer (2005) använder begreppet föreställningsvärldar inom sin teori för att 

hänvisa till individers värld av förståelse under en specifik tidpunkt i deras liv. I 

boken Litterära föreställningsvärldar, litteraturundervisning och litterär förståelse 

skriver hon att: ”Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och de skiljer 

sig åt mellan olika individer. De är en funktion av ens personliga och kulturella 

erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man 

känner sig och vad man är ute efter.” (Langer 2005, s. 23). 

1.2.5 Historiemedvetenhet 

Historiemedvetenhet innebär enligt Ingemanson (2016) att ha en förståelse för 

nutiden, dåtiden och framtiden och hur dessa påverkas av varandra. 

1.2.6 Kanon 

I Svenska Akademiens ordlista kan man utläsa att kanon är den litteratur som har 

befästs som normerande i ett land och därmed benämns som klassiker (SAOL 

2015). Vidare kan man i nationalencyklopedin (u.å.) utläsa att det finns en modern 

litteraturvetenskaplig förklaring till ordet kanon som hänvisar till det urval av 

litterära verk som läses i skolor vid en viss tid. Kanon förklaras vara kopplat till 

https://dod.mtm.se/play/13c88_0011.smil#tcp378
https://dod.mtm.se/play/13c88_0011.smil#tcp378
https://dod.mtm.se/play/13c88_0011.smil#tcp379
https://dod.mtm.se/play/13c88_0011.smil#tcp379
https://dod.mtm.se/play/13c88_0011.smil#tcp379
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en viss tidsperiod beroende av värderingar, normer och litterära uppfattningar som 

är rådande. 

1.2.7 Svenska som färdighetsämne 

Lars-Göran Malmgren (1996) beskriver en kluvenhet inom svenskämnet som han 

benämner som ett erfarenhetspedagogiskt, färdighets, och litteraturhistoriskt 

ämne. Svenska som färdighetsämne syftar till en formalisering av undervisningen 

som lägger fokus på olika språkliga aspekter inom modersmålsundervisningen. 

Svenskämnet ses därmed främst som ett språkämne där läsning av litteratur sällan 

förekommer. Det litteraturhistoriska perspektivet på svenskundervisningen syftar, 

till skillnad från svenska som färdighetsämne, att skapa en kulturell samhörighet 

genom att behandla litteratur som anses vara kanonmärkt.  Slutligen förklarar 

Malmgren (1996) att svenskundervisningen kan ses som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne då man utgår ifrån klassens förutsättningar och 

erfarenheter. 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar hur skönlitteratur 

kan användas i undervisningen samt hur lärare beskriver att de väljer 

skönlitteratur i som använd i undervisningen.  

2.1 Skönlitteratur för lärande 

Skönlitteratur, i form av romaner, kan enligt Pardede användas för att utveckla 

elevers kritiska tänkande (2019). Tidskriftsartikeln ”Using fiction to Promote 

Students’ Critical Thinking” (2019) syftar till att presentera hur kritiskt tänkande 

kan utvecklas i samspel med skönlitteratur. I en roman kan man återfinna explicita 

budskap men även implicita som kräver att man skapar inferenser, analyserar och 

reflekterar. När läsaren aktivt skapar inferenser, analyserar och reflekterar kring 

en läst roman tränar de på att utveckla sitt kritiskt tänkande. Pardede (2019) 

hänvisar till Mckay som poängterar att skapandet av en lyckad 

litteraturundervisning är baserad på ett antal kriterier som behöver uppfyllas i 
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relation till val av litteratur. Några kriterier som Mckay hänvisar till är att man vid 

valet av bok ska ta hänsyn till elevernas språkkunskaper, språket i den specifika 

boken ska vara aktuellt, eleverna bör kunna känns i igen sig i boken på ett eller 

annat sätt. En annan aspekt man bör ta hänsyn till är ramfaktorerna som finns i 

undervisningen, mer specifikt tidsaspekten. Böckerna som väljs ska hinna 

behandlas och man bör därför ta hänsyn till längden av böckerna. 

Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm (2015) understryker i enlighet med 

Pardede (2019) tanken om att litteraturläsning kan hjälpa elever att utveckla sitt 

kritiska tänkande. Deras studie, som grundas i kognitivt inriktad läsförståelseteori, 

syftar till att undersöka hur man arbetar med lässtrategier i klassrummet för att 

utveckla läsförmåga och elevers tolkningar av texter. Studien bedrivs i samspel 

mellan forskare och lärare som kontinuerligt samtalar och planerar lektioner där 

lässtrategier står i fokus. Undervisningen som bedrivs under studiens gång 

grundar sig i ett upplägg med benämningen dialogisk strategiundervisning som 

innebär att man lägger fokus på samtal samt skrivuppgifter i relation till läsningen 

(2015). Vidare består materialet som analyseras av observationsanteckningar 

skrivna av forskarna och även inspelningar från lektioner då man specifikt 

arbetade med lässtrategier. I studien ingår tio olika klasser och respektive 

svensklärare i årskurs sju. Forskarnas resultat visat i likhet med Pardede (2019) att 

det kritiska tänkandet kan utvecklas med hjälp av skönlitteratur. Denna utveckling 

är enligt forskarna beroende av att lärare explicit arbetar med att synliggöra olika 

lässtrategier. Genom att arbeta med lässtrategier utvecklar eleverna läsförmågan 

och därmed förmågan att kunna tolka och värdera implicita budskap som återfinns 

i lästa texter. 

Förutom utvecklingen av det kritiska tänkandet kan skönlitteratur även användas 

för att upplysa elever om historiska händelser som ligger långt ifrån deras 

verklighet. Ett historiskt fenomen som kan behandlas med hjälp av skönlitteratur 

är slaveriet. I artikeln ” Thinking with Race-Conscious Perspectives: Critically 

Selecting Children´s Picture Books Depicting Slavery” (Zapata, King, King & 

Kleekamp 2019) poängterar författarna att skönlitteratur är ett medel för 

skapandet av en kollektiv förståelse för historiska fenomen, mer specifikt den 
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kollektiva synen på slaveriet. Artikeln syftar till att synliggöra brister som 

återfinns i bilderböcker och hur dessa brister påverkar dem unga elevernas 

perception av slaveriet. Författarna genomför en ras-medveten (race-conscious) 

analys av två bilderböcker: A Fine Dessert: Four Centuries, Four Families, One 

Delicious Treat och A Birthday Cake for George Washington genom att först 

analysera bilderna sedan texten och slutligen bild och text som en enhet. Vidare 

analyserar man även böckerna utifrån karaktärernas roller i form av de sociala 

konstruktionerna som förekommer (2019). 

En kritisk aspekt som presenteras i artikeln är valet av bilderböcker som tenderar 

att framställa en felaktig bild av slaveriet. En sådan enkel sak som påvisades var 

hur en bild av en leende slav kunde tolkas felaktigt. Leendet symboliserar en 

nöjdhet vilket kan resultera i att unga elever får bilden av att slavarna var nöjda i 

sin tillvaro. Lärarna bör därmed utgå ifrån ett rasmedvetet perspektiv när de väljer 

skönlitteratur för att kunna presentera en autentisk bild av slaveriets förhållanden. 

Att använda litteratur i undervisning som inte porträtterar en verklig bild av 

slaveriet kan vara förödande för den kollektiva bilden som skapas i ett samhälle 

och därmed anser författarna att en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är 

att lärarna väljer barnlitteratur som framställer en verklig bild av slaveriets 

grymma omständigheter. Att försöka skydda eleverna från traumatiserande 

händelser genom att välja litteratur som visar en felaktig bild av en historisk 

period är att beröva dem från en djupare förståelse för människan (Zapata, King, 

King & Kleekamp 2019). 

Mary Ingemansson (2016), lektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, 

presenterar i likhet med ovanstående forskning hur skönlitteratur kan användas för 

att skapa historiemedvetenhet hos elever genom diskussioner. Ingemansson 

studerar i sin avhandling tre elevers utveckling av historiemedvetenhet i relation 

till läsning av trilogin skriven av Maj Bylock som behandlar vikingatiden. De tre 

eleverna deltar i boksamtal och intervjuas kontinuerligt av forskaren under sex 

veckors tid. Vidare presenterar forskaren även en analys av trilogin då hon 

poängterar att valet av text är essentiellt när man arbetar tematiskt. En specifik 

aspekt som hon tar hänsyn till är om texten, trilogin, erbjuder igenkännande hos 
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eleverna. Resultatet av den empiriska studien visar att användandet av den 

historiska trilogin bidrar till att utveckla elevernas historiemedvetenhet och även 

deras faktakunskaper kring ämnet vikingatiden. Vidare presenteras även resultat 

som tyder på att eleverna kan känna igen sig själva i karaktärerna som återfinns i 

romanerna vilket skapar engagemang hos eleverna. En annan viktig aspekt som 

forskaren poängterar i resultatet är att lärare behöver inneha kunskaper om 

skönlitteratur som behandlar deras undervisningsämne för att kunna skapa en 

gynnsam undervisning. Slutligen understryks även att läsning som inte behandlas 

med samtal hämmar utvecklingen av historiemedvetenhet (Ingemansson 2007). 

Textvalet är som Ingemansson nämnde en viktig aspekt att tänka på och en text som 

har visat sig kunna användas för att skapa diskussioner är ”Den lilla sjöjungfrun” 

av H.C. Andersen (Kåreland 2015). Sagan används i ett projekt som genomförs i 

Frankrike för att synliggöra hur barn och universitetsstudenter mottar textens 

förmedling av bland annat existentiella och religiösa frågor. Projektet visat att få av 

eleverna och lärarna känner till den ursprungliga sagan utan hänvisar i stället till de 

reviderade varianterna i form av till exempel Walt Disney-filmen. Det samlade 

resultatet visar att sagan engagerade unga elever såväl som äldre. En intressant 

aspekt som framkommer i projektet är att elever så unga som fem och sex inte 

reagerar nämnvärt på de inslag i sagan som lärarna tycker sig vara skrämmande. 

Vidare visar projektet att sagan kan användas både i yngre och äldre årskurser för 

att behandla olika ämnen. Även om ämnena som diskuteras kan te sig olika i olika 

åldrar erbjuder texten möjligheter till samtal som behandlar aspekter som liv/död, 

genusperspektiv och så vidare (2015).   

2.2 Lärarnas didaktiska val 

Den kulturella synen på svenskämnet som ett färdighetsämne genomsyrar enligt 

Ewald (2007) de rådande läskulturer hon presenterar i sin studie. Ewalds 

forskning baseras på omfattande fältstudier som utfördes på fyra olika 

grundskolor under åren 2000–2004 med syftet att synliggöra betydelsen av 

skönlitteratur i klassrummet sett utifrån lärarnas och elevernas perspektiv. 

Klassrumsobservationer, intervjuer med lärare samt elever och fältanteckningar är 
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centrala i avhandlingen och forskaren genomför en etnografisk studie som innebär 

att hon under en längre period observerar det hon benämner som ”vanliga” 

undervisningspraktiker och därmed är hennes närvaro efter en tid en naturlig del 

av undervisningen (2007). Läskulturer är ett återkommande begrepp som 

behandlas och presenteras i form av de rådande läskulturerna som finns i 

klassrummen. Vidare utgår Ewald (2007) ifrån en kulturanalytisk ansats för att 

närma sig de fyra läskulturerna som utforskas i avhandlingen 

Ewald (2007) beskriver i sin studie fyra olika läskulturer på fyra olika skolor som 

alla liknar varandra i form av synen på svenskämnet som ett färdighetsämne. Det 

råder en stark kultur inom svenskämnet där skönlitteraturen inte ges en central roll 

utan snarare används språkfostrande. En viktig aspekt som Ewald nämner är 

faktumet att svenskämnets kultur fortsätter att bestå av fasta gränsdragningar. 

Dessa existerar både utanför svenskämnet och inom ämnet. Med gränsdragningar 

menar Ewald att vi läser skönlitteratur inom svenskämnet och inkorporerar inte 

andra ämnen i form av ämnesöverskridande arbete. Gränsdragningar är en 

återkommande faktor som hon återkommer till även inom svenskämnets ramar. 

Elever förväntas utveckla kritiskt tänkande genom självständiga reflektioner vilket 

enligt Ewald överskuggas av den formaliserade undervisningen som bedrivs 

(2007). Skönlitteraturens potential för att utveckla ett kritiskt synsätt överskuggas 

av den formaliserade undervisningen som inte är tillåtande för reflektioner utan 

syftar till en språkfostrande undervisning. 

Den färdighetsbaserade undervisningen inom svenskämnet färgar av sig på 

lärarnas didaktiska val vid arbete med skönlitteratur. Ewald (2007) poängterar i 

avhandlingen att de lärare som ingår i studien och som är tämligen nyutbildade 

beskriver att de vill bedriva en medveten litteraturdidaktisk undervisning i form 

av tematiskt arbete som bearbetas genom olika undervisningsprocesser. Vidare 

förklarar hon att lärarnas önskan som verbaliseras inte stämmer överens med 

utförandet av litteraturundervisningen då lärarnas ambition hamnar i skymundan 

för den kulturella litteraturundervisningen som grundar sig i svenskämnets 

traditioner i form av en formaliserad undervisning. De didaktiska valen baseras 

därmed på den traditionella synen på litteraturundervisningen.  
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Ewalds (2007) resultat pekar på brister bland lärarna i undersökningen vad gäller 

deras didaktiska kunskaper som är essentiella för att bedriva en meningsfull 

litteraturundervisning. Hon poängterar att lärarna saknar kunskaper inom 

litteraturdidaktik och litteraturreception, och en anledning till denna begränsade 

kunskap är att litteraturläsning inte har en central roll i lärarnas liv. Vidare påtalas 

även att kompetensutveckling inom litteraturdidaktik, litteraturreception och så 

vidare inte har erbjudits på många år i skolorna där forskningen tar plats. 

Gunilla Molloys (2002) avhandling syftar till att analysera vad som sker i mötet 

mellan eleven, läraren och litteraturen i skolans värld. För att synliggöra syftet har 

hon använt sig av en mängd frågor som exempelvis: ”Om vi som lärare har klart 

uttalade avsikter med vad vårt syfte med att läsa skönlitteratur är, hur vet vi då att 

eleverna uppfattar våra intentioner?” och ”Vilka är eleverna, som vi överräcker 

litteraturen till?” (2002, s. 15). Frågorna som har undersökts har därmed centrerats 

kring skönlitteraturen som läses i klassrummet, lärarens didaktiska val och 

elevernas perception av litteraturen och uppgifterna kring de skönlitterära verken. 

Molloy (2002) följer fyra klasser i fyra olika skolor och utför enkäter, intervjuer 

och diskussioner med både lärare och elever. Utöver detta för hon anteckningar 

som används för att själv skriva ner kommentarer och frågor kring det som har 

tagits upp på lektionen eller kring interaktionen mellan lärare och elev. Dessa 

kommentarer och frågor ligger sedan till grund för intervjuerna med lärarna. 

Vidare utgår hon i avhandlingen ifrån olika teorier men de centrala som 

framkommer i relation till vår kunskapsöversikt är receptionsteorin och Langers 

teori om föreställningsvärldar.  De viktigaste resultaten påvisar att lärares syfte 

med litteratur ofta inte kommuniceras till eleverna som därmed inte förstår varför 

vissa böcker läses och varför uppgifter kring verken genomförs. Vidare förklarar 

Molloy (2002) även att en stor brist när det gäller användningen av skönlitteratur 

är att man inte utnyttjar den potential som finns då lärare inte vågar närma sig 

känsliga ämnen som till exempel självmord. Lärarna kämpar emot sådant som 

mobbning och främlingsfientlighet och tar inte hjälp av litteraturen för att 

uppmärksamma och diskutera sådana viktiga frågor. 
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Ross (2017) presenterar i sin studie olika faktorer som bidrar till valet av 

skönlitteraturen som läses högt i undervisningen. Studien grundas i kvalitativa 

data i form av personliga intervjuer med lärare och läsloggar samt kvantitativa 

data i form av enkäter (Denscombe 2017). I undersökningen deltar 15 lärare som 

intervjuas och för läsloggar samt 259 lärare som svarar på enkäten. Studien 

grundar sig i den beslutsfattande teorin (desicion-making theory) som grundar sig 

i att förstå vilka beslut som ligger bakom lärarnas val. Resultatet av det insamlade 

materialet påvisar att majoriteten av lärarna väljer högläsningsbok baserat på tre 

faktorer. Den första faktorn är vad de arbetar med i dagsläget, det vill säga 

skönlitteratur kopplat till ett ämne man behandlar som till exempel 

värdegrundsfrågor. Vidare tar lärarna hänsyn till eleverna genom att välja 

litteratur som eleverna kan göra personliga kopplingar till. Slutligen tar de även 

hänsyn till att läsning ska vara lustfylld för eleverna (2017). 

Ross resultat som visat att lärare väljer skönlitteratur baserat på vad de arbetar 

med i dagsläget stämmer väl överens med Whitlocks och Brugars (2019) studie 

som syftar till att undersöka hur och varför lärare använder sig av historisk 

skönlitteratur i klassrummet. Forskarna utgår i studien ifrån teoretiska ramverk 

som hänvisar till PCK, pedagogiska ämneskunskaper, och pedagogiska verktyg 

som de har med sig i klassrummet. Forskarna använder sig av kvalitativa data 

bestående av intervjuer med åtta lärare i årskurs fem för att synliggöra de 

didaktiska frågorna hur och varför lärare väljer att inkorporera historisk 

skönlitteratur i undervisningen. I enlighet med Ross (2017) resultat framhäver 

Whitlock och Brugar lärarnas vilja att arbeta med skönlitteratur som är kopplat till 

ämnen som eleverna ska arbeta med i klassrummet. Skillnaden är att Whitlock 

och Brugar (2019) benämner det som ett ämnesöverskridande arbete där 

språkundervisningen och historieundervisningen sammanfogas med hjälp av 

skönlitteratur som behandlar historiska ämnen. 

En annan central aspekt som framträder i Whitlock och Brugars (2019) studie är 

det fria valet. Det finns en koherens bland lärarna i studien gällande det fria valet 

av material vilket de framhäver som positivt, men de ser även fallgropar som kan 

uppstå. Det författarna ställer sig frågande till är om lärarna innehar denna 
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kompetens då majoriteten av lärarna, trots att studien tog plats i olika delstater, 

nämnde samma skönlitterära verk trots det fria valet. Implikationerna av det fria 

valet utan grundläggande kunskaper om skönlitteratur kan vara förödande både 

från ett individualistiskt perspektiv och ett samhälleligt (Zapata, King, King & 

Kleekamp 2019). 

Judith Langer (2005) använder begreppet föreställningsvärldar för att presentera 

elevers uppfattning av en text. Föreställningsvärldar är enligt Langer bundna till 

personliga och kulturella erfarenheter, relationen till det texten framställer och vad 

läsaren är ute efter. En annan viktig aspekt som hon presenterar är faktumet att 

dessa föreställningsvärldar är ständigt förändringsbara. I boken Litterära 

föreställningsvärldar framställer hon exempel från olika studier där cirka 50 

lärare som forskar medan de undervisar deltar. Lärarna i studien är därmed 

universitetsforskare med stor mångfald vad gäller erfarenhet, kön och ålder. De 

medverkande lärarna bidrar med rapporter och analyser från olika klassrum som 

vidare ligger till grund för de idéer som Langer diskuterar i boken. Vi har valt att 

fokusera på jämförelsen mellan de litterära samtal som genomförs i årskurs ett där 

Tanya Weber undervisar och litterära samtal i en gymnasieklass där undervisande 

lärare är Maura Smythe (2005). 

Både Smythe och Weber arbetar med att utveckla en litterär gemenskap i 

klassrummet. Visserligen arbetar de i olika årskurser men tillvägagångsätten, 

deras didaktiska val, ser liknande ut. I båda klasserna finns en accepterande 

atmosfär där eleverna i dialog med varandra vågar uttrycka sina tankar och åsikter 

om dem lästa texterna. Weber uttrycker en vilja att stå utanför samtalet för att på 

så vis tillåta eleverna att ta plats och bidra med sina tankar men även att utveckla 

dessa i enlighet med klasskompisarnas idéer. Langer (2005) menar att de 

didaktiska valen som lärarna gör i de båda klasserna bidrar till att skapa läsande 

elever som genom att interagera med andra utvecklar förmågan att kunna se från 

någon annans perspektiv och förmågan att tänka kritiskt vilket i sin tur skapar 

empatiska och medvetna individer. 

I studien Litteraturarbetets möjligheter utforskar Jönsson (2007) skönlitteraturens 

roll i årskurs F-3. Studien baseras på material som under en fyraårig period samlas 



 17 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

in då hon simultant agerar lärare och forskare. Med inspiration från en etnografisk 

ansats insamlar hon kontinuerligt material i form av samtal, anteckningar, 

inspelningar och elevtexter i en klass med 24 elever. Studien antar olika 

perspektiv på arbetet med skönlitteratur i klassrummet som till exempel elevers 

enskilda läsning och även den gemensamma läsningen med byggandet av 

föreställningsvärldar i fokus. Vi har valt att fokusera på resultat som påvisar hur 

didaktiska val påverkar litteraturundervisningen. Den gemensamma läsningen i 

klassrummet bidrar till att skapa en litterär gemenskap där diskussioner frodas 

(Langer 2005; Jönsson 2007). Jönsson poängterar att den gemensamma läsningen 

bidrar till att eleverna kontinuerligt arbetar med att utveckla sina 

föreställningsvärldar och därmed inhämtar de fortlöpande nya insikter om den 

egna världen. Vidare presenterar hon liknande resultat i sin analys av läsloggar 

och boksamtal. Läsloggarna visar sig användas för att uttrycka reflektioner av den 

lästa texten i form av frågor och värderingar medan boksamtalen fungerar som en 

språngbräda för vidare funderingar och tankar kring dessa aspekter. Lärarens och 

elevernas roll under boksamtalen är att hjälpa varandra vidare i sin förståelse av 

texten genom att ställa frågor och därmed öppna upp för nya perspektiv. 

3. Teoretisk förankring 

Nedan presenteras de teorier som vi kommer att använda för att analysera vårt 

forskningsunderlag i form av personliga intervjuer med fem olika svensklärare i 

årskurs 4–6. 

3.1 Receptionsteorin 

Vi kommer att utgå ifrån Rosenblatts receptionsteori med fokus på begreppen 

transaktion och efferent och estetisk läsning (2002, s. 12). Teorin syftar till att 

förklara relationen mellan text och läsare och det blir därmed relevant för vårt 

examensarbete. Rosenblatt använder begreppen efferent och estetisk läsning som 

två olika förhållningssätt, två olika sätt att se världen på. Hon poängterar att det 

inte bara gäller människans möte med texter utan kan likväl beskriva förhållandet 

till annan konst (2002, s.10). Vi kommer i denna uppsats att använda oss av 
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begreppen för att fokusera på mötet mellan läsaren och den skrivna texten. Vidare 

förklarar hon att det inte finns någon motsättning mellan de olika sätten att ta till 

sig text utan det är transaktionen som står i fokus. Transaktionen kan se olika ut 

beroende på syftet med att man läser en text och erfarenheter som läsaren har med 

sig i bagaget är en annan faktor som kan påverka. Hon menar därmed att det är 

därför vi kan läsa samma text och förstå den på olika sätt (2002, s.11). 

3.1.1 Transaktion 

Rosenblatt beskriver läsning som en transaktion med syftet att beskriva både 

läsaren och texten som centrala till skillnad från andra teorier som hänvisar till 

antingen läsaren eller texten som centrala aspekter i sina analyser (2002, s.10). 

Transaktionen som hon benämner det syftar till att förklara ”det komplicerade 

händelseförloppet i en läsakt” (2002, s.10). det handlar om ett händelseförlopp där 

läsare och text ska ses som två enheter i symbios och inte som skilda enheter. Hon 

ställer sig kritisk till begreppet interaktion då hon menar att man förminskar 

relationen som uppstår mellan läsare och text genom att man ser text och läsare 

som skilda enheter och därmed skapar en ”mekanisk” analys av läsning (2002, 

s.10). Med begreppet transaktion tar hon därmed avstånd från denna mekaniska 

analys för att i stället se på relationen mellan text och läsare som en ömsesidig 

relation där läsaren och texten fram och tillbaka rör sig in och ut ur varandras 

världar (2002, s.10). Rosenblatt (2002, s.36), poängterar att transaktionen är 

beroende av att läsaren får möta litteratur som står i korrelation till läsarens 

intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga nivå. Vidare förklara hon även 

att transaktionen kräver att läsaren använder sina tidigare erfarenheter för att 

kunna ta till sig den skrivna texten (Rosenblatt 2002, s.36).  

3.1.2 Efferent och estetisk läsning 

Rosenblatt (2002) använder inom receptionsteorin ordet efferent för att peka på 

instrumentell läsning som innebär att man läser texter där känslor, personliga 

åsikter, kreativitet och tolkningar inte tar plats. Ett exempel skulle kunna vara 

läsning av en vetenskaplig text där det allmänna och opersonliga är i fokus. De 

affektiva aspekterna som till exempel tolkningar och känslor återfinns därmed inte 
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i efferent läsning. Transaktionen mellan text och läsare blir därmed en saklig 

sådan där mottagaren tar till sig information utan att lägga personliga värderingar 

på informationen som har återgivits. Estetisk läsning syftar till skillnad från 

efferent läsning på den personliga läsningen. En läsning där känslor får ta plats 

och transaktionen går ut på att läsaren på sätt och vis genomlever det den läser 

(2002). När eleverna tar del av skönlitterära verk blir det mer relevant att 

introducera estetisk läsning då lärare vill upplysa eleverna om bokens estetiska 

former. Därmed arbetar man med estetisk läsning när man vill synliggöra vilka 

tankar och känslor som väcks inom en men också vilken stämning och vilka 

känslor som boken framför. Estetisk läsning upplyser alltså inte bara de känslor 

som boken försöker förmedla men även vilka personliga känslor som 

framkommer under läsningen (Kåreland 2015).   

3.1.3 Litterära föreställningsvärldar 

Ytterligare en teori som vi ska använda diskuteras av Judith A. Langer och 

presenteras i boken Litterära föreställningsvärldar- Litteraturundervisning och 

litterär förståelse (2005) där hon bland annat förklarar och utforskar begreppet 

”det föreställningsbyggande klassrummet” genom att konkretisera hur lärare 

skapar detta klassrum genom läsning av skönlitteratur (2005). Langer (2005) 

beskriver en klassrumskultur där litteraturen ses som något som väcker tankar 

bland alla deltagare, lärare som elev, och där alla elever ses som kompetenta 

individer. Lärares agerande i klassrummet kan uppmuntra eleverna till att skapa 

egna föreställningsvärldar och kunna uttrycka sina tankar kring litterära verk 

samtidigt som eleven kan ta emot en annan elevs tankar, alltså hjälper vi eleverna 

skapa en egen social kontext (2005). Vårt syfte med att använda begreppet ”det 

föreställningsbyggande klassrummet” är att belysa hur urvalet av skönlitteratur 

samt hur man arbetar med skönlitterära verk påverkar attityden till läsning i 

klassrummet. 

Vidare skriver Langer om hur skönlitteratur kan hjälpa elever utveckla ett litterärt 

tänkande då eleverna möter olika karaktärer i böckernas värld. Genom att läsa 

skönlitteratur kan eleverna utveckla möjligheter, att förstå sig själva och andra 

samt förstå sin omvärld. Hon använder begreppet litteracitet för att förklara den 
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process som sker när människor försöker skapa mening av de skrivna orden och 

hur människor lär sig att tänka på olika sätt. Genom att hjälpa eleverna utveckla 

sin litteracitet ger vi dem verktyg för att tolka och förändra inte bara sig själva, 

utan även sin omvärld (2005). 

4. Metod 

Vi har i detta examensarbete använt oss av kvalitativa data för att undersöka syftet 

med lärares val av skönlitteratur i svenskundervisningen och även hur lärare 

formar lektioner utefter ett specifikt verk. Intervjuerna som utfördes bestod av 

semistrukturerade frågor, som lärarna delgavs innan intervjutillfället, då vi ville 

behandla specifika frågor men även tillåta informanterna som blev intervjuade att 

utveckla och förklara sina idéer genom att till exempel ställa reflekterande 

följdfrågor. Genom att använda denna typ av intervjuform kunde vi ändra på 

frågorna då det visade sig att de första intervjuerna inte gav en verklig bild av 

fenomenet skönlitteratur och hur urvalet gjordes (Denscombe 2018). Vidare gav 

den semistrukturerade intervjun oss mer frihet gällande vilken ordning vi ställde 

frågorna i och intervjun gav även de intervjuade en chans att formulera ett 

personligt svar och möjligheten att förmedla sina egna synpunkter på frågan 

(Denscombe 2018). Under intervjuns gång förekom det följdfrågor då vi ville att 

lärarna skulle utveckla sina svar på något som hen tog upp och därmed använde vi 

oss av den semistrukturerade formen på våra personliga intervjuer. Vi började 

intervjuerna med att fråga informanterna om deras syn på svenskämnet och vilka 

kunskaper ämnet ska ge elever. Vidare frågade vi hur de ser på skönlitteraturens 

roll inom svenskämnet. Efter att lärarna hade definierat svenskämnet och 

skönlitteraturens roll ställde vi frågor som till exempel: ”läser du skönlitteratur på 

fritiden?”. ”Läser du ungdomsböcker i syfte att presentera dessa för eleverna?” 

med syftet att i vår undersökning försöka synliggöra om den personliga relationen 

som lärarna har till skönlitteratur speglar sig i undervisningen. Därefter ställde vi 

frågor till lärarna som kunde kopplas till vårt syfte och våra frågeställningar. De 

mest centrala frågorna var: ”Vad tar du hänsyn till när du väljer skönlitterära 

verk?”, ”I vilket syfte använder du skönlitteratur i klassrummet?” och ”Vilka 

didaktiska val gör du i arbetet med skönlitterära verk?”. Frågorna reviderades 
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efter den första genomförda intervjun då det blev för mycket fokus på den 

personliga läsningen. Vi lade även till en avslutande fråga där varje informant 

blev tillfrågad hur de hade lagt upp arbetet med ett specifikt verk som vi 

tillsammans med informanten valde.  

Vi genomförde sex personliga intervjuer med svensklärarna Anders, Tindra, 

Jennifer, Agnes och Matteo vars namn har anonymiserats (Denscombe 2018). Den 

personliga intervjun gav oss chansen att kontrollera samtalet på ett mycket bättre 

sätt. Vi lyckades fånga upp spännande tankar och idéer som kretsar kring 

skönlitteratur och därför landade vi i att använda personliga intervjuer av 

semistrukturerad karaktär för att samla in data till vår studie (Denscombe 2018). 

Det vi tog hänsyn till vid intervjutillfällena var först och främst att ge lärarna 

utrymme att fundera och det innebar att acceptera de tysta stunderna snarare än att 

försöka fylla ut tystnaden. Vi intervjuade svensklärare som har arbetat i några år 

som lärare och mycket av det de säger kan låta intressant och väcka tankar inom 

oss som lärare men det är viktigt att vi lägger de känslorna vid sidan och fokuserar 

på vad vi är där för att göra. Slutligen var det ytterst viktigt för oss som 

intervjuare att följa upp frågor och svar. Det innefattade att vi ställde följdfrågor 

för att leda den intervjuade in i djupare diskussioner som vi uppmärksammade i 

stunden (Denscombe 2018).  

4.1 Analysmetod  

Vår empiri i form av fem personliga intervjuer kommer att analyseras utifrån 

tidigare forskning samt vår teoretiska förankring. Först kommer vi att analysera 

resultatet kring frågeställningarna: ”hur beskriver lärare att de väljer skönlitterära 

verk som läses i helklass/Vilka möjligheter beskriver lärare att skönlitteratur 

erbjuder i klassrummet? Vad tar de hänsyn till?”. Denna frågeställning kommer 

att analyseras med hjälp av receptionsteorin. Begreppet transaktion kommer att 

användas för att undersöka om det finns några faktorer som påverkar 

transaktionen mellan text och läsare i relation till möjligheterna som skönlitteratur 

erbjuder. Vidare kommer vi att använda begreppen estetisk och efferent läsning 

för att utforska vilken typ av läsning som är vanligast och när läsning blir efferent 

samt estetisk. Vi kommer även att använda begreppet litterära 



 22 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

föreställningsvärldar för att analysera vår empiri i relation till vår andra 

frågeställning som lyder: ”Hur beskriver lärare att de formar undervisningen 

utefter ett skönlitterärt verk?”.  

5. Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar i grunden om att forskare ska förstå att de inte har någon 

priviligierad position i samhället utan att de också ska förhålla sig till etiken då de 

närmar sig ett forskningsprojekt (Denscombe 2018). Vårt arbete är baserat på 

tillgänglig forskning och personliga intervjuer. De etiska överväganden som vi tog 

hänsyn till var bland annat att vår analys av intervjufrågorna inte på något sätt 

skulle påverka de deltagande lärarna. Vi kunde inte garantera lärarna total 

anonymitet men vi försäkrade dem om att vi skulle hålla svaren och deltagarna 

anonyma så långt det gick. Alltså innebar det att vi inte ger vidare informationen 

till exempelvis rektorerna på skolan. Vidare var det även viktigt för oss att 

framföra detta till deltagarna då vi ville få så sanningsenliga svar som möjligt och 

det fick vi förhoppningsvis genom att deltagarna kände att informationen inte 

kommer att spridas vidare. Det var även viktigt för oss att de deltagande lärarna 

inte kände att de blev dömda utifrån sina svar och därför la vi inte några egna 

värderingar på frågorna eller svaren utan vi utförde endast intervjuerna i 

forskningssyfte. Deltagarna blev även informerade om att de kan del av 

forskningsmaterialet om så önskas (2018, s. 440). Det var viktigt för oss att se till 

så att deltagarna inte led av personliga skador som en följd av deltagande i våra 

intervjuer. Vi hanterade därmed all information vi samlade in på ett konfidentiellt 

sätt och såg även till så att man inte kunde spåra tillbaka till deltagarna med hjälp 

av vårt forskningsmaterial (2018, s. 439). All information som insamlades i form 

av intervjuer som spelades in och frågeformuläret som besvarades av lärarna 

förvarades i en lösenordskyddad mapp. För att försäkra oss om att lärarna deltog 

frivilligt skickade vi innan intervjuerna genomfördes ut ett informationsbrev som 

innehöll all nödvändiga fakta om vad studien handlar om och även hur 

intervjuerna skulle gå till (2018, s.441). Vidare fick de även ta del av 

intervjufrågorna på förhand. Slutligen fyllde alla deltagare även i en 

samtyckesblankett där man försäkrade om att man hade tagit del av 
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informationsbrevet, att man samtyckte till inspelning och även att man samtyckte 

till lagring av personuppgifter. De blev även informerade om att de kan dra 

tillbaks sitt deltagande då de deltar frivilligt. Deltagarna har alltid rätt till att ångra 

sig och välja att inte delta i forskningen (2018, s. 448). En annan forskningsetisk 

aspekt som vi tog hänsyn till var att allt forskningsmaterial skulle hanteras på ett 

objektivt och ärligt sätt. Detta innebar att vi inte tolkade resultatet av våra 

intervjuer utan vi presenterade och analyserade informationen för det den var och 

vi behöll en saklig ton (2018, s. 443). Det innebar också att vi inte värderade eller 

utförde forskning kring ämnet utifrån våra egna intressen. 

6. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet från våra intervjuer. Resultatet är i två delar varav vi 

först presenterar resultat och analys utifrån vår första frågeställning och därefter 

vår andra. 

7.1 Resultat av vad lärarna tar hänsyn till vid val av 

skönlitterära verk  

För att försöka synliggöra skönlitteraturens roll i undervisningen började vi med 

att efterfråga vilka kunskaper informanterna tyckte att svenskämnet skulle ge 

eleverna. Frågan resulterade inte i någon större variation utan det fanns en samsyn 

hos lärarna om att svenskämnet ska bidra till att eleverna utvecklar det svenska 

språket i tal och skrift genom att skriva olika typer av texter, att de lär sig samtala 

och även att läsförståelsen är central i årskurs 4–6. 

Informanterna beskrev hur skönlitteratur är en tillgång i undervisningen om än på 

olika sätt. Lärarna Jennifer, Matteo och Agnes betonade aspekter av språket som 

kan utvecklas med hjälp av skönlitteratur som till exempel en utökning av 

ordförrådet. Matteo menar att eleverna ska bada i ord och poängterar att detta kan 

göras med hjälp av skönlitterära verk. Mer specifikt genom högläsning då han 

menar att läraren då kan göra det didaktiska valet att utse en bok som ska läsas 

högt som eleverna själva inte hade klarat av att läsa. Jennifer delgav tankar om att 
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skönlitteratur kan bidra till att eleverna lär sig hur man rent språkligt kan bygga 

upp en text. Hon säger: ”… jobbar mycket med gemensam skönlitteratur. Att läsa 

skönlitteratur ger så mycket, både större ordförråd och ett språk att själv kunna 

bygga upp. Hela konsten hur man bygger upp en berättelse”.  

Vidare finns det en samstämmighet bland några av lärarna gällande att 

skönlitteratur kan användas för att behandla olika samhällsfrågor. Jennifer 

beskriver likt Anders att man kan använda skönlitteratur för att behandla frågor så 

som mobbning eller invandring vilket kan kopplas till Tindras tankar om att 

böcker, mer specifikt skönlitterära verk, ger en möjligheten att få uppleva olika 

människors situationer. Hon säger: ”Man kommer bort i en annan värld lite och 

får uppleva olika människors situationer”. Matteo hänvisade främst till 

skönlitteraturens möjligheter gällande det abstrakta tänkandet som han menar 

utvecklas genom läsning, ännu en gång med betoning på högläsningen som han 

menar är central.  

(…) det är språkutvecklande och man möter abstrakta historier 

och man börjar tänka abstrakt och kunna kanske forma lite egna 

ideer kring vad man vill skriva eller tänka. Ehmm, ja och att 

man ska kunna skapa de där inre bilderna som man får när man 

läser svenska texter så att det är viktigt att läsa skönlitteratur och 

att bli uppläst, att bli läst för. (…) 

Vidare var informanterna enade om att det är viktigt att den skönlitterära 

läsningen bidrar till någon form av kunskap. Jennifer och Tindra poängterade att 

användandet av skönlitteratur är mångfacetterat och man kan med fördel använda 

sig av skönlitterära verk för att få eleverna att känna något. Vid båda intervjuerna 

togs boken En ö i havet upp som handlar om två flickor som får lämna sin 

trygghet och sina föräldrar och fly till Sverige. Flickorna flyr ett nazistockuperat 

Österrike med risk för sitt liv då de är judar. Tindra sa: ”Vill få eleverna att känna 

det familjen känner när man kommer från ett annat land och behöva fly från sitt 

hem och komma till Sverige”. Tindra intog ett ämnesöverskridande perspektiv då 

hon menade att man kan läsa boken inom svenskämnet för att förstärka 
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historieundervisningen då man arbetar med andra världskriget. Hon påpekade 

även att man lika väl skulle kunna arbeta med boken utifrån ett 

värdegrundsperspektiv med fokus på utvecklingen av den empatiska förmågan 

hos elever. Tindras intervju genomsyras av svar som hänvisar till att hon använder 

skönlitteratur för att få eleverna att känna något. Hon förklarar att många ämnen 

som tas upp i skolan och i klassen är ytterst viktiga att ta upp men oftast gör man 

det på bästa sätt genom att behandla ämnet indirekt via skönlitteratur.  

Man måste vara flexibel när man behandlar skönlitteratur och 

man vet inte vad som kommer upp och man får ställa om 

snabbt. Viktigt att få förståelse och vetskap om vad som har 

hänt i världen. Det ska inte glömmas bort. Förståelse för att alla 

människor kommer från olika familjer och platser. Man kan inte 

ta förgivet att det är lika för alla. Att tänka och bry sig om sina 

medmänniskor 

 Hon beskriver en önskan om att använda skönlitteratur för att explicit undervisa 

om olika språkliga aspekter men återgår till att det viktigaste för henne är att 

eleverna känner något när de läser eller lär sig något om sin omvärld och sin 

medmänniska. 

Lärarna i studien beskriver alla att de arbetar med gemensam läsning av 

skönlitteratur. Skillnaderna uppstår vid valet av skönlitterära verk. Vi genomförde 

fem intervjuer med fem olika lärare varav Matteo var den lärare som poängterade 

vikten av att läraren innehar ett intresse för det skönlitterära verk som de läser 

högt för klassen. Han menade att när han ska högläsa en bok så utgår han enbart 

från sitt eget intresse då entusiasmen han känner för en bok avspeglas hos 

eleverna. Vidare beskrev Matteo att han i tidigare klasser hade högläst böcker som 

Sagan om ringen och Illiaden. När vi ställde följdfrågan om han tycker att dessa 

böcker kan vara för svåra för eleverna svarade han att med en högläsningsbok kan 

man höja ribban för hur svåra böcker man läser. Vid egen läsning, då eleverna får 

en egen kopia av boken, menade han att böcker som Illiaden utesluts då den är för 

svår för dem att ta till sig utan en vuxens hjälp.  
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Ifråga om vad lärarna tar hänsyn till vid val av skönlitterära verk som läses 

gemensamt varierade svaren. Läraren Agnes förklarade att elevernas intresse är en 

aspekt som man tar hänsyn till vid val av bok. Agnes beskrev att hon använder sig 

av elevdemokrati i klassrummet när de ska välja ett skönlitterärt verk att behandla 

gemensamt. Hon väljer först ut två till tre böcker och läser baksidestexten för 

eleverna. När alla böcker har presenterats får eleverna rösta på den bok som de 

själva tycker är mest spännande eller den bok som de helst läser. På så sätt styr 

elevernas personliga intresse bokvalet. Vidare var Agnes den enda läraren som 

använde sig av begreppet klassiker då hon förklarade att de under ett läsår 

behandlar två olika skönlitterära verk gemensamt varav en av dem anses vara 

klassiker, alltså kanonmärkt skönlitterärt verk. Hon nämner i samma veva 

författaren Astrid Lindgrens verk Bröderna Lejonhjärta som Agnes arbetar med 

både på grund av att det är en klassiker och på grund av diskussionsmöjligheterna 

som boken erbjuder. När hon väljer den andra boken som ska behandlas så utgår 

hon ifrån ett nutidsperspektiv då hon väljer böcker som är nyutgivna. På så sätt 

förklarar hon att man även kan synliggöra de språkliga förändringarna som har 

tagit plats genom åren. Även Jennifer poängterar att hon vid tillfällen väljer 

böcker som är skrivna under vår samtid som till exempel Glasbarnen av Kristina 

Ohlsson som hon menar att hon enbart väljer för elevernas skull då de ska få möta 

olika typer av böcker från olika epoker. Vidare understryker både Jennifer och 

Matteo i sina intervjuer att språket i skönlitterära verk för barn och ungdomar inte 

är detsamma. Jennifer hänvisar till böcker från 90-talet som hon menar har ett 

rikare språk i form av bland annat längre miljö- och personbeskrivningar.  Matteo 

menar likt Jennifer att elever tenderar att tappa fokuset vid långa beskrivningar. 

Han berättar i intervjun att han tidigare hade läst boken Rosens namn av Umberto 

Eco i en årskurs sexa men menar att eleverna inte tog till sig boken då de inte 

kunde uppskatta det han beskriver som de ”vackra orden”. De vackra orden menar 

han kom i form av miljöbeskrivningar och persongalleriet som han personligen 

tycker är fantastiska i det skönlitterära verket. Därmed finns det en konsensus 

bland tre av lärarna att en faktor de måste ta hänsyn till är elevernas intresse. 

Utöver intresset är de även överens om att man måste ta hänsyn till elevernas 

förmåga att ta till sig det skrivna ordet. Medan Jennifer och Matteo hänvisar till en 
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degradering av språket inom skönlitteratur som utges i nutid menar Agnes att en 

skillnad finns och den ska synliggöras för eleverna. Hon lägger dock inte vikt vid 

att det ena skulle vara bättre än det andra.  

Likt Agnes understryker även Tindra att elevernas intresse är en aspekt som hon 

tar hänsyn till. Hon förklarar även att hon väljer böcker utifrån aktuella 

samhällsfrågor som till exempel pandemin som hon menar att man kan hitta 

relevant litteratur kring som kan bidra till diskussioner kopplade till elevernas 

vardag. Likt Tindra påpekar även Jennifer att skönlitteratur, som läses 

gemensamt, utvecklar elevernas förmåga att resonera och analysera. Hon betonar 

att skönlitterära verk kan användas som en inkörsport till olika ämnen som till 

exempel grupptryck, mobbning, invandring och så vidare. Därav baseras Jennifers 

val av skönlitteratur ofta på innehållet då hon anser att skönlitteratur ska bidra till 

en personutveckling vilket enligt henne görs genom att man behandlar böcker som 

innehåller ämnen som får eleverna att känna något.  

Jennifer och Tindra förklarar att de använder sig av bibliotekarien på respektive 

skola när de ska välja skönlitterära verk för gemensam läsning. Jennifer nämner 

att hon inte läser ungdomsböcker vilket leder till att bibliotekarien ger tips om 

aktuella böcker. Vidare förklarar hon att bibliotekarien på skolan känner henne 

som människa vilket leder till att hon rekommenderar böcker som Jennifer skulle 

kunna tycka om. Dessa böcker är det alltid olika tema på som till exempel hur 

barn i andra länder lever, hur det är att leva som flykting och så vidare vilket kan 

kopplas till tidigare konstaterande om att Jennifer väljer böcker som behandlar 

ämnen som kan skapa diskussioner och utveckla empatiförmågan. Anders förklara 

att han tar hänsyn till vad som skulle kunna passa klassen han har och beskriver 

även att man kan ta hänsyn till olika problem som finns i en klass och därmed 

behandla problemet implicit genom skönlitteratur. Det finns en samstämmighet 

bland Anders, Jennifer och Tindra gällande valet av skönlitteratur som behandlas 

gemensamt klassrummet. Alla beskriver i intervjuerna hur de använder 

bibliotekarien på de olika skolorna för att välja relevant litteratur som ska 

behandlar. Vidare finns det bland alla deltagarna en traditionell syn på valet av 

skönlitterära verk.  
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Fyra av de fem intervjuade lärare beskriver att de på sin fritid läser skönlitteratur 

och förklarar att skönlitteratur är en integrerad del av deras vardag. En av de 

deltagande lärarna, Anders, beskriver att han aldrig läser skönlitteratur utöver den 

skönlitteratur som han tar del av samtidigt som sina elever vid gemensam läsning. 

I intervjun förklarar han att han anser att man berikar språket genom att läsa men 

poängterar att han inte finner någon ro för läsning.  

7.2 Analys av vad lärarna tar hänsyn till vid val av 

skönlitterära verk  

Eftersom vår studie explicit syftade till att undersöka skönlitteraturens roll inom 

svenskämnet påbörjade vi intervjuerna med att försöka få lärarna att definiera 

vilka kunskaper som svenskämnet ska ge eleverna i årkurs 4–6. I baktanken hade 

vi Malmgrens (1996) syn på svenskämnet som färdighets, litteraturhistoriskt och 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Även om en viss variation framkom i svaren så var 

informanterna övervägande överens om att svenskämnet ska bidra till att eleverna 

utvecklar språket i tal och skrift genom att bland annat lära sig skriva olika texter, 

att de lär sig att samtala och läsförståelsen som alla nämnde och betonade som 

extra viktig. Malmgrens (1996) syn på svenskämnets kluvenhet stämmer därmed 

väl överens med lärarnas syn på svenskämnet som ett färdighetsämne. Agnes var 

den enda lärare som hänvisade till klassiker/kanonmärkt litteratur vilket betyder 

att hon intar ett litteraturhistoriskt perspektiv på svenskämnet (Malmgren 1996).  

En annan gemensam faktor som alla lärare nämner är skönlitteraturens 

möjligheter för den personliga utvecklingen. Mobbning, invandring, utanförskap 

och krig är några ämnen som benämns i intervjuerna. Att använda skönlitterära 

verk för att behandla svåra ämnen har enligt vår tidigare forskning visat sig vara 

gynnsam. Pardede (2019), Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm (2015), Zapata, 

King, King & Kleekamp (2019), Ingemansson (2016) och Kåreland (2015) har 

alla genom sin forskning påvisat hur skönlitteratur kan bidra till en utveckling av 

det kritiska tänkandet, historiemedvetenhet och har även visat på skönlitteraturens 

möjligheter för att diskutera svåra ämnen som liv och död. Deras 

forskningsresultat ligger i linje med vårt resultat då lärarna beskriver ett arbete 
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med skönlitteratur som ska bidra till historiemedvetenhet, kritiskt tänkande och en 

utveckling av empatiförmågan. Vårt resultat tyder på att även om alla lärarna 

beskriver skönlitteraturens möjligheter så beskriver inte alla lärare en gynnsam 

skönlitterär undervisning. En sådan aspekt är Anders val av böcker som inte 

grundar sig i kunskaper kring innehållet i det skönlitterära verket som läses 

gemensamt då han inte läser det skönlitterära verket på förhand. Zapata, King, 

King, Kleekamp (2019) konstaterade att användandet av skönlitteratur som inte 

visar en korrekt bild av ett historiskt fenomen kan vara förödande för den 

kollektiva bilden som skapas vilket innebär att lärare som Anders, som väljer att 

inte läsa böckerna på förhand och vara beredd på vad som komma skall, skulle 

kunna välja skönlitteratur som presenterar en icke autentisk bild av ett 

fenomen/historisk händelse då han inte är införstådd med innehållet.  

Matteo och Jennifer poängterade båda att de tar hänsyn till språkliga aspekter när 

de väljer skönlitterära verk som ska läsas gemensamt. De beskriver båda att när 

man väljer ett verk som ska läsas i helklass så väljer man oftast en mer 

innehållsrik bok i form av mer avancerat språk och ämnen som behöver behandlas 

genom till exempel diskussioner. Matteo beskriver till exempel hur han tappade 

elever vid högläsning av boken Rosens namn då boken hade alltför avancerade 

beskrivningar vilket även Jennifer upplevde vid högläsning av boken Godnatt 

Mister Tom. En förklaring till detta kan vara att transaktionen, som Rosenblatt 

(2002) benämner det, mellan text och läsare inte uppfylls då texten är för svår 

vilket gör det omöjligt för läsaren och texten att röra sig mellan varandras världar. 

På så vis blir läsandet efferent då tolkning och personliga känslor inte tar plats. 

Både Matteo och Jennifer nämner undervisningsmoment där de har använt sig av 

mer språkligt innehållsrika skönlitterära verk och lyckats skapa ett intresse bland 

eleverna vilket tyder på att läsaren, i detta fall läraren, blir en central del i 

läsupplevelsen. Att läsa högt kräver som Matteo nämnde entusiasm och eget 

intresse för den text man läser. Agnes beskriver att hon vid valet av skönlitterära 

verk som ska läsas gemensamt bland annat tar hänsyn till elevernas intresse. Detta 

leder oss till att dra slutsatsen att anledningen till att svårare texter ibland leder till 

efferent läsning är på grund av elevers oförmåga att kunna skapa 
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föreställningsvärldar då de saknar språkliga kunskaper och kan inte koppla till den 

skrivna texten då de saknar tidigare erfarenheter som kan kopplas till innehållet.  

Vår tidigare forskning påvisade att det fria valet, i form av val av böcker som 

behandlas, ses som något positivt men kan även leda till fallgropar om man som 

lärare inte innehar kompetensen som krävs för att göra valet (Whitlock och Brugar 

2019). Forskning visade att trots det fria valet så beskriver många lärare att de 

arbetar med samma verk vilket även vårt resultat påvisar (2019). Två av lärarna 

nämnde författaren Kristina Ohlsson och även det skönlitterära verket En ö i havet 

som de arbetar med. Vidare benämner tre av lärarna boken Alex Dogboy av 

Monica Zak. Vårt resultat visar därmed en konsensus med tidigare forskning då 

lärare tenderar att välja samma böcker att behandla trots det fria valet.  

7.3 Resultat av hur lärare beskriver att de formar 

undervisningen utifrån ett skönlitterärt verk 

Jennifer beskriver en undervisning där hon kontinuerligt använder skönlitteratur 

på olika sätt. Hon förklarar att hon använder kortskrivning, diskussioner och 

högläsning i par och i helklass när hon formar undervisningen utefter ett 

skönlitterärt verk. Kortskrivning utförs genom att eleverna får skriva enskilt kring 

frågor kopplade till olika stycken i det aktuella skönlitterära verk som behandlas. 

Frågorna som är framtagna av Jennifer behandlas enligt EPA-modellen då 

eleverna först besvarar frågorna enskilt, sedan i par och slutligen diskuteras de i 

helklass. Vidare arbetar Jennifer med olika uppgifter kopplade till boken i form av 

till exempel skrivning av texttypen dikter. I intervjun nämner hon att klassen hade 

arbetat med en bok där alla hjärtans dag var aktuellt då karaktärerna i boken skrev 

dikter. En naturlig koppling till boken blev då att eleverna fick skriva egna dikter i 

form av fem stegs dikter.  I intervjun poängteras även att eleverna arbetar med 

boksamtal när de har läst färdigt ett verk. Boksamtalet tar då avstamp i elevernas 

egna åsikter kring boken då de i sina anteckningsböcker får skriva ett plus, ett 

minus och ett frågetecken. Detta gör hon bland annat för att synliggöra den 

subjektiva tolkningen av ett verk då hon poängterar att en bok kan väcka olika 

känslor hos olika elever baserat på deras tidigare erfarenheter. Böcker som 
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Jennifer använder med syftet att väcka känslor diskuteras utefter ett plus, minus, 

frågetecken och även frågan vad har du lärt dig? Jennifer förklarar att den sista 

frågan tillkommer när man till exempel läser ett verk som Den osynliga flickan av 

Deborah Ellis då verket behandlar tuffa ämnen så som en flickas rättigheter, krig 

och så vidare. Jennifer förklarar i sin intervju att känsliga ämnen som självmord 

har varit tabu för henne men hänvisar till en föreläsning som nyligen hade fått 

henne att tänka om. Därmed menar hon att skönlitteratur inte ska begränsas 

utifrån en lärares rädsla för diskussioner kring känsliga ämnen. Slutligen 

synliggörs även berättarperspektivet för eleverna under boksamtalet då man 

diskuterar frågor som till exempel vems tankevärld är det man får följa, är boken 

kronologiskt uppbyggd med en tydlig början och slut vilket ofta kopplas till 

prolog/epilog och även om man i boken följer händelseförloppet i nutid eller i 

dåtid.  

Ett didaktiskt val som Agnes och Jennifer beskriver att de gör när de planerar sin 

undervisning kring ett litterärt verk är att de låter eleverna läsa på olika sätt. 

Eleverna får lyssna på när läraren läser, de läser högt i klassen medan kompisarna 

följer med i texten och slutligen förekommer även egen tystläsning. Vidare 

använder Agnes sig av en läslogg som tilldelas varje elev och som kontinuerligt 

används av eleverna för att besvara frågorna vad har hänt, varför hände det och 

hur hände det? Hon beskriver även att eleverna använder läsloggen för att arbeta 

med ordförståelse då de skriver ner svåra ord som de inte förstår. Orden ska sedan 

sökas upp och bearbetas. Agnes är den enda lärare i vår studie som förklarar att 

hon explicit undervisar om varför läsning är viktigt och presenterar även relevant 

forskning som stödjer påståendet för eleverna. Jennifer och Agnes arbetar båda 

med boksamtal som en avslutande del i arbetet kring ett skönlitterärt verk. Medan 

Jennifer använder sig av förbestämda spalter där eleverna själva får formulera 

frågor och tankar ger Agnes sina elever frågor att reflektera kring enskilt innan de 

deltar i ett gemensamt boksamtal. En annan aspekt som endast Agnes benämner är 

skrivandet av en bokrecension som eleverna förväntas göra efter ett avslutat 

skönlitterärt verk.  
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Vid frågan om hur Matteo formar undervisningen utefter ett skönlitterärt verk 

poängterar han ännu en gång vikten av att läraren själv läser boken på förhand för 

att således kunna tillvarata möjligheterna till diskussioner som ett skönlitterärt 

verk erbjuder. Vi ställde specifikt frågan om hur han hade arbetat med Astrid 

Lindgrens verk Bröderna Lejonhjärta och fick då svaret att ämnet döden blir 

centralt, mer specifikt livet efter döden. Han beskriver en undervisning där 

diskussioner är centrala för eleverna då ämnen som döden, religion, historia i form 

av kampen mellan gott och ont, statsskick och så vidare är väsentliga i boken och 

behöver därmed behandlas. I kontrast till Jennifers boksamtal framgår det att 

Matteo inte lika strukturerat utför samtalen. Han är däremot noggrann med att 

ännu en gång poängtera vikten av att läraren själv läser verket innan det läses i 

helklass. Han talar om delen i Bröderna Lejonhjärta då bröderna hoppar ut genom 

fönstret för att bestyrka tanken om att man ska ha läst verket på förhand så att man 

kan förbereda eleverna på vad som komma skall. En annan aspekt av läsning som 

han ständigt återkommer till är den språkliga utvecklingen som skönlitteratur 

erbjuder. Han beskriver inte specifikt hur han arbetar med de språkliga aspekterna 

men i intervjun framkommer det att han anser att läsning ger ett bredare språk och 

att det därmed är viktigt med högläsning. Matteo är den enda läraren i studien som 

beskriver sin roll som högläsare och även vikten av att elever blir höglästa för. 

Han säger:  

Om det bara är en bok och jag läser den högt och de andra inte ska 

läsa den då går jag enbart på vilka böcker jag själv tycker om, rakt av. 

För jag tycker att ehmm att om om läraren inte kan vara engagerad, 

visa entusiasm när man läser en bok så blir boken död och jag har 

lyckats med dem flesta.  

Vidare poängterar han vikten av att man inte slutar läsa högt för sina elever när de 

når årskurs sex. Han är även den enda som explicit uttalar sig om hur 

skönlitteratur utvecklar det abstrakta tänkandet då han förklarar att läsaren genom 

skönlitterär läsning får möta abstrakta historier och utvecklar som han benämner 

det ”inre bilder”. Likt Matteo förklarar även Tindra, om än implicit, att 

skönlitteratur handlar om att utveckla det abstrakta tänkandet. Hon beskriver hur 
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skönlitterära verk ger eleverna möjligheten att få uppleva något annat, att de får 

komma in i en okänd värld genom skönlitterära verk. 

Tindra beskriver att hon presenterar ett skönlitterärt verk genom att först låta 

eleverna skriva ner sina förväntningar på boken för att därefter läsa baksidan av 

boken antingen tillsammans eller enskilt. Likt Jennifer använder hon sig av 

boksamtal under arbetets gång då de behandlar frågor kopplade till handlingen i 

boken. Hon förklara att när de till exempel läser boken Min hemliga tvilling så 

finns där en lärarhandledning med frågor som hon kombinerar med egengjorda då 

hon anser att man måste vara flexible som lärare då böcker kan väcka oväntade 

känslor. Tindra berättar även att hon brukar avsluta arbetet med en specifik bok 

som läses gemensamt genom att låta eleverna förutspå vad de tror kommer att 

hända med karaktärerna i boken i framtiden. Vidare poängterar hon likt Matteo, 

Agnes och Jennifer att man som lärare måste läsa verket först för att vara beredd 

på frågor som kan uppstå eller för att kunna ta vara på diskussionsmöjligheterna 

som boken erbjuder. Agnes poängterade:  

Mellanstadiet är en intressant fas. Visa elever är väldigt unga 

fortfarande och andra har utvecklats enormt mycket. Det är 

viktigt att vi inte försöker dölja vissa ämnen för många elever 

känner redan till dem. Det kan vi exempelvis höra på musiken 

de lyssnar på. Det kan vara obekvämt att ta upp svåra ämnen 

men om inte vi tar upp det, hur ska de då våga prata om det?  

Läraren Anders förklarade i intervjun att han inte läser boken som klassen 

behandlar på förhand utan i likhet med eleverna följer han bokens utveckling 

under tiden de läser den gemensamt.  

Det är en fördel att ha läst boken innan så jag har koll på den. 

Kanske borde ta mer tid till att läsa in sig i boken. Men jag vet 

ju inte vad deras bänkböcker innehåller men vår bibliotekarie 

vet vad de innehåller och hjälper dem.   
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Han poängterar även att han oftast utgår ifrån en lärarhandledning som innehåller 

arbetsmaterial kopplat till varje kapitel när han utformar sin undervisning. Anders 

didaktiska val vid arbetet med skönlitteratur som läses gemensamt grundar sig 

enligt vårt resultat i en lärarhandledning som strikt används vid utformningen av 

undervisningen. Lärarhandledningen innefattar bland annat diskussionsfrågor som 

läraren använder för att prata om olika ämnen såsom mobbning och så vidare. 

Både Tindra och Anders använder sig av lärarhandledning kopplat till boken som 

klassen läser gemensamt. Skillnaden är att Tindra beskriver ett tillvägagångssätt 

där hon använder handledningen som ett komplement medan Anders beskriver 

användandet av lärarhandledningar som hans didaktiska val i arbetet med 

skönlitterära verk.  

7.4 Analys av hur lärare beskriver att de formar 

undervisningen utefter ett skönlitterärt verk 

De didaktiska valen som lärarna gör när de formar undervisningen utefter ett 

skönlitterärt verk har enligt vår studie visat sig se olika ut. De deltagande lärarna 

beskriver alla att de på ett eller annat sätt behandlar skönlitteratur gemensamt i 

klassen om än på olika sätt och i olika utsträckningar. En gemensam faktor är att 

alla beskriver att de arbetar med diskussionsfrågor i sina klasser. Det skönlitterära 

verk som de läser behandlas under läsningens gång genom att eleverna får 

reflektera och diskutera såväl givna frågor som egna tankar. Vidare framkom det 

att alla skönlitterära verk inte kräver samma utrymme i undervisningen. Jennifer 

benämner till exempel boken Glasbarnen som hon menar är väldigt enkel att ta 

till sig och därmed inte kräver lika mycket planering kring. Boken används 

därmed mer i syfte att tillfredsställa behovet av att läsa något som eleverna finner 

spännande och diskussionerna blir mer sällsynta. Damber, Nilsson, & Ohlsson 

(2013) menar att diskussioner kring skönlitteratur inte alltid är centrala i 

verksamheten, vilket vår studie har visat kan te sig vara naturligt om ett 

skönlitterärt verk inte innehåller större diskussionsunderlag eller om det används 

med ett annat syfte. Matteo beskriver till exempel hur han vid tillfällen använder 

lättillgängliga skönlitterära verk endast för att inspirera eleverna till egen 

skrivning vilket innebär att läsningen av skönlitteratur används i ett 
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formaliserande syfte (Malmgren 1996). Syftet med läsningen bli därmed centralt 

för utkomsten.  

Jennifer beskriver den gemensamma skönlitterära läsningen som en integrerad del 

av hennes svenskundervisning. Hon förklarar att hon använder allt ifrån 

kortskrivning, läslogg, diskussioner, skrivande av dikter och så vidare när hon 

behandlar ett verk. Jennifer beskriver ett arbete med skönlitteratur där eleverna ses 

som kompetenta varelser som kan dra egna slutsatser och även kompetenta 

lyssnare då de förväntas reflektera själva, i par och i helgrupp. Den litterära 

gemenskapen som Langer (2005) anser är en förutsättning för att skapa 

föreställningsvärldar skildras i Jennifer beskrivning av hennes undervisning kring 

ett skönlitterärt verk. Matteo och Tindra beskriver i enlighet med Jennifer att de 

bedriver en undervisning där skönlitteratur används för att utveckla inre bilder hos 

eleverna. Langer beskrev som tidigare nämnt att: ”Föreställningsvärldar är 

textvärldar i våra sinnen och de skiljer sig åt mellan olika individer.” (2005, s.23), 

vilket Matteo och Tindra beskriver att de arbetar med även om de inte explicit 

benämner det som föreställningsvärldar. 

De didaktiska valen som lärarna beskriver i våra intervjuer har en stark prägel av 

den läskultur som Ewald (2007) beskriver grundar sig i svenskämnet som ett 

färdighetsämne. Agnes, Tindra och Anders beskriver alla i sina intervjuer hur man 

använder skönlitteratur antingen som ett komplement eller som ett verktyg för att 

utveckla ordförståelse, läsförståelsen och så vidare. Agnes använder till exempel 

skönlitteratur för att explicit arbeta med att utöka ordförrådet medan Matteo 

menar att elever som läser/blir lästa för per automatik tillägnar sig ett rikare språk 

i form av ordförråd. Här ser vi en kluvenhet vad gäller synen på skönlitteraturens 

roll inom svenskämnet och även svenskämnets kluvenhet. Agnes och Matteo 

beskriver en språkfostrande undervisning (Ewald 2007) med hjälp av 

skönlitteratur medan Jennifer och Tindra syftar mer till personutveckling genom 

användningen av skönlitteratur. Anders svar blev mer tvetydiga då hans 

didaktiska val ofta härstammade ifrån en lärarhandledning. Han beskriver dock att 

skönlitteratur kan användas för att berika språket vilket är i enlighet med en 

språkfostrande undervisning.  
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Medan Tindra, Agnes och Anders beskriver att de läser två skönlitterära verk per 

år förklarar Matteo och Jennifer att de alltid har en skönlitterär bok som klassen 

läser gemensamt. Att Tindra, Agnes och Anders endast läser två böcker per år kan 

ses som ett resultat av synen på svenskämnet som ett färdighetsämne då man inte 

ger skönlitteratur lika stort utrymme i relation till skrivandet (Malmgren 1996). 

Tidsaspekten är enligt tidigare forskning essentiellt när man behandlar ett 

skönlitterärt verk då man måste få tid för att bearbeta böcker för att 

undervisningen ska vara gynnsam (Pardede 2019). Alla lärare har uttryckt en 

önskan om att bearbeta skönlitteratur för att utveckla empatiförmågan, 

historiemedvetenhet och så vidare. Resultatet visar att den formaliserade 

undervisningen ofta får ta större plats när man arbetar med gemensam läsning.  

Jennifer, Matteo, Anders, Tindra och Agnes besvarar alla den didaktiska frågan 

om varför man använder skönlitteratur med att på något sätt säga att skönlitteratur 

används för att behandla svåra ämnen. Där finns en samstämmighet mellan 

Jennifers och Agnes syn på att lärare inte ska sky ifrån svåra ämnen när man 

väljer och arbetar med skönlitteratur gemensamt. Molloy (2002) menar att det 

finns outnyttjad potential med skönlitteratur i undervisningen då lärare inte vågar 

närma sig känsliga ämnen vilket vårt resultat både validerar men även motsäger. 

Agnes poängterar i sin intervju att man som lärare inte får vara rädd att bemöta 

ämnen som kan anses vara känsliga som till exempel självmord, droger och så 

vidare. Jennifer drar samma slutsats och konstaterar att eleverna kommer att möta 

ämnen som självmord ute i samhället och det blir därmed fördelaktigt om de får 

möta det i klassrummet där de har en vuxen som kan sätta det i perspektiv. Detta 

var en ny insikt för Jennifer då hon själv hade skyggat ifrån att behandla ämnet 

självmord. Alla deltagande lärare beskriver att skönlitteratur främst används för 

att behandla känsliga ämnen eller aktuella ämnen för klassen vilket står i kontrast 

till Molloys (2002) fynd. Däremot grundar sig vår analys i vad lärarna har 

beskrivit att de gör och vi har inte observationer för att bedöma Molloys (2002) 

fynd som felaktiga.  

Vår tidigare forskning påvisade att en anledning till att lärare saknar kunskaper 

inom litteraturdidaktik och litteraturreception är att läsning inte har en central roll 
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i deras liv (Ewald 2007). Anders är den lärare som i intervjun beskriver att 

skönlitteratur inte har någon roll i hans vardagliga liv och är även den enda i vår 

studie som främst utgår ifrån lärarhandledningar i arbetet med skönlitterära verk 

som läses gemensamt. Vidare förklarar han även att hans didaktiska val vid 

läsning grundar sig i en lärarhandledning vilket tyder på en saknad av kunskaper 

kring litteraturdidaktik och litteraturreception. Till skillnad från Anders är läsning 

av skönlitteratur en central del av de andra lärarnas liv. Vi noterar därmed att en 

orsak till att Jennifer, Matteo, Agnes och Tindra beskriver att de gör fler 

litteraturdidaktiska val som inte grundar sig i färdiga mallar kan vara deras eget 

intresse för skönlitterär läsning. Matteos konstaterande om hur viktig hans roll 

som läsare är då läsaren gestaltar texten visar på en medvetenhet kring 

litteraturreception.  

Resultatet av en tidigare studie visade att lärarens syfte med litteratur inte 

kommuniceras till eleverna som därmed inte förstår varför vissa verk läses 

(Molloy 2002). Av de fem deltagande lärarna var det endast Agnes poängterade 

vikten av att man som lärare inkorporerar eleverna i sitt val av skönlitteratur, både 

genom att låta dem aktivt välja böcker och genom att förmedla varför de läser. 

Detta fynd bekräftar Molloys (2002) resultat.  

7. Diskussion 

Nedan följer diskussioner kring vårt resultat i relation till våra valda teorier och 

tidigare forskning. Vidare diskuterar vi även vår valda metod genom att behandla 

vad som fungerade i vår studie och vad som hade kunnat förhöja validiteten av 

studien.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 beskriver att 

de väljer skönlitteratur/vilka möjligheter de beskriver att skönlitteratur kan 

erbjuda inom svenskämnet samt hur lärare beskriver att de utformar 

undervisningen utifrån ett skönlitterärt verk som läses gemensamt. Vårt resultat 

påvisar en samstämmighet gällande lärarnas beskrivningar av vilka didaktiska val 
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som görs då de arbetar med gemensam läsning av ett skönlitterärt verk. Vidare 

kan vi även se en samsyn kring möjligheterna som lärarna beskriver att 

skönlitteratur har att erbjuda vilket ligger i linje med vad vår tidigare forskning 

har påvisat (Pardede 2019; Olin-Scheller, Tengberg och Lindberg 2015; Zapata, 

King, King och Kleekamp 2019; Ingemansson 2016; Kåreland 2015). Mobbning, 

krig, invandring och så vidare beskriver lärarna att man kan arbeta med genom att 

använda skönlitteratur. Tidigare forskning har visat att lärare inte använder 

skönlitteratur för att belysa sådana frågor vilket står i kontrast till vårt resultat där 

alla lärare fokuserar på skönlitteraturens mångsidighet. Vi har även tidigare 

forskning som tyder på att lärarens önskan inte stämmer överens med utförandet 

av den skönlitterära undervisningen (Ewald 2007). Därmed ställer vi oss frågande 

till om vårt resultat tyder på en önskan att använda skönlitteratur för att belysa 

olika frågor eller om det faktiskt görs ute på fältet.  

En intressant aspekt är att man använder skönlitteratur för att implicit undervisa 

om ett ämne. Lärarna går inte in i klassen med förklaringen att nu ska vi arbeta 

med mobbning utan menar snarare att man väljer ett skönlitterärt verk som 

behandlar ämnet mobbning och skapar diskussioner utefter innehållet. Molloy 

(2002) beskrev i sin studie att lärare ofta inte förmedlar syftet med läsningen av en 

specifik bok. Detta har vår studie bestyrkt men vi ställer oss frågande till om man 

behöver förmedla ett explicit syfte med läsningen.  

En viktig faktor som vår studie har visat är att man bör ta hänsyn till elevernas 

språkliga förmåga. Lärare behöver inneha kunskaper om hur transaktionen som 

uppstår mellan text och läsare hämmas om språket är för svårt för eleven att ta till 

sig (Rosenblatt 2002). Detta betyder att valet av skönlitterära verk blir essentiellt 

för att kunna skapa det Langer (2005) benämner som föreställningsvärldar. 

Vidare är det minst lika viktigt att lärare inte väljer för lättlästa böcker då eleverna 

inte utmanas till reflektion. Det är en balansgång som lärare måste behärska för att 

lyckas skapa en gynnsam litterär undervisning där eleverna inte blir passiva 

intagare av det skrivna ordet. Att välja skönlitteratur som behandlas gemensamt 

har visat sig vara en komplex handling som kräver noggrann eftertanke. Flera av 

lärarna som deltog i studien beskrev att de återanvänder skönlitterära verk som de 
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är införstådda med vilket kan ha sin grund i att lärarna känner att de har hittat 

något som passar majoriteten av en klass.  

Vårt resultat bestyrker Ewalds (2007) tidigare forskning om den befästa kulturella 

synen på svenskämnet som ett färdighetsämne. Detta var inte en aspekt som vi 

trodde skulle få en så central roll i vår studie men det visade sig att Ewalds (2007) 

beskrivningar om gränsdragningarna som finns inom svenskämnet fortsätter att 

prägla svenskundervisningen. Det fanns en tydlig samstämmighet bland 

deltagarna gällande arbetet med skönlitteratur för att främja språkutvecklingen i 

form av en formaliserande undervisning. Vår tidigare forskning har i enlighet med 

vår studie påvisat skönlitteraturens möjligheter med fokus på olika kriterier som 

behöver uppfyllas för att den skönlitterära undervisningen ska vara gynnsam. 

Skolverket (2021) konstaterar att: ”forskning visar att läsning har betydelse både 

för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse.”. Detta 

bestyrker hur viktig roll skönlitteraturen som väljs och behandlas har i 

svenskämnet.  

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie som består av personliga och 

semistrukturerade intervjuer. Vårt val av metod baserades på att vi ville ha 

möjligheten att diskutera och ställa frågor till informanterna i hopp om att närma 

oss svar på våra frågeställningar (Denscombe 2018). Vidare var vår tanke att vi 

efter första intervjun skulle kunna revidera våra frågor ifall utfallet inte var 

gynnsamt för vår studie vilket visade sig stämma. Vi intervjuade sex lärare varav 

en intervju blev oanvändbar då relevant information kopplat till våra 

frågeställningar inte framkom. Vår ambition var att endast intervjua legitimerade 

svensklärare med behörighet att undervisa men vi bestämde oss för att utöka 

spannet till lärare som undervisar i svenskämnet i årskurs 4–6. Vår metod gav oss 

ett resultat ifråga om hur lärare beskriver att de använder skönlitteratur men för att 

vårt resultat skulle blivit mer tillförlitligt inser vi i efterhand att observationer 

krävs. Vår tidigare forskning har visat att det lärare beskriver att de önskar göra 

inte alltid stämmer överens med hur undervisningen ser ut i klassrummet (Ewald 
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2007). En observation hade därmed synliggjort om lärarnas beskrivningar av 

deras didaktiska val i arbetet med skönlitteratur stämmer överens med 

verkligheten. Vidare ställer vi oss frågande till om vi borde ha delgett 

informanterna intervjufrågorna på förhand då vi upplevde att en del av lärarna 

kom förberedda till intervjutillfället. Därav inser vi i efterhand att vi förmodligen 

borde ha informerat om studiens syfte men inte delgett frågorna på förhand för att 

få mer tillförlitliga svar.  

8. Slutsats och vidare forskning  

Resultatet av vår studie har visat skönlitteraturens mångsidiga möjligheter i likhet 

med det den tidigare forskningen kring ämnet har visat (Pardede 2019; Olin-

Scheller, Tengberg och Lindberg 2015; Zapata, King, King och Kleekamp 2019; 

Ingemansson 2016; Kåreland 2015). Våra intervjuer har gett oss en större 

förståelse för de didaktiska valen man gör när man arbetar med skönlitteratur. Det 

vi saknar i vårt resultat och som vi skulle vilja forska vidare kring är lärarens roll 

som läsare. Det var endast en lärare som poängterade hur viktigt det är att man 

gestaltar texten med entusiasm vilket leder oss till att tro att gestaltning inte ses 

som en central del av högläsning. En annan aspekt som vi har funderat mycket 

kring och som vi hade velat forska kring är huruvida den personliga läsningen 

påverkar undervisningen kring skönlitteratur. 
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